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PRESENTATION AV STYRELSEMEDLEMMARNA I 
HELA SVERIGE SKA LEVA ÖSTERGÖTLAND                                                                       
Vilka är vi, hur vill vi verka för att utveckla vårt län och vilka är våra 
smultronställen i Östergötland? 

Den 23 mars höll vi vårt andra digitala årsmöte. I samband med årsmötet avtackades Madeleine 
Öberg för hennes tid i styrelsen och vi välkomnade Stefan Holmberg och Ann-Britt Nilsson som nya 
ledamöter. Vi ser fram mot verksamhetsår 2021 - 2022 med stor förhoppning genom att verka för 
och bidra till utveckling av landsbygden i Östergötland.                                                                                            

Här följer en presentation av oss ledamöter i Hela Sverige ska leva Östergötland där vi kort berättar 
om vilka vi är och hur vi vill utveckla vårt län. Vi ger också tips på våra smultronstället i Östergötland. 

PIA TINGVALL, ordförande, bor i Kättilstad, Kinda kommun.                                                           
Jag har arbetat med frågor som rör lokal utveckling och landsbygdsutveckling på 
olika sätt och på olika nivåer en stor del av mitt liv. Även om jag har bott i större 
städer och samhällen så är det på landsbygden jag känner mig hemma. 

Nu i spåren av pandemin, ser vi mer än någonsin betydelsen av en hälsosam 
balans mellan stad och landsbygd. Vi ser att vi har ett sårbart samhälle som bygger på att konsument 
och producent av varor och tjänster ska flyttas långa sträckor. Jag tycker att den viktigaste frågan just 
nu är hur vi kan skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att få "lokalare ekonomier” där 
resurser utvecklas och stannar lokalt i mycket högre utsträckning. Det kan gälla allt från lokal 
matproduktion till lokal energi och service. 

Ett smultronställe för mig är Alvastra klosterruin. Där kan man verkligen få perspektiv på människans 

historia och framtid. Med Vättern, Omberg och bördiga odlingslandskap som inramning. En tur till 

Ombergs Turisthotell ger möjlighet till att äta god mat gjord på lokala råvaror.  Är man sugen på mer 

kulturell spis så ligger underbara Ellen Keys Strand ett stenkast bort.                                                                       

Så många smultron på ett strå från mig.                                                                                                

TOMMY AARNA, vice ordförande, bor i Björsäter, Åtvidabergs kommun. 
2006 köpte jag och min fru Gamla Skolan i Björsäter och vi har sedan dess ägnat 
tid att förvandla skolan från 1871 till bostad. 
Jag är oppositionsråd i Åtvidabergs Kommun och driver en webshop med 
begagnad trolleriutrustning på fritiden. 
Under åren har jag engagerat mig i flera föreningar och sedan flytten till Björsäter 
har jag fokuserat på landsbygdsutveckling. 
 



Lokalekonomisk Analys (LEA) är en process jag rekommenderar alla att genomföra. 
Att hitta det unika med sin egen hembygd samt inventera och prioritera utvecklingsmöjligheter ger 
en bra grund till att utveckla närområdet. 
Arbetet sammanfattas i en Lokal Utvecklingsplan där lokalsamhällets vilja är tydligt och begriplig. 
 

För att utveckla vårt län vill jag att verka för ökad service och ökad bredbandsuppkoppling på 
landsbygden.  
 

Mitt tips på smultronställe är Risten Lakvik Järnvägsmuseum. 

LARS-OLOF JOHANSSON, kassör, bor i Löten, Norrköpings kommun.                                                                                       

Jag bor på Löten, ett gammalt hantverkstorp med anor från 1700-talet, på 

Vikbolandet, tillsammans med min fru Gerd. Jag är en smålänning som kom till 

Östergötland och Vikbolandet för drygt 35 år sedan, via Stockholm och Umeå.                      

Jag har mestadels arbetat med folkbildning inom Studieförbundet Vuxenskolan 

men också varit politiskt aktiv på fritiden, numera dock mest aktiv i olika ideella 

och kulturella organisationer.  

