
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sprid Kronbladet vidare   

i era nätverk. 

        T A C K ! 

                              Anmäl er till kommande möten! 

 

* 9 april i Åseda Workshops om Vindbrukets nytta 

* 3 april & 17 april Teliasonera Informationsmöte, Teknikskifte  

* 13-14 april Processledarutbildning, Landsbygd 2.0 
Direktlänk till att anmäla sitt intresse till Processledarutbildningen 

https://docs.google.com/forms/d/1YeuHgBfS7PV7sdK6tviD6IcPaQZFJ8uX_D8vuCOMvvg/viewform?

pli=1      

 

                                                                   Kostnadsfritt! Ta chansen!  

                                    Se alla inbjudningarna här i Kronbladet. 

 
Kansli: Tfn: 0481-633 63 Mobil: 0730-47 36 83 

E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com 

Hemsida: www.helasverige.se/Kronoberg 

Facebooksida: www.facebook.com/helasverigeskaleva  

Kom ihåg! Att skriva ned hur  

många ideella timmar  

ni lagt ned under 2012.  

Skriv in dessa i er Verksamhetsberättelse.  

Ta timmarna gånger 175kr 

(Ex: 985 tim. ggr 175:- = 172.375kr ) 

Ni får fram en gigantiskt summa, som ni har 

dragit in under året med allt  

ert ideella arbete i ER förening under året! 

 

Kom ihåg att! 

Uppdatera era kontaktuppgifter till vårt Kansli 

efter ert Årsmöte, tack på förhand! 

         

 

Kika in på vår hemsida 

uppe till 

vänster hittar ni vår 

Kalender. 

Mejla in vad Din Förening 

har på gång, så lägger vi 

upp det där. 

 

Marknadsföring helt 

kostnadsfritt! 

Vårt Årsmöte igår, den 7 mars 

löpte på bra, så fort  

årsmötes protokoll är justerat 

kommer mera information.  

https://docs.google.com/forms/d/1YeuHgBfS7PV7sdK6tviD6IcPaQZFJ8uX_D8vuCOMvvg/viewform?pli=1
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                   UppVind  
    

Inbjudan – WORKSHOP VIND 9 april.                                          

                                                                                                      I Åseda, Uppvidinge kommun 

 

Du hälsas välkommen till en kreativ workshop med mål och mening att ge ökad 

kunskap om vindbrukets lokala nytta och Omställningens tid.   

 

Kl. 16.30 middag  

 

PROGRAM  

17.15  – Introduktion  

– Lars – Göran Elm, från ekonomiska föreningen UppVind i Åseda berättar om föreningens 

vindkraftsplaner.  

– Janne Forsmark från Hela Sverige ska leva, talar om Omställning – de hållbara alternativen behöver 

finnas på plats när det gamla systemet inte längre fungerar och vi behöver redan nu visa konkret, att en 

hållbar framtid är möjlig. 

Kaffepaus ca 18.15 – 18. 35 

 

– Åke Carlson, kommunalråd beskriver vilket ställningstagande Uppvidinge Kommun tagit till 

vindkraftsutbygganden. 

– Cecilia Andersson, från Hela Sverige ska leva, ger några lokala exempel på delägande och bygdepengar 

från vindkraften.  

– Ingela Nilsson Nachtweij Energisamordnare i Sydost Lantbrukarnas Riksförbund.   

Berättar bl.a. om LRF ´s energirådgivningserbjudande och deras nya material om vindkraft. . 

 

– Andreas Molin, solcellsforskare om arealeffektiva hållbara energilösningar. 

 

20.00 Det lokalt angelägna  

20.00 Workshop  – Framtidens energibehov, lokala nyttan och Omställning  

20.45 Sammanfattning 

21.00 Avslut  

tisdag 9 april,  Åseda Hotell & Restaurang Olof, Olofsgatan 4  

Anmälan, senast onsdag 3 april; 

  

till Länsbygderådet Kronobergs län, Emma Hagel, lansbygderadet.kronoberg@telia.com, eller mobil 

073 – 04736 83 Kostnadsfri workshop, vi bjuder fika. Vid anmälan ange om du vill äta middag och om 

eventuella allergier. Middag betalas av deltagarna själva 80 kr/person. 

