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ÅRSMÖTET kommer att äger rum i Lilla Edets kommun TISDAG 31 MARS, KL 18.00. Plats meddelas senare. Vi ser fram emot att få träffa 
många representanter från våra lokala föreningar. Kom gärna två från varje styrelse! Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar 
blir det utdelning av vårt pris till årets lokala utvecklingsgrupp. 

Tidigare år har följande grupper fått vårt pris:

2019  Bygdegårdsföreningen Hindås station 
2018  #Sjövik2020 
2017  Romelanda Hembygdsförening & Norrmannebo Bygdeförening 
2016  Nödinge Bygdegårdsförening 
2015  Hjärtumsgården
2014  Sörtorpa Fritidsförening
2013  Team Tollered

årsmöte 2020årsmöte 2020
31 mars, kl 1831 mars, kl 18

Plats:Plats:

Meddelas senareMeddelas senare

Gott nytt år! Och välkomna till vårt årsmöte i mars.

HÅLLBARA PLATSER 
Lär av metoderna 

Hela Sverige processtöd för LEA
”Om alla hushåll på ön handlar för 500 kr mera i månaden 

bär sig butiken långsiktigt” är en insikt man kommit fram 
till på Källö-Knippla i Öckerö kommun, en av nio platser 
i Västra Götaland som ingick i VGR projektet Hållbara 
Platser. Hela Sverige Göteborgsregionen var upphandlad 
som processtöd till de platser som valde att jobba med 
lokalekonomisk analys (LEA) som metod. Förutom Källö-
Knippla valde också Dals-Ed, Fengersfors, Rossö och fem 
platser i Essunga kommun att göra en LEA.

Regionen om platsutveckling
Syftet med projektet var att stärka platsens utveckling 

men också att utvärdera och utveckla olika processtöd 
för bästa stöd och resultat utifrån varje plats unika 
förutsättningar. En attraktiv livsmiljö med fungerande 
lokal service - menar regionen - är en förutsättning för ett 
gott liv oavsett var man bor i Västra Götaland. 

Att stärka platser är en viktig del av den regionala 
utvecklingen. En långsiktig och hållbar platsutveckling 
kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen. En 
förutsättning är också att de regionala stödfunktionerna 
samordnas utifrån det specifika behovet. 

Metoder som projektet erbjöd processtöd 
• BID (Business Improvement District)
• Kultursystem 
• IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap
• Cultural Planning
• Lokalekonomisk analys

Källö-Knippla berättar 
Utvecklingsarbetet har drivits av den nystartade 

ekonomiska föreningen Källö-Knippla Intresseförening, en 
paraplyförening för öns alla föreningar.

Vårt övergripande mål var att: 
Vi verkar för att fler människor ska känna till Knippla och 
tillbringa mer tid här, året om. 

I vår handlingsplan har vi fokuserat på två huvudmål: 
• Matbutiken och dess service ska vara långsiktigt tryggad 
• Fler människor ska tillbringa mer tid på Knippla

Vi var särskilt nöjda med: 
Att så många har engagerat sig i det lokala utvecklingsarbetet. 

Vi skulle kunna gjort bättre: 
Inte mycket – möjligen startat arbetet med finansiering 
lite tidigare.

Mer om projektet, platserna och erfarenheterna 
finns att läsa på:

https://www.vgregion.se/hallbaraplatser 

Ulla Herlitz
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BOKA IN 8-10 MAJ 2020! 
”– Vi är otroligt glada över att välkomna Landsbygds-

riksdagen till Jönköping 2020. Det är ett viktigt och stort 
möte som många av landets städer vill vara med och 
arrangera. Det är också mycket betydelsefullt och ett 
fantastiskt tillfälle för regionen att visa upp vår levande 
landsbygd och utvecklingen av den”, säger Ante Jankovic, 
Chef Möten & Event, Destination Jönköping.

DELTAGARE FRÅN HELA LANDET.
Under Landsbygdsriksdagen utmanar, utvecklar och 

utbildar vi varandra genom seminarier, paneldebatter och 
personliga möten. Träffa fler än 700 personer från hela 
Sverige. Räkna med stimulerande och inspirerande dagar!

Anmälan till Landsbygdsriksdagen öppnar 3 februari 2020.

Landsbygdsriksdagen 2020 äger huvudsakligen rum på 
Elmia Konsert- och Kongress. Invigningen hålls på Spira 
kulturhus. Till och från Jönköping reser du enkelt med 
tåg, buss eller flyg. Deltagare på Landsbygdsriksdagen åker 
gratis på lokalbussarna i Jönköping.

https://www.landsbygdsriksdagen.se

STIMULANSPENGAR TILL CROWDFUNDINGPROJEKT
Eco Agroforestry Center – Plantera ett träd

Eco Agroforestry Center är ett nystartat projekt för 
att skapa en skogsträdgård/agroforestryodling, med tillhö-
rande rekreation i Linnarhult utanför Hjällbo. Initiativet 
kommer från två olika föreningar som är startade av kvin-
nor med rötter i öst- och centralafrika, vars syfte är att 
plantera träd för att förbättra ekosystem och försörjnings-
möjligheter där. Nu vill de plantera träd i Sverige också. 
Deras mål är att bygga upp en ätlig skogsträdgård med 
fruktträd, bärbuskar och andra ätliga perenner. 

Under Framtidsveckan 2019 i Göteborg1 startades en 
Crowdfundingkampanj för att hjälpa till att samla pengar 
till inköp av fruktträd. 

När kampanjen når 5000 kr bidrar vi i Hela Sverige ska 
leva Göteborgsregionen med ytterligare 5000 kr.

”Den som planterat ett träd har inte levt förgäves”.

Mer information och länk till crowdfundingkampan-
jen finns här: https://www.facebook.com/eaclinnahult7

Och här: https://www.ecoagroforestrycenter.org

1 Göteborgs Framtidsvecka vill sätta fokus på allt 
det positiva som görs lokalt för ökad ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet. Målet är att höja medvetenheten om 
att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta vår 
stad.