Östergötland har potential att utvecklas som en attraktiv region, men då behöver hela Östergötland 

växa. Interaktionen mellan Norrköping/Linköping och övriga delar av länet är viktig och jag vill att 

landsbygden tar vara på de möjligheter som öppnas genom förändrade värderingsmönster som kan 

skönjas efter Covid 19. Det gäller både val av boendeorter samt ökat intresse för vad närområdet har 

att erbjuda. Det gäller att stärka människors möjligheter att förverkliga sina drömmar! 

Självfallet finns en rad smultronställen på Vikbolandet med lokal mat, glass och kulturupplevelser. 

Ett besök på Zarah Leandermuseum eller åka flotte till Dalmyra gruvor, köpa lokalproducerad glass i 

Sänkdalen eller fisk på kajen i Arkösund. Eller varför inte ett besök i Mem, där Göta kanal går ut i 

Östersjön och sedan ta en bit mat i Kanalmagasinet, som byggdes år 1832 till invigningen av Göta 

Kanal. 

EVA LINDBLAD, bor i Ulrika, Linköpings kommun.                                                                                      
Jag bor i en glest befolkad del av Linköpings kommun. Har hund, vildvuxen trädgård 
och är engagerad i det lilla men innehållsrika Ulrika museum.  

En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för alla. Ungdomar måste ha bra 
möjligheter att ta sig till gymnasieskolor, arbetspendlare behöver komma till jobbet. 
I de större städerna finns ett kulturutbud av annat slag än på små orter, och det ska var enkelt för 
både stadsbor och landsbygdens invånare att ta del av vad som erbjuds. 

Ulrika ligger centralt när det gäller naturreservat. Här finns många som är värda ett besök.                                     

Ta en titt under rubriken Besöksmål på Länsstyrelsens webbsidor, här finns kartor och information 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

LELLE KARLSSON, bor i Kårkelösa, Svärtinge, Norrköpings kommun.                                           
Jag är från Uppsala, flyttade till Skedevi 1974 och har från och med 80-talet varit 
engagerad i vägar och lokala skolor. I och med Föreningen Rädda Tisnaren började 
en stor del av mitt engagemang. Jag har varit engagerad i lokal utveckling och 
arbetskooperativ i Hävla och Rejmyre vilket sedan ledde till en Kooptjänst. 
Miljöfrågor och lokal demokrati har varit det som engagerat mig mest. Jag ser lokala 
handlingsplaner och mobilisering kring detta som ett strategiskt och taktiskt verktyg för att utveckla 
och stimulera en demokratisk utveckling som partierna inte riktigt klarat av. Jag har haft förtroende-
uppdrag på alla nivåer. 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland


För att utveckla vårt län tror jag på lokala handlingsplaner för att lyfta det lokala platsideologiska 
perspektivet samt social ekonomi och sociala arbetskooperativ för att täcka upp välfärdens brister 
 
Mina tips på smultronställen är havet och skärgården, Långbogenreviret med tillhörande vargar 
samt Hults bruk med omgivningar. 

ILSE STRAATMAN, bor i Tjällmo, Motala kommun.                                                                                  
Jag är född och uppvuxen på landet i Holland, flyttade till Sverige år 2007 och bor 
numera utanför Tjällmo med man och två barn.  

Fler önskar sig att bo på landet. Jag brinner för (närhet till) landsbygdsskolor och 

service på landsbygden och vill gärna vara med om att utveckla vårt län genom att 

vara engagerad i Hela Sverige ska leva Östergötland. 

Mitt tips på smultronställe är att ta en promenad i naturreservatet Kärnskogsmossen, en av södra 

Sveriges största myrmarker och en mil söderut ligger Gästgivaregården i Tjällmo där ”Det Röda 

Äpplet Café och Bageri” erbjuder hembakat bröd, bullar, matiga mackor och såklart egen producerad 

äppelmust.  

