
Inbjudan

Söndagen den 24 november arrangerar Västerviks kommun och Väster-
viks Landsbydsråd ett möte om landsbygd, engagemang och framtid. 

Syftet med dagen är erfarenhetsutbyte mellan kommunens bygder, information från 
kommunen och inspiration till lokalt utvecklingsarbete. Allt komprimerat till ett 
intressant och förhoppningsvis lockande program. 

Dagen är kostnadsfri och riktar sig till alla samhällsengagerade och intresserade 
landsbygdsbor. Medlemmar i intresseföreningar, samhällsföreningar, hembygdsfören-
ing, samhällsförening, fotbollsklubb - eller bara nyfikna. 

Anmälan görs senast den 18/11 till lotti.jilsmo@vastervik.se eller på  
www.vastervik.se/landsbygdsdag

Varmt välkomna!
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E r f a r e n h e t s u t b y t e  
inspiration   information

Inspiration 
från Grytgöls 

IK

Västerviks  
Landsbygdsråd
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09:00 Mingelfika

09:30 Inledning - Loftahammar hälsar välkomna

•	 Landsbygdsrådet presenterar sig  

•	 Kort information från kommunen

•	 Föreningen	som	gör	allt,	och	finns	för	alla	-	Grytgöls	IK.	
I en by i Östergötland med endast drygt 500 invånare finns en 
föreningen med över 850 medlemmar. Grytgöls IK kommer att 
berätta om hur idrottsföreningen breddats och hur de idag arbetar 
med landsbygdsutveckling kring arbetstillfällen, bostäder, turism, 
mötesplatser och mycket annat. Grytgöls IK blev 2008 utsedda 
till årets förening vid TV4:s eldsjälsgala. En inspirerande och rolig 
berättelse. 

•	 Lunchuppdraget presenteras

•	 Lunch

•	 Redovisning av lunchuppdraget

•	 Miniföredrag intressanta och inspirerande 
 initiativ i kommunen presenterar sig. 

•	 Avslutande ord och tankar inför landsbygdsrådets 
kommande arbete.

 15:00  Avslut

Förutom lunch, 
så bjuder vi på 
morgonfralla och 
eftermiddagskaffe. 

Västerviks Landsbygdsråd är en ideell 
för förening som finns för att samla 
kraften i kommunens intresse- och 
samhällsföreningar. 
 

Anmälan - www.vastervik.se/landsbygdsdag 
eller på lotti.jilsmo@vasterik.se, senast den 18 
november

Kostnad - dagen är kostnadsfri

Plats  - Bygdegården i Loftahammar

Gilla ”Landsbygd 

Västervik” på 

facebook och få tips, 

inspiration och kom 

med synpunkter.

Västerviks  
Landsbygdsråd

Bland annat från butiken 
i Blankaholm, biblioteket 
i Loftahammar och 
Skärgården. 


