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Vill du veta mer om kommunbygderåd? 

Välkommen digitalt 2 eller 9 september 
Läs mer på sidan 2
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Vem vill du se som vinnare av 

priset “årets lokala 

utvecklingsgrupp i Jönköpings 

län?
Läs mer på sidan 2

Vill du eller någon i din förening/

lokala grupp bli vår nästa gäst-

instagrammare? 
Läs mer på sidan 3

Länsstyrelsen med flera 

bjuder in till digitalt 

informationsmöte om 

finansiering att söka
Läs mer på sidan 3



BILDA KOMMUNBYGDERÅD OCH ÅRETS LOKALA 
GRUPP I JÖNKÖPINGS LÄN.

Klyftorna mellan stad och land fortsätter att växa och allt fler landsbygdsbor får längre avstånd till offentlig och kommersiell 
service.
I många forum och inför valet 2022 talar människor om en levande landsbygd. Verkligheten visar att det pågår en kamp i många 
orter med att lösa utamaningar inom service utbud, boende och företagande.
 För oss är det viktigt att värna om en livskraftig landsbygd och därför vill vi försöka samla våra gemensamma krafter för att 
påverka utvecklingen i rätt riktning. Nu vill vi undersöka intresset kring att bilda kommunbygderåd i vårt län. Vi tänker att 
kommunbygderåd är viktigt för att de boende på landsbygden skall ha en organisation som på ett samlat sätt företräder 
landsbygdens intressen i kontakter med kommunen och andra offentliga organisatione

Är du intresserad eller bara vill veta mer om kommunbygderåd eller vår verksamhet är du varmt välkommen att vara med på 
något av följande tillfällen;

• 2/9 kl 18:30-20:00 
• 9/9 kl 18:30-20:00 

Anmälan görs till jonkoping@helasverige.se 
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Vill du göra skillnad och påverka utvecklingen i ditt 
närområde? Välkommen på någon av våra två digitala 
träffar!

Nu kan din förening eller organisation blir årets 
utvecklingsgrupp i Jönköpings län och vinna 10 000 kr
Arbetar din förening eller organisation för att skapa en levande 
bygd? Eller känner du till någon lokal grupp som du tycker 
borde hyllas för sitt fina arbete i bygden?
Nu presenterar vi en nyhet i länet! Tidigare under årens gång har man 
kunnat nominera lokala utvecklingsgrupper från hela Sverige till att 
vinna rikspriset “Årets lokala utvecklingsgrupp”. I år kommer vi utse 
en vinnare som får 10 000 kronor att använda i sitt fortsatta arbete för 
bygden samt äran att representera vårt län och ytterligare en vinstchans 
att ta hem rikspriset.
Kriterierna som vår vinnare gärna får uppfylla något av är följande:
• Gruppen ska ha stort engagemang för sin bygd och en bonus är 

om verksamheten innefattar ett spann av olika åldrar
• Gruppen ska ha hittat metoder att förnya eller förädla idéer eller 

kanske hittat goda lösningar på lokala utmaningar
• Arbetet som gruppen gör kommer många till dels i bygden

Senast 20 augusti behöver vi fått in nomineringar via formuläret 
som du hittar här 
Tycker du det är krångligt med formuläret går det bra att skicka 
nomineringar till jonkoping@helasverige.se 
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INFORMATIONSTRÄFF OM FINANSIERING ATT SÖKA OCH 
MÖJLIGHET ATT GÄSTINSTAGRAMMA.
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Den 14 september kan du och din förening/lokala 

grupp få tips på finansering att söka
Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med oss (Länsbygderådet i Jönköpings län) bjuder in till en 
eftermiddag där du får aktuell information om finansiering att söka. Representanter från olika Leaderområden, 
Boverket, Arvsfonden och Regionen med flera förväntas närvara. Träffen kommer genomföras digitalt och vara 
helt kostnadsfri där alla har möjlighet att delta.

Träffen sker 14 september mellan klockan 13:00-16:00
Länk till anmälan och mer information kommer vi skicka ut i augusti.

Vill du visa upp din bygd eller det arbete som ni gör i ert 

område? Då ser vi gärna att du blir vår gästinstagrammare 

under en vecka!
Nu har vi börjat med konceptet “gästinstagrammare” på sociala medier där vi bjuder in lokala personer eller 
grupper att “låna” vårt konto på Instagram under en vecka. Kanske vill du visa upp din bygd och alla dess 
smultronställen eller kanske är ni en förening eller lokal grupp som vill visa hur ni arbetar med att utveckla 
bygden eller kanske är du en företagare som verkar på landsbygden och vill visa på möjligheterna med det. 
Möjligheterna är oändliga så hjälp oss gärna att fylla vårt konto med inspirerande bilder och information från 
vårt fantastiska län.
Låter detta som något för dig eller någon du känner, skicka ett meddelande till oss på Instagram där vi heter 
HelaSverigeJonkoping eller ett mejl till jonkoping@helasverige.se 
Skulle du tycka att det är krångligt med sociala medier så kan vi hjälpa till med att lägga ut bilder med text
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