
Inbjudan

Lördagen den 15 november arrangerar Västerviks kommun och Väster-
viks Landsbygdsråd ett möte om landsbygd, kommunikationer, visioner  
och planering. 

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. Denna gång är vi i Getterums 
Bygdegård. 

Dagen är kostnadsfri och riktar sig till alla samhällsengagerade och intresserade 
landsbygdsbor - såväl boende i Västerviks kommun, som utsocknes. Medlemmar i 
intresseföreningar, samhällsföreningar, hembygdsförening, samhällsförening, fotbolls-
klubb - eller bara nyfikna. 

Anmälan görs senast den 10/11 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

15/11
9:30-13:00 

Västerviks  
Landsbygdsråd
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Program
09:00 Mingelfika

09:30 Inledning - Landsbygdsrådet hälsar välkomna

Ny politisk ledning, nytt kommunalråd. 
Tomas Kronståhl är på plats och får frågan ”hur ser 
du på ditt arbete framöver och vad kan vi förvänta 
oss av den nya majoriteten?”

 Mobilsamåkning Med Mobilsamåkning kan 
kollektivtrafiken täcka fler destinationer, nå längre 
ut i periferin och få fler avgångar – inte minst på 
udda tider som kvällar och helger. Mobilsamåkning 
föddes och skapades i den småländska byn Tolg. Vi 
får information om tjänsten och får se hur systemet 
fungerar

 Bensträckare

 Så jobbar vi i Kristdala. I grannkommunen 
hittar vi en bygd med driv. Här har de nyligen 
infört mobilsamåkning, och arbetar aktivt med 
marknadsföring och aktiviteter. De berättar om sitt  
 arbete och kraften att ”kunna själv”.

 Kort från kommunen - Landsbygdsutvecklaren 
informerar om allt från servicepunkter, till 
Leaderarbete och bredbandet framöver.

 Vad vill vi ha ut av landsbygdsrådet? 
(gruppsamtal där vi samlar in synpunkter)

13:00 Lunch - och sedan hemresa.

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

Västervik” på 

facebook och få tips, 

inspiration och kom 

med synpunkter.

Västerviks  
Landsbygdsråd

Anmälan - på www.vastervik.se/landsbygdsdag  eller till 
lotti.jilsmo@vastervik.se, senast den 10 november

Kostnad - dagen är kostnadsfri

Plats  - Bygdegården i Getterum

För vem - Intresserade.


