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Vi fördjupar samarbetet med SV
Hela Sverige ska leva Sörmland har
sedan begynnelsen samarbetat med
Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland,
SV. Detta samarbete fördjupar vi nu bl.a.
genom att SV mer tydligt blir vår medarrangör vid alla kommande arrangemang. Först ut blir den spridningskonferens om service som äger rum den
2 april. Läs med nedan om den.

På gång!
I närhettid bjuder vi i samarbete med Kiladalens Utvecklings AB (svb) in till seminarie i
Stavsjö och till årsmöte med spridningskonferens om service.
En kväll om strategisk plan för ortsutveckling - inte enbart fler bostäder
Torsdag 5 mars bjuder vi tillsammans med Kiladalens Utvecklings AB (svb) in till en
fördjupad diskussion om hur bygder kan komma igång med bostads- och byutveckling.
Deltar gör Erik Berg, arkitekt på Inobi i Göteborg, och uppskattad föreläsare på två av
våra Landsbygdsting.
Seminariet ska stimulera en ny form av samhällsplanering och ortsutveckling i våra små
samhällen och bygder med de faktorer som bygger på det enskilda samhällets
förutsättningar, dvs i så hög grad som möjligt utnyttja lokala förutsättningar för såväl
produktion av bostäder, självförsörjning av livsmedel och kommunikationer.
Vi får möjlighet att fördjupa samtalet med Eriks Bergs visionärpraktiska lösningar om
lokal bygdeutveckling som han presenterat på Sörmlands landsbygdsting. Vi vill
inspirera till tankar och idéer som kan utveckla en ort på landsbygden där den röda
tråden är vilka funktioner som stödjer varandra. Både fysiska och sociala strukturer
behöver utvecklas – de går hand i hand. Egen kapacitet i bygden att uppföra fysiska
strukturer är en nyckelfråga. Att bygga samhällen ger sammantaget en starkare och
mindre sårbart lokalsamhälle. Vi har valt det lilla samhället Ålberga i Nyköpings kommun
som ett tankemässigt avstamp och illustration där avsikten är att utgå från det lokala för
att befrämja ortens sociala och hållbara dynamik.

Målgrupp: Aktiva i lokala bygdegrupper, kommunala och regionala politiker och
tjänstemän inom samhällsplanering, arkitekter, byggare, landsbygdsutvecklare,
eldsjälar.
Anmälan till Gunnar Casserstedt, gunnarcasserstedt@hotmail.com eller Larz Johansson
på hustorp@gmail.com. Deltagandet är kostnadsfritt.
Tid och plats: Stavsjö Föreningshus, Stavsjö torsdagen den 5 mars kl 18:00 – 20:30.
Årsmöte och spridningskonferens service
Hela Sverige ska leva Sörmland bjuder
in till årsmöte och i anslutning till det blir
det ett erfarenhetsmöte, spridningskonferens, om de serviceinsatser och
utveckling som har skett de senaste åren
i Flen och Vingåkers kommuner inom
projektet Service i samverkan. Även
erfarenheter från arbetet i Nyköpings
kommun kommer att presenteras.
Nyköping är ledande i landet vad gäller
utveckling av kommersiell service och
har nyligen klubbat igenom en
kommunal serviceplan.

Fika med macka serveras!

Tid och plats: Torsdag 2 april kl.18.00 i Vadsbro Blacksta Föreningsgård
Anmälan: Senast måndag 30 mars på e-post hssl.sormland@gmail.com
Landsbygdsriksdag
8-10 maj är det dags för Landsbygdsriksdag och denna gång med Jönköping som
huvudort och Hela Sverige Kronoberg som står för arrangörs- och värdskapet. Anmäler
du dig innan 3 mars så är det till rabatterat pris.
Mer info och anmälan https://landsbygdsriksdagen.se/

Valberedningen söker ……
Som du kan se nedan har vi vakanta platser i styrelsen. Valberedningen flaggade upp
detta på Landsbygdstinget i oktober, ett forum där många engagerade och drivna
landsbygdsentusiaster fanns på plats.
Valberedningen arbete är inte lätt och de behöver hjälp i arbetet med att fylla de vakanta
platserna. Har du idéer eller förslag på personer som kan bidra i styrelsearbetet så hör
gärna av dig till Martina eller Kristina i valberedningen. Kontakt, se nedan!

Kommun- och regionbesök
Under året har vi verksamhetsplanen skrivit in att vi ska uppvakta och försöka få till stånd
besök hos samtliga sörmländska kommuners kommunstyrelser samt regionstyrelsen.
Syftet är att uppmärksamma politikerna i kommunerna och regionen på vad vi gör och för
vilka. Landsbygdsutveckling är kommunutveckling och det finns det flera goda exempel
på det i länet.

Hela Sverige ska leva Sörmland på sociala medier
Hela Sverige ska leva Sörmland (Länsbygderådet) finns på Facebook.
Gilla oss genom att trycka på den rätta knappen.
Vi heter ”Hela Sverige ska leva Sörmland” på Facebook.
Vi finns nu också på Instagram. Där heter vi hsslsormland. Följ oss gärna!

Även vår hemsida har blivit mer levande än förut. 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/
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