MIA GÖTESDOTTER bor i Björsäter, Åtvidabergs kommun.                                                               

Jag bor med man, tonårsbarn, höns och har eget företag som verksamhetskonsult.                                                                                                                                             

På fritiden roar jag mig med trädgård, byggnadsvård, hantverk och friluftsliv.  

Jag skulle gärna se fortsatta förbättringar för förutsättningar för att leva och verka 

på landsbygden här i vårt län, både för yrkesverksamma och för unga och äldre. 

Framförallt skulle jag önska en bättre dialog mellan kommun/region och 

ideella/lokala krafter, vilket skulle vara till nytta för alla parter.   

Ett smultronställe som sträcker sig över hela länet är våra vackra vattendrag, och jag vill slå ett slag 

för att uppleva dem i kajak. Hisnande siktdjup i Vättern och Yxningen, närkontakt med kungsfiskare 

och svarta sländor i Stångån, sälar i kustbandet....  

STEFAN HOLMBERG, bor i Karlsby, Motala Kommun.                                                                                                       

Med över trettio år inom data- och telekombranschen ägnar jag mig numer (som 

egenföretagare) åt flertalet styrelse- och föreningsuppdrag samt en del byggjobb 

inom butiksinredningsbranschen. Är också aktiv fritidsmusiker, med i flera 

orkestrar.  Jag bor på landet med fru och våra hästar. Våra barn är sedan länge 

utflugna. Vi har flera barnbarn att glädjas åt. 

Östergötland, är hemma för mig och då ser jag inte bara till där jag bor. Mycket mer kan enligt mig 

göras för att sammanfläta östra och västra Östergötland, liksom med norra och södra Östergötland. 

Jag är också för ett utökat samarbete med städer och småorter i angränsande län. En viktig fråga för 

mig är att säkra sysselsättningen där du vill verka och där du vill bo. Utan jobb och bra fritid hamnar 

samhället i onåd. Det löser vi genom ökad kunskap om möjligheterna till sysselsättning i och utanför 

ditt närområde och med ökad kunskap om vad som krävs avseende infrastruktur och offentlig 

service. Inte minst gäller det de som bor på landsbygden. Efter att ha bott i Linköping i över fyrtio år, 

så har flytten till landet för mer än tio år sedan lärt mig mycket om hur det är att bo och att driva 

företag på landsbygden.  

Eftersom jag bor i Motala kan jag rekommendera att använda appen Naturkartan Motala, där alla 

sevärdheter där naturupplevelsen sätts i centrum beskrivs, t.ex. Råssnäsudden, Håleberget, Ulvåsa. 

En favorit är Bona Handelsträdgård med Kafé Krukboden, https://bonatradgard.se/ 

https://bonatradgard.se/


ANN-BRITT NILSSON, bor i Finspång, Finspångs kommun.                                                            

Jag är en kreativ person som brinner för kultur i olika former, hantverkskonst, 

naturupplevelser men även för alla människors lika värde! Jag har under mina 

yrkesår alltid arbetat inom service, turism/destinationsutveckling samt varit egen 

företagare och drivit Tyrislöts Camping i S.t Anna skärgård under 12 år.  

Jag ser det som mycket viktigt att främja utvecklingen på landsbygden och arbeta 

för en balans mellan stad och land. Jag är uppväxt till största delen av mitt liv på landsbygden, har 

varit ö-bo utan fast landförbindelse och var under många år engagerad i skärgårdsföreningen Navet i 

Havet. Jag känner mig verkligen privilegierad som fått chansen att vara med i styrelsen för att 

påverka olika frågor som ligger till grund för Hela Sverige ska leva Östergötland.   

