
Mellanlanda 2009 
Lokal Utveckling Västra 
Götaland inbjuder till 

konferens 

26-27 mars 
Folkets Hus i Ulricehamn. 

Tema:  
Energi och miljö  

i en hållbar 
landsbygdsutveckling 

 Läs mer: 
 http://mellanlanda.se 

nnn 
Vi bjuder 

1 person från varje av vårt 
områdes 12 kommuner 
 på konferensavgiften,   
600 kr.  

Anmälan sker till Holger 
Andersson, 0708-40 54 82  
senast 25 februari!  
Först till kvarn!  

nnn

Hej, alla ni som vill att   
”Hela Sverige ska leva”! 

Jag vet att det finns ett 
mycket stort 
engagemang i alla 
viktiga uppgifter som 
utförs i utvecklings-
grupperna. Men vad 
skulle ett arbete med det som 
ligger närmast oss vara om inte 
vi delar våra erfarenheter med 
varandra? 

Vårt nystartade länsbygderåd 
är till för att samla upp alla de 
goda och de mindre goda 
händelserna. Vårt stora mål är 
att få en bra uppbyggnad av 
vårt medlemsregister och så 
mycket som möjligt av era 
aktiviteter införda i 
”Bygdebanken”. 

En hälsning från vad som är på 
gång i hela landet är mack-
döden och postens minskade 

service för de som 
hanterar kontanter. 

Ni som har bytt 
ordförande eller 
ändrat uppgifter, 

meddela oss snarast så 
vår information når 

fram till rätt person.  

Det är ganska bråttom 
eftersom vi har ambitionen att 
kunna vara till hjälp för er alla 
vid myndighetskontakter, 
Leader-ansökningar och 
mycket annat.  

Jag hoppas att få möta flera av 
er i Ulricehamn! 

Med vänliga hälsningar 

Holger Andersson 
er ordförande

z Registret Bygdebanken z 
Finns din förening med?  

Vi kommer att utse årets utvecklingsgrupp. Priset är 
på 5000 kronor och delas ut på vårt årsmöte 31 mars. 
Vi behöver därför information från dig om vad ni haft 
för aktiviteter under 2008!  

Behöver du hjälp med registreringen? 

Ring Holger Andersson, 0708-40 54 82.

HOLGER HAR ORDET:

N Y H E T S B R E V  -  N R  1  -  2 0 0 9
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