 

”Modell för delägande och bygdepengar” finns att ladda ner på www.helasverige.se  

Hela Sverige ska leva i samverkan 

                                                                                              
                                                                                                                                              (sid 2 för utskrift av program utan bild)  
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OBS!  

Sprid i era 

Nätverk! 

Anmälan krävs 

    Inbjudan Informationsmöte 
                 Till våra medlemsföreningar 

 Varför tar man bort fast telefoni?      

 Klarar man behovet i glesbygden? 

Björn Berg, TeliaSoneras Informationschef ger svar.  

Diskussion om framtidens telefoni i glesbygden. 

Två tillfällen erbjuds i Kronobergs län, ett samarbete mellan 

Hela Sverige ska leva, TeliaSonera &  

Länsbygderådet Kronobergs län.  

 

Vid båda tillfällena gäller Kl: 18.00 – 21.00 

3 april – Alvesta Folkets Hus, Alvesta kommun. 

17 april – Älghults IF Klubbstuga, Uppvidinge kommun 

 

Vi bjuder på enkel förtäring 

Anmälan krävs, görs senast den 29 mars till 

HSSL, Länsbygderådet Kronobergs län 

Kansli: Mobil: 0730-47 36 83  

Epost: lansbygderadet.kronoberg@telia.com 

www.helasverige.se/kronoberg  

 

Landsbygdsvänligt Välkomna! 
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Landsbygd 2.0 är en mötesmetod för att underlätta 
samtal mellan människor från olika generationer. 
Mötet handlar om att starta en förändringsprocess: 
det kan vara att ställa om till ett mer hållbart samhälle, 
utveckla servicen eller något helt annat som är aktuellt 
på orten. Mötet leds av en processledare som ser till 
att alla på mötet deltar i processen och är med och 
formar resultatet. I Processledarprogrammet Lands-
bygd 2.0 finns nu möjlighet för dig att bli en fullfjädrad 
processledare och leda Landsbygd 2.0 i skarpt läge.

Programmet består av tre steg:  

grundutbildning, praktik och uppföljning.

Grundutbildningen sker helgen 13-14 april på 
St. Sigfrids folkhögskola strax utanför Växjö. 
På utbildningen får du träna din processledar-
kompetens och samla på dig verktyg för att 
hantera situationer som kan uppstå i skarpt 
läge. 

Praktiken består av att du genomför minst tre 
skarpa lägen mellan grundutbildningen och 
uppföljningsträffen. Skarpt läge innebär att 
du leder möten i lokala grupper i ditt län om 
ämnen som är aktuella för dem, med stöd från 
erfarna processledare. Praktiken är den vikti-
gaste delen av programmet, det är på den du 
får erfarenhet av att processleda i skarpt läge. 
Du ansvarar för att hitta dessa skarpa lägen, 
men får stöd och hjälp från arrangörerna av 
programmet. 

Uppföljning. Den 7-8 september avslutas pro-
grammet med en nationell nätverksträff för 
alla programdeltagare där vi delar erfarenhe-
ter av praktiken, utvecklar metoden Lands-
bygd 2.0 och får verktyg för att fortsätta. 

Vem kan söka?

Programmet vänder sig till dig mellan 18-25. Du är intresserad 
av att arbeta med förändring lokalt, samt har viss föreningsvana 
eller erfarenhet från att driva en idé. Din ambition är att bli bra 
på att leda grupper i processer och att lyfta andra människor. 

Antagning

15 personer från regionen antas. Vid fler ansökande än platser 
gör vi ett urval baserat på dina erfarenheter och dina ambitio-
ner med att gå programmet.

Ekonomi

Programmet är helt kostnadsfritt för deltagarna. På utbildnings-
träffen samt nätverksträffen får du kost, logi samt reseersätt-
ning. Du får även reseersättning + ersättning för de skarpa lägen 
du genomför.

Ansök och läs mer på:

www.helasverige.se 

Ansök senast 22 mars! 

Du meddelas senast 27 mars om du blivit antagen och får då 
också praktisk information om den kommande utbildnings-
helgen. 

Kontakt

Josefin Heed 
070 694 17 71 
josefin.heed@helasverige.se 
www.helasverige.se

Kronoberg

PROCESSLEDARPROGRAMMET

Landsbygd 2.0
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