Nyhetsbrev juli 2021

Med önskan om skön och avkopplande sommar
Hela Sverige ska leva Sörmland vill önska alla läsare av vår nyhetsbrev en riktigt skön
sommar. Vi hoppas som alla andra på en nystart efter sommaren, en nystart där vi
pandemin har släppt greppet till stora delar. En nystart där vi kan träffas fysiskt igen för
alla möten som ska utveckla landsbygden i Sörmland.

Landsbygdstinget 2021
Årets Landsbygdsting var som så mycket annat i år digitalt och sändes via Youtube.
Landshövding Beatrice Ask öppnade Landsbygdstinget och därefter var det full fart från
studion och massor av klipp på goda exempel på Leaderprojekt, inspiratörer från när och
fjärran samt pausunderhållning för att hämta andan.
Du kan se tinget i efterhand om du missade det eller om du som deltog vill se någon av
alla godbitar en gång till. Länk till Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=JrKd8xR8HwM
Årets tema på Landsbygdstinget var Leader med sikte på nästa programperiod.
Ta chansen och utveckla din bygd genom att starta ett projekt och sök stöd från Leader.
De goda exemplen från Landsbygdstinget kanske ger dig och din lokala grupp en kick i
rätt riktning för att börja skissa på en idé och få ned den i en ansökan.

På bilden ser du från vänster verksamhetsledarna Kristin Vettorato Leader Södermanland
och Jacqueline Hellsten Leader Sörmlandskusten samt tingets moderator Carl Tillenius.

Hur kan platsen där du bor kan förbättras?
Var med och påverka!
Leader Södermanland arbetar med lokal utveckling tillsammans med dig som bor och
verkar i de sörmländska kommunerna Flen, Katrineholm, Vingåker, Strängnäs och
Gnesta.
I den här enkäten har du möjlighet att påverka vilka satsningar som ska göras i området i
framtiden. Vi är glada för alla förslag, stora som små. Enkäten är anonym och kommer att
vara öppen till och med den 18 augusti. Enkäten tar 5-10 minuter att fylla i.
Länk till enkät, klicka här https://www.webbenkater.com/s/e045da1
Vid frågor, kontakta:
Kristin Vettorato info@leadersodermanland.se eller Marlene Lindström
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Nominera till våra utmärkelser
Hela Sverige Sörmland kommer precis som vanligt att dela ut utmärkelser även i år. Du
kan nominera dina vardagshjältar till oss på e-post hssl.sormland@gmail.com
Namn och en kort motivering på den nominerade är det vi önskar. Vi hoppas på samma
otroliga gensvar avseende antal nomineringar som vi fick inför utdelningen 2020.
Årets serviceinsats på landsbygden., Årets eldsjäl på landsbygden samt Årets
Landsbygdsgrupp är de tre kategorierna.
Välkommen med din nominering!

styrelsen Hela sverige sörmland 2021
Det digitala årsmötet i maj innebar några små förändringar i styrelsen och de andra

funktionerna av förtroendevalda. För det kommande verksamhetsåret ser det ut så här.
Ordförande:
Erik Granbeck, Strängnäs, erik.granbeck@strangnas.se
Vice ordförande:
Regina Westas-Stedt, Björkvik, regina.westas-stedt@vingaker.se
Sekreterare:
Leif Lundborg, Hållsta, leiflundborg2@gmail.com
Ledamöter:
Eva Strömvall, Sundbyholm, evastromvall@hotmail.se
Ewa Callhammar, Katrineholm, ewa.callhammar@liberalerna.se
Carla Swenson, Flen, carla.sw@hotmail.com
Rocco Gustavsson, Eskilstuna, rocco.gustavsson@icloud.com
Berit Christoffersson, G:a Oxelösund, berit.christoffersson@nykoping.se
Suppleant:
Annica Gustafsson, Strängnäs, annicavgustafsson@gmail.com

Valberedning:
Sammankallande:
Hugo Rundberg, Stallarholmen, hugo.rundberg@strangnas.se
Martina Hallström, Ålberga, martinahallstrom@yahoo.se
Peter Eklund, Nyköping, peteklund@gmail.com

Revisorer:
Gunnar Casserstedt, Stavsjö, gunnarcasserstedt@hotmail.com
Larz Johansson, Ålberga, hustorp@gmail.com

Hela Sverige ska leva Sörmland på sociala medier
Vi har också en Youtubekanal som heter Hela Sverige ska leva Sörmland. Här finns filmer
från tidigare Landsbygdsting, 2020 års mottagare av utmärkelserna m.m.
Vi heter ”Hela Sverige ska leva
Sörmland” på Facebook.
Gilla oss genom att trycka på Gilla.
På Instagram heter vi hsslsormland.
Följ oss gärna!
Gå gärna in på vår hemsida och har du synpunkter eller idéer så hör gärna av dig på
hssl.sormland@gmail.com
Webadressen är https://helasverige.se/soermlands-laen/
Web: www.helasverige.se eller Hela Sverige Sörmlands web
https://helasverige.se/soermlands-laen/
Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett epostmeddelande till hssl.sormland@gmail.com och meddela detta.