Sankt Anna Skärgård ligger givetvis mig varmt om hjärtat och i min båt bland oändliga kobbar och 

skär känner jag en inre ro med livskvalitet och rekreation för livet. Ett besök i Finspångs Slottspark, 

”Bruksmiljöernas Drottningholm” med engelsk park och järntempel, är en historisk vandring i 

bruksmiljö där modern högteknologisk industri lever och utvecklas. På Björke Vävstuga kan man 

botanisera bland kuddar, dukar, bordstabletter och löpare, ta en titt i väveriet där vävstolarna jobbar 

samt ta en fika i cafét.  

 

HELA SVERIGE SKA LEVA JOBBAR FÖR HÅLLBAR 

UTVECKLING FÖR STAD OCH LAND 

Vision: Hela Sverige ska leva! Syfte: Balans mellan stad och land - 

god landsbygdsutveckling och goda villkor i hela landet – genom 

att stärka lokalt och påverka nationellt!                                                                                                                                                                         

Hela Sverige ska leva är en organisation som funnits i över 30 år. I grunden är vi en 
folkrörelse det vill säga människor, föreningar och företag på landsbygd och glesbygd som arbetar 
allmänt för landsbygdens bästa. Formellt är vi en ideell förening som består av våra medlemmar, 
alltså våra medlemsorganisationer och våra länsavdelningar.   
 
Basen i vår organisation är tusentals lokala utvecklingsgrupper. De finns runt om i Sverige och                      
arbetar för sina bygders bästa och som är basen i vår organisation.  
 
Här kan du läsa Hela Sverige ska levas Strategi 2021 – 2025 
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Hela_Sverige_ska_leva_STRATEGI_2021-2025.pdf  
 
Här kan du ta del av information och nyheter från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva samt 
övriga länsavdelningars nyheter https://helasverige.se/  

 

 

 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Hela_Sverige_ska_leva_STRATEGI_2021-2025.pdf
https://helasverige.se/


TA CHANSEN TILL ATT UTVECKLA DIN LOKALA 

GRUPP OCH DIN BYGD!  

Hela Sverige Ska Leva Östergötland har avsatt medel för 

Utvecklingscheckar till lokala utvecklingsgrupper i Östergötland. 

Det kan vara en barn- eller ungdomsgrupp som skulle vilja göra något. Det kan 

vara ett Byalag eller Utvecklingsgrupp som har en idé som man vill prova.                                                            

Checkarna är på upp till 10 000 kr.                                                                                                                                                                                                 

Vi behöver en enkel beskrivning på vad ni vill göra samt en enkel kostnadsbudget för det ni vill göra. 

Det kan vara för en mobilisering eller för att förbereda för en större projektansökan.                                          

Efter att ni är klara med det ni vill göra vill vi veta hur ni använt pengarna och resultatet.  

Först till kvarn gäller. Vi kommer fatta beslut om anslaget för Utvecklingschecken efterhand som 

ansökningarna inkommer.                                          

Om ni är tveksamma om vad det skulle kunna vara eller hur man gör så kontakta Lelle Karlsson på 

tel. 072 992 42 82 eller mail vbklelle@gmail.com 

Beskrivningen samt kostnadsbudgeten mailas till vbklelle@gmail.com  

 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP OCH ÅRETS 
KOMMUN I ÖSTERGÖTLAND 2021                                                           

Hela Sverige ska leva Östergötland kommer från och med i år att 
utse en lokal utvecklingsgrupp i Östergötland som har utmärkt sig 
lite extra. Vi gör detta tillsammans med Leader Folkungaland.                                                                                                                 

Sista dag för att nominera var den 31 maj. Vi kommer nu att se över de nominerade och den grupp 
som vinner kommer under hösten nomineras av Hela Sverige ska leva Östergötland till Årets lokala 
utvecklingsgrupp i Sverige 2021.                                                                                                                           
Prispengarna, på 10 000 kr, kommer att delas ut under september.                                                                                           

Vi kommer också att utse årets kommun i Östergötland och den vinnande kommunen kommer sedan 
nomineras vidare till Årets kommun i Sverige 2021.  

Vi återkommer med mera information på vår hemsida, på våra Facebook- och Instagramkonton 
samt i vårt nästa Nyhetsbrev i september. 

