
Du får detta nyhetsbrev eftersom du tillhör en av våra utvecklingsgrupper i Hela
Sverige ska leva Göteborgsregionen. 

Årets Lokalekonomidagar 6-7 oktober hade temat 
Att bygda smart. 

Diskussionerna rörde lokala lösningar på globala problem med fokus på energi,
socialt, mat och kapital. Efter två år med digitala lokalekonomidagar kunde åter
praktiker, forskare och studenter mötas på vackra Wiks slott på landsbygden norr om
Uppsala. Från Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen deltog Ulla Herlitz som
inledde konferensen med en återblick och avslutade med att se framåt.
Nationalekonomi i all ära, men Ulla menade att det nu var dags att på
allvar utveckla Lokalekonomi som ett vetenskapligt forskningsområde och disciplin

https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/


på universitet och högskolor.

Gunilla Almered Olsson från Omställning Kungälv höll en workshop om hur de
arbetar lokalt med att bryta beroendet av globala matsystem, bland annat genom
länka lokala matproducenter till förskolor, ökad tillgänglighet till lokalproducerade
råvaror och inte minst genom hållbara matsystems starka koppling till social
hållbarhet. Läs mer på lokalekonomidagarna.se
och omstallningkungalv.se.

Och det kommer Lokalekonomidagar även nästa år! 

INBJUDAN till en kväll med landsbygd i fokus
Måndag 31 oktober kl 18.00 i Hjärtumsgården

(i lilla salen på BV närmast parkeringen då teater förbereds i stora salen till kl 19.00) 

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen önskar träffa dig och gärna några
personer från styrelsen för din förening för att presentera vår nya verksamhetsplan
och de förmåner som din förening kan få ta del av vid medlemskap.
Vi dukar upp snacks och bubbel innan den omtalade föreställningen som ni säkert vill
se. Vi ger en kort presentation av verksamheten och svarar på frågor om HSSL.

Varmt välkomna till en träff med oss!
Holger Andersson, styrelseledamot. Alingsås
Mai Lundell, styrelseledamot. Lilla Edet     
 

                                             
Landsbygdsupproret - musikalisk show, kl 19.00 ( RIKSTEATERN )
Ett musikaliskt manifest med nyskriven musik för våra landsbygder.

Landsbygdsupproret är en föreställning om drömmar och utopier. Om byråkrati och
rationalitet. Om hopp och att våga tro på något. Och om att vi, som befolkar Sveriges
landsbygder, har en avgörande roll att spela i en rörelse framåt. Det blir upphottad
lokalpolitik paketerad som folkmusikshow. Det blir folkbildning och folkrörelse.
Tillsammans med sin tremannaorkester vill musikern Samantha Ohlanders påbörja
ett samtal om hur vi skapar det samhälle vi vill ha.
– Landsbygdsupproret är inte till för staden. Det här riktar sig direkt till oss i periferin.
Ett slags samhälleligt tankeexperiment där landsbygden med dess berättelser,
erfarenheter och kultur får stå i centrum. Genom musiken kan vi skapa samtal.
Koppla ihop trådarna. Brodera ut. Väven växer. Väcker aktion. Och en vilja att ta
makten över sin tillvaro, säger Samantha Ohlanders.
 

http://lokalekonomidagarna.se/
http://omstallningkungalv.se/
https://www.riksteatern.se/forestallningar/landsbygdsupproret2/202210311900-102139G


Biljetter till föreställningen på Hjärtumsgården
kan du boka här:
Entré 100 :-  Boka via elinor@hjartum.com eller
mobil 0706-550181

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till:
goteborgsregionen@helasverige.se 

Eller direkt till någon av oss i styrelsen:
https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/kontaktuppgifter/
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