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Visingsörådet blir årets grupp i Jönköpings 

län 2021 
Hela Sverige ska leva Jönköping har utsett Visingsörådet till årets lokala utvecklingsgrupp i Jönköpings län. Under våren och 
sommaren har alla som önskat haft möjlighet att nominera potentiella kandidater till priset. Vinnaren blev till slut 
Visingsörådet som förutom äran får en check på 10 000 kronor att använda till sitt fortsatta utvecklingsarbete i bygden. Den 
andra september kommer en priscermoni ske där vår landshövding Helena Jonsson medverkar tillsammans med 
representanter från Visingsörådet och vår styrelse. Vidare kommer vi att nominera Visingsörådet till den nationella 
nomineringen av “Årets lokala utvecklingsgrupp 2021” som delas ut av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Givetvis håller 
vi tummarna att Visingsörådet kammar hem det priset också. Avslutningsvis vill vi tacka alla som har nominerat, 
konkurrensen var tuff och det är glädjande att vi har ett sådant lokalt engagemang i länet. De nominerade var; Adelövs 
framtidsgrupp, Ohsabanan Järnvägsmuseum, Visingsörådet, Gällarydsbygdens intresseförening, Intresseföreningen Mo, 
Projekt Gavlö ekonomisk förening, Hestra samhällsförening, Ramkvilla Sockenråd, Flisby föreningssamarbete för levande 
landsbygd.
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Digital informationsträff kring 

finansiering 14/9
14 september klockan 13.00-16:00 bjuder vi in tillsammans med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län till en digital träff kring vilka 
stödmöjligheter som finns i länet.
Träffen vänder sig till myndigheter, kommuner, regionen, 
föreningar, organisationer och företag i Jönköpings län. De stöd 
som tas upp är:
• landsbygdsstöd,
• bostadsstöd,
• strukturfonder och projekt,
• kulturbidrag och kommersiell service samt leaderstöd.

Träffen är kostnadsfri och anmälan gör du här senast 13 
september 
Har du inte möjlighet att närvara? Träffen spelas in och det 
kommer ges möjlighet att se den i efterhand.
Varmt välkomna!

Bilda kommunbygderåd i 

Jönköpings län 2/9 & 9/9
Vill du vara med och bilda kommunbygderåd i Jönköpings 
län? För oss är det viktigt att de boende på landsbygden skall 
ha en organisation som på ett samlat sätt företräder 
landsbygdens intressen i olika kontakter. Medverkar gör 
Terese Bengard som är verksamhetschef för Hela Sverige ska 
leva.
Är du intresserad och vill veta mer är du varmt välkommen 
att vara med på något av följande digitala tillfällen;
• 2/9 kl 18:30-20:00
• 9/9 kl 18:30-20:00
Du får väldigt gärna anmäla dig till respektive träff som är 
kostnadsfria via jonkoping@helasverige.se Glömmer du att 
anmäla dig men ändå vill delta hittar du respektive 
möteslänkar nedan
Länk till mötet för träffen 2 september
Länk till mötet för träffen 9 september
Varmt välkomna!
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