     

 

mailto:vbklelle@gmail.com
mailto:vbklelle@gmail.com


VAD HÄNDER MED LEADER?  
Vad är på gång och vilka kommuner ingår i Leader 
Folkungaland och Leader Kustlandet? 
 

Leader Folkungaland omfattar i den kommande perioden fler kommuner 

med både liknande och olika behov. Här finns tidigare utvecklade strategier 

för utveckling av näringsliv och företagande, natur och kultur och föreningsliv med mycket annat. 

Detta möter i sin nya tappning arvet från Leader Vättern och behovet av att se vad som kan fortsätta 

utvecklas i och kring Sveriges nästa största sjö. Genom tillväxten av Folkungaland genom 

kommunerna Boxholm och Tranås finns också kopplingar till ett annat stort sjösystem, nämligen 

Sommen. 

I det växande Folkungaland ingår följande kommuner: Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, 

Norrköping (del av), Tranås, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög.                                                                                      

Arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Folkungaland startade under våren med 

flertalet digitala möten, enkäter riktat till målgrupper och många olika dialoger i varierande 

sammanhang. Remissversionen av Folkungalands lokala utvecklingsstrategi för programperiod 2023 - 

2027 kommer att bli tillgänglig i mitten av juni. Remissperioden pågår fram till den 30 september.                                                                                                                                                                                                           

Efter sommaren kommer Folkungaland även att genomföra kommunvisa möten för få att ytterligare 

inspel från företagare, föreningsmänniskor, lokala aktörer inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat 

m.m. 10 möten kommer att hållas; ett vardera per kommun. Syftet med dessa möten är att gå 

djupare, skapa samsyn och diskutera frågor som är relevanta för varje kommun och varje närområde. 

Vill du delta? Anmäl dig till kommunvisa möten via https://www.leaderfolkungaland.se/strategi/  

 Mera information om arbetet inom Leader Folkungaland finns att läsa på: 

https://www.leaderfolkungaland.se/  
 

Leader Kustlandet har under våren genomfört drygt tio möten som handlat 

om att undersöka intresset för mer Leader, mer Leader Kustlandet samt vilka 

behov och möjligheter landsbygdsborna ser i framtiden.                                         

Samtidigt har tre enkäter genomförts - en enkät till gamla projektägare, en generell enkät riktad till 

alla samt en enkät för unga. Gensvaret har varit positivt och närmare 500 inspel har getts.                                

Svaren är nu underlag till den kommande strategin för Kustlandet som ska tas fram under sommaren.                    

Leader Kustlandet har även uppvaktat de sex kommuner som ingår i Kustlandet – Norrköping, 

Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland samt Västervik, Oskarshamn och Mönsterås i Småland - 

och de ställer sig positiva till ännu en programperiod.                                                                                                         

Det verkar som om ett nytt Kustlandet kommer att ha ungefär samma geografi som idag.                                 

Några formella beslut om framtiden är dock inte tagna av myndigheterna och det kommer nog dröja 

till sommaren 2022 innan besluten är fattade. 

Mera information om Leader Kustlandet finns att läsa på: http://www.kustlandet.com/  

 

 

https://www.leaderfolkungaland.se/strategi/
https://www.leaderfolkungaland.se/
http://www.kustlandet.com/


VAD HAR HÄNT INOM PROJEKTET TOMMA HUS?                                                                                                       

175 hus har hittats på landsbygden i Motala kommun som skulle kunna 
användas istället för att stå tomma.   

Motala kommun, Hela Sverige ska leva Östergötland, Coompanion 

Östergötland och de lokala utvecklingsgrupperna på landsbygden i Motala 

kommun drev under 2020 tillsammans detta pilotprojekt för att hitta verktyg 

och metoder för att identifiera hus och fastigheter som inte används med 

målet att fylla dem med nytt liv.                                                                                                                                      

I länken nedan kan du höra Anders Bengtson, Motala kommun berätta mera och du får även lyssna 

till Helene och Bert Svensson, Risa samt Andreas Österlund, Oxhagen som köpt varsin fastighet på 

landsbygden. 

