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Landsbygdshjältar – nominera redan nu 
Årets Landsbygdseldsjäl, Årets Landsbygdsgrupp och Årets Serviceinsats är de 

utmärkelser som vi delade ut på årets Landsbygdsting och det har vi tänkt att göra även 

2019.  

Du kan nominera redan nu men kanske framför allt börja fundera i banorna vem och vilka 

du vill nominera inför 2019 år Landsbygdsting. Nominera på hssl.sormland@gmail.com 

 

Landsbygdspolitiskt program 
Nu finns det färdiga Landsbygdspolitiska programmet som är en slutlig dokumentation 

från årets Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik i maj. En lättläst men samtidig tydlig 

beskrivning av vad Hela Sverige ska leva vill få till för att hela Sverige ska leva. 

Programmet kan du ladda ned här.  

 

Höstkalendarium 
Det händer en del spännande saker under hösten, inte minst oktober är en månad med 

ett stort och brett utbud. 

Bostadseminarium i Stavsjö 18 oktober 

Boka in den 18 oktober klockan 19.00 för filmpremiär av Utveckling av kommersiell 

service på landsbygden i Stavsjö. Filmen är finansierad av Tillväxtverket och bygger i 

hög grad på den resa som Stavsjö har gått igenom med digital lanthandel, Kiladalens 

Utveckling AB, bostadsbyggande m.m. Efter filmen följer ett panelsamtal om hur vi 

utvecklar service, jobb och boende på landsbygden med erfarenheter utifrån Stavsjö. 

Kontaktpersoner VD Gunnar Casserstedt och styrelseordförande Larz Johansson 

 

Handlardag 25 oktober 

Länsstyrelsen Sörmland bjuder in till en Handlardag. En heldag för er som driver 

lanthandel på landsbygden i Södermanland och för er som arbetar med landsbygds-

/näringslivsutveckling. 

Välkommen till en heldag med föreläsningar, tid för erfarenhetsutbyte handlare emellan 

och en möjlighet till dialog mellan kommun/länsstyrelse och handlare. Målet med dagen 

är att få ta del av vad ni tycker är viktigt för att driva en dagligvaruhandel på 

landsbygden och hur er verksamhet kan utvecklas. 

Programmet är fortfarande preliminärt men kommer bland annat att innehålla 

föredragningar av Lars-Ove Jonsson, tidigare etableringschef på ICA som pratar 

mailto:carla.sw@hotmail.com
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/landsbygdsprogrammet_webb.pdf


möjligheter/utmaningar och Rikard Ohlin, ägare av lanthandel i Värmland som belönats 

för sitt arbete för bygden. 

Fullständigt program med anmälan kommer i augusti.  

250 möjligheter 

Är en mötesplats för människor som på olika sätt engagerar sig i platsers utveckling.  

23-24 oktober är tidpunkt för årets mötesplats och själva platsen är Jönköping. Mer info 

om både konceptet 250 möjligheter och årets mötesplats hittar du på här.  

Lokalekonomidagar 19-20 november 

Hela Sverige ska leva bjuder in till Lokalekonomidagar 19-20 november 2018 med temat 

”Lokal och cirkulär ekonomi – som fisken i vattnet?”. Det blir lunch till lunch i Eskilstuna.  

Program, hur du anmäler dig m.m. finns här.  

Hela Sverige ska leva Sörmland på Facebook 

 
 

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. 

 

                    

http://250mojligheter.se/
http://lokalekonomi.helasverige.se/


Styrelsen 2018 
Ordförande: 

Peter Eklund, Nyköping, peteklund@gmail.com 070-275 01 68 

Vice ordförande: 

Regina Westas-Stedt, Björkvik, regina.westas-stedt@vingaker.se 070-554 96 16 

Kassör: 

Birgit Andersson, Vingåker, birgit.andersson650@gmail.com 076-141 75 84 

Sekreterare: 

”Carla” Swenson, Flen, carla.sw@hotmail.com 070-270 84 34 

Ledamöter: 

Eva von Heideken, Malmköping, heideken@telia.com 070-594 41 18 

Åsa Ingårda, Runtuna, info@ingardasasa.se 072-716 38 65 

Leif Lundborg, Eskilstuna, leif.lundborg@tyfonmail.com 070-766 42 07 

Erik Granbeck, Strängnäs, erik@granbeck.se 070-857 45 08 

Vakant 

 

Valberedning: 

Martina Hallström, Ålberga, martinahallstrom@yahoo.se 070-554 69 99 

Lotta Prennfors, Vingåker, lotta.prennfors@gmail.com 

Kristina Simonsson, Valla, kristina@aby-simonsson.se 076-160 14 26 

 

Revisorer: 

Hans Sköld, Bettna, familjen.skold@outlook.com 073-745 48 36 

Jack Rydberg, Malmköping, jack@malmkopingscamping.se 070-575 97 91 

 

Web: www.helasverige.se  

 

Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett e-

postmeddelande till hssl.sormland@gmail.com och meddelar detta. 
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