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Inbjudan - Uppstart landsbygdsråd 
 
Under bredbandsmötet i Gamleby, och landsbygdsdagen i Ukna, har det framkommit 
önskemål om ett råd/förening/grupp där föreningar som arbetar med lokal utveckling 
ska kunna träffas, utbyta idéer och hitta sätt att samverka. Det har även framkommit 
önskemål om en organiserad kommunikation med kommunens tjänstemän och 
politiker.   
 
Av denna anledning och med syftet att skapa en sådan grupp så inbjuder jag, 
tillsammans med Blankaholm Solstadströms samhällsförenings och Totebo Yxereds 
Samhällsförening in till ett uppstartsmöte. Vid mötet slut ska vi ha formerna klara så 
att rådet sedan kan bli verksamt direkt 2013.  
 
I början på mötet kommer vi få tips och inspiration från Eva Svensson, Vimmerby 
kommunbygderåd.  
 
Denna kallelse har skickats till de föreningar som jag känner till. Titta gärna på 
sändlistan och hör av er om ni anser att jag glömt någon.  
 
 
Tid   Onsdag 21/11 kl 19:00  
Plats  Tjustsalen, Kommunhuset, Västerviks kommun, Fabriksgatan 21  
 
 
Meddela gärna om ni kan/inte kan komma så att kaffebrödet räcker till alla.  
 
 
 
 

Lotti Jilsmo 
Landsbygdsutvecklare 
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Fundera gärna på detta innan mötet 

 

Organisation? 

Ska det vara en formell förening eller ett nätverk? 
 

Medlemmar? 

Vilka ska medverka? Ska gruppens väljas på ett årsmöte, eller ska det vara ordföranden 
i varje förening som deltager?  
Hur många ska gruppen bestå av? 6, 8 eller alla som vill?  

 

Antal träffar? 

1, 2, 4 eller 8 per år? 
 

Vem sammanhåller gruppen?  

Landsbygdsutvecklaren eller gruppen själv? 
 

Syfte? 

 Information från kommunen 

 Dialog med politiker och tjänstemän 

 Remissinstans 

 Opinionsdrivande 

 Erfarenhetsutbyte 

 Hitta saker att samverka kring mellan bygderna 

 Driva projekt 

 Arbeta fram lokala utvecklingsplaner 

 Utse årets grupp/årets eldsjäl 
 
 
 

Bilagor 

Vindelns kommuns landsbygdsråd – av kommunen inrättat 
Munkedals kommuns landsbygdsråd – mötesplats och informatinskanal 
Sölvesborgs kommuns kommunbygderåd – Ideell förening 
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Sändlista  

 
Ankarsrum Samhällsförening – Maud Linqvist 
Blankaholm Solstadströms samhällsförening – Eric Hedman 
Blackstad föräldrarförening – Mikael Pettersson  
Dalhems hembygdsförening – Urban Karlsson 
Gamleby intresseförening – Jan Cullberg 
Getterums Intresseförening – Lars-Erik Andersson 
Gladhammars hembygdsförening – Thomas Hedfors 
Gunnebo Folkets Hus – Jonas Jalkteg 
Hallingebergs hembygdsförening – Siwert Gunnarsson 
Hjorteds hembygdsförening – Hans Åkesson  
Hummelstads byalag – Alf thellman 
Händelöps byalag – lars-Göran Andersson 
Lofta Intresseförening – Akko Karlsson 
Loftahammars Intresseförening – Thomas Svensson 
Mellanskärgårdens Intresseförening – Christel Alvarsson 
Odensvi intresseförening – Göran Svensson 
Totebo Yxereds samhällsförening – Hans Källgren 
Törnsfalls hembygdsförening – Anders Johansson 
Ukna Sockens intresseförening – Christer Edwardsson 
Verkebäcks Byalag – Lars Edoff 
Vråkabygdens Byalag – Elisabeth Adolfsson 
Västra Eds intresseförening  - Lars Dahlqvist 
Västrums hembygdsförening - hembygdsforeningen@vastrum.org 
Överums intresseförening – Bertil Edström 
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