Klicka på länken https://www.youtube.com/watch?v=Pht6rkfHCP4  

Vill du veta om projektet kontakta Anders Bengtson per mail anders.bengtson@motala.se eller           

Pia Tingvall per mail pia.tingvall@coompanion.se  

                              

TIPSLISTA FÖR FLER BOSTÄDER PÅ LANDS-
BYGDEN  
Goda exempel för dig som vill se fler bostäder på lands-

bygden. 

Att skapa fler bostäder på landsbygden kan ske på många sätt.                                                                                           
Det handlar om att ta vara på de oanvända hus som redan finns, som bland andra företaget 
Landsbygdsdröm gör. Det handlar om att kommunen går in, stöttar de lokala krafterna och 
strukturerar arbetet, som exempelvis i Vingåker. Det handlar om att visa att allmännyttan visst kan 
bygga utanför centralorten, som Viskaforshem, och att lokala företagare går in och engagerar sig i 
bygden som exempelvis Hanebergs säteri i Näshulta i Eskilstuna kommun. Slutligen handlar det om 
att människor går samman och bygger på egen hand, som i kooperativa hyresföreningen Lagnö Bo, 
med flera. 
Alla dessa exempel och fler därtill hittar du i den här samlingen och här finns även poddar, filmer, 
skrifter, böcker med mera som alla tar upp bostadsbyggande på landsbygden ur det ena eller andra 
perspektivet. I samlingen finns också ett par finansieringsmöjligheter ifall ni skulle behöva kapital.  
 
Peter Eklund, ledamot i Hela Sverige ska levas styrelse, har sammanställt många bra exempel och    
här kan du läsa mera https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Flerbostaeder0521low.pdf  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pht6rkfHCP4
mailto:anders.bengtson@motala.se
mailto:pia.tingvall@coompanion.se
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Flerbostaeder0521low.pdf


HELA SVERIGES BALANSRAPPORTER  

Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land 

och stad inom olika områden. 

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

Här kan du ladda ner materialet för intressant läsning och/eller som diskussionsunderlag. 

Rapport #1: Kultur i hela landet. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport__1_Kultur_2018.pdf 

Rapport #2: Hållbarhet i hela Sverige. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Balansrapport_Haallbarhet.pdf 

Rapport #3: Befolkning i hela landet. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport_3_webb.pdf                                        

Rapport #4: Infrastruktur i hela landet. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport_4_Infrastruktur_i_hela_land

et_webb.pdf                                                                                                                                                                            

Rapport #5: Bredband i hela Sverige. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/PDF/Balansrapporter/Balansrapport_5_B

redband.pdf                                                                                                                                                                          

Rapport #6: Naturresurser i hela landet. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport_6_helasverigeskaleva.pdf 

Rapport #7: Bostäder i hela Sverige. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport_7_Helasverigeskaleva_webb

.pdf  

Har du frågor om balansrapporterna? Kontakta Josefin Heed per mail josefin.heed@helasverige.se   

HANDBOK MED 31 GODA EXEMPEL FÖR ATT 
UTVECKLA SERVICEN PÅ EUROPAS LANDS-
BYGDER                                                                           

Ta del av hur sju olika länder i Europa jobbar med att stötta 
servicen på landsbygden. 
Det är genom projektet SARURE (save rural retail) som denna handbok tagits fram.                               
Projektägare är Spanien och för Sveriges del finns Söderhamns kommun med som en part.                             
Övriga medverkande länder är Grekland, Polen, Irland, Tyskland och Finland.                                                                                                           
Handboken innehåller 31 goda exempel på hur man i dessa sju olika länder tagit vara på och 
utvecklat kompletterande tjänster och digitala initiativ för att stötta vad vi i Sverige kallar vår 
"lanthandel". 

