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Årsmöte 
Hela Sverige ska leva Sörmland, Länsbygderådet, bjuder in till Årsmöte inför kommande 

verksamhetsår. Årsmötet äger rum tisdag den 13 mars 18.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, 

Drottninggatan 2 i Flen. Anmälan senast 9/3 till carla.sw@hotmail.com 

Landsbygdstinget 2018 
Landsbygdstinget 2018 kommer att genomföras i Katrineholmstrakten fredagen den 20 april med 

bl.a. Sveriges främsta debattör om Landsbygdsfrågor PO Tidholm. Mer info kommer att ges på 

årsmötet och i kommande Nyhetsbrev. 

 

Nominera Årets Lantis och Årets Lantisgrupp 
På Landsbygdstinget är det nu tradition att vi delar ut utmärkelserna Årets Lantis och Årets 
Lantisgrupp. Det är dags att börja skicka in nomineringar till detta. 

Vem och vilka tycker du har gjort en betydande insats för landsbygden? Det kan vara lokalt eller 
regionalt. Tillsammans med din nominering önskar vi en kort motivering varför du nominerar just den 
personen eller utvecklingsgruppen. 
Nominera senast 7/4 till carla.sw@hotmail.com  

 

 Har Du anmält dig? 
Landsbygdsriksdagen är en viktig mötesplats för dig som vill vara med och utveckla 
landsbygden. Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang. 
Här samlas landsbygdsaktivister, politiker och tjänstemän under ett par dagar för att verkligen driva 
landsbygdsfrågorna framåt och sätta landsbygdsutveckling högt upp på den politiska agendan. Vad vi 
har hört så kommer samtliga riksdagspartiers partiledare att medverka på årets Landsbygdsriksdag. 
Har du ännu inte anmält dig så gör det snarast! Temat för året är ”För ett land i balans”.  
För info, anmälan m.m. www.landsbygdsriksdagen.se  
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 Läsvärt Nyhetsbrev 
Om du inte redan prenumererar på Landsbygdsnätverkets digitala nyhetsbrev så kan det 
rekommenderas. För att registrera dig och för att läsa mer om Landsbygdsnätverket går du in på 
http://www.landsbygdsnatverket.se/   

 

Öppet brev 
Då riksdag och regering utdelat ”extra pottpengar” till att främja ekologiskt lantbruk anser jag detta 

vara det som främjar produktionen mest av allt - att det får reda på våra villkor och vår vardag.  Jag 

föreslår ett möte med beslutsfattare, inbjudna talare och lantbrukare. Gärna innan de regionala 

handlingsplanerna ska vara klara i höst. Allt i enlighet med Livsmedelsstrategins mål och syften. 

Vackra ord som bara sägs leder ingen vart. Nu måste det till handling. 
Som förslag på talare tycker jag att vi bjuder in bland annat Stefan Ljungdahl, VD och ansvarig 

utgivare på tidningen ”Jordbruksaktuellt” och lyssnar på honom under ”Fokusera rätt och förenkla”. 

Han har stor kunskap hur verkligheten ser ut för landets bönder. Likaså Ulrik Lovang, Lovanggruppen. 

Gärna även Rune Andersson, Mellby Gård, Hässleholms kommun, ”Krångel och hinder unika för 

landsbygden”. 

Det senaste vapnet i kampen mot kriminella i Malmö är byråkrater. Vi måste få hjälp med att 

informera upp till regeringsnivå hur verklighetsfrämmande, oholistiskt och ohållbart lantbrukets 

situation blivit. Redan en normal och välskött kontrollverksamhet är en tung börda för 

lantbrukaren/småföretagaren på landet att bära. Mätande står mot mättande. Lantbrukarkåren blir 

äldre och färre allt medan administrationen växer. Här finns hela hemligheten bakom minskande 

betesarealer, en åldrande bondekår som inte föryngras.  

Länsbygderådet Sörmland g/m 

Eva von Heideken, Fräkentorp Malmköping 

Ordförande Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland 

Du kan också läsa ett intressant inlägg i samma fråga signerat Martin Borgs, Hela Hälsingland, här.  
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Web: www.helasverige.se  

 
Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett e-postmeddelande 
till carla.sw@hotmail.com och meddela detta. 

 

Gilla oss på Facebook 
Länsbygderådet Sörmland finns på Facebook. Gilla oss genom att trycka på den rätta knappen. 
Vi heter ”Länsbygderådet Sörmland” på Facebook. 
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