Här kan du ta del av Handboken https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/LBR/Gaevleborg_X-
ing/Dokument/SARURE_handbok_foer_goda_exempel.pdf  Vill du veta mera kontakta Bitti Alvin 
Lehmann, projektledare SARURE, Söderhamns kommun bitti.alvinlehmann@soderhamn.se 
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FRILUFTSLIVETS ÅR 2021 
Projektet ”Luften är fri – Friluftlivets år” är Sveriges 
hitintills största satsning på friluftsliv med tolv teman 
under år 2021. Här ser du sommarens tema.  

Sommarmånadernas tema har en gemensam nämnare, att utmana sig själv att göra något som man 
kanske inte gjort förut. Hur avancerat man vill göra det, utgår från de personliga förutsättningarna. 

Under juni är temat ”Äta ute” och då visar projektet att matlagning utomhus varken kräver 
avancerad utrustning eller mycket att packa. Tips på enkla recept samt olika matlagningssätt och 
inspiration hittar du på https://www.luftenarfri.nu/ata-ute/  

Juli månads tema är ”Sova ute” och då vill projektet lyfta fram njutningen och enkelheten i att sova 
ute. Här kan du ladda ner Friluftsfrämjandets ”Sova ute-guide” 
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/ovrigt-webbinnehall/sovaute/sova-ute-guiden-
2019_190603.pdf                                                                                                                                                  
Naturvårdsverket ger tips kring allemansrätten samt korta informativa tips på vad man får och bör 
göra i naturen. Här kan du läsa mera  http://www.naturvardsverket.se/ta-hand-om-varandra-och-
naturen  

Under augusti vill projektet inspirera fler att testa något nytt i friluftslivet. Med ”Naturtriss” kan du 
checka av olika aktiviteter utomhus. Här kan du ladda ner ett Naturtriss 
https://www.luftenarfri.nu/wp-content/uploads/2021/04/Naturtriss-scaled.jpg  

Om du vill prenumerera på Nyhetsbrevet ”Friluftlivets år 2021” så registrera dig genom formuläret 
som finns längst ner på https://www.luftenarfri.nu/  

 
Här hittar du bra tips på besöksmål från Länsstyrelsen Östergötland 
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal.html 

 

UPPTÄCK ÖSTERGÖTLANDS NATUR  
Länsstyrelsen har lanserat en ny natursajt.                                         
Idag är Östergötlands natur- och kulturguidningar länsövergripande. 

Alla länets 13 kommuner, två naturum Tåkern och Sommen, 

Östergötlands museum, Länsstyrelsen samt Region Östergötlands medverkar.                                                                                                                                                                                              

Den nya webbplatsen är en portal till natur- och kulturupplevelser i Östergötland.                                                    

Här finns årets alla guidningar och aktiviteter kopplade till Friluftslivets år i en digital kalender.  

Här kan du läsa mera för att upptäcka Östergötlands natur https://www.naturguidning.se/ 

Här kan du ladda ner Östergötlands Natur- och kulturguidningar  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add951d00b/1618238830677/%C3%96st

erg%C3%B6tlands%20natur-%20och%20kulturguidningar-2021.pdf   
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UPPLEVELSECENTER FÖR MAT I MJÖLBY KOMMUN 
Mjölby kommun har en idé, om att tillsammans 
med andra aktörer, bygga ett unikt upplevelse-
center för alla som är intresserade av mat, dess 
betydelse och produktion.  

Verksamheten kommer att genomsyras av lärande, digitalisering och hållbarhet med upplevelser för 
både stora och små. Centret blir ett skyltfönster för hela livsmedelsbranschen, och dess forskning, 
där vi får möjlighet att blicka in i framtidens fönster. Drygt 30 svenska och utländska företag och 
organisationer har ställt sig positiva till idéen och att utveckla denna tillsammans med Mjölby 
kommun. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i Väderstad 2025.                                                                         
Upplevelsecentrat kommer att vara en fysisk plats men också en digital plats, vilket ger ett vidgat 
upptagningsområde över tid och rum. 

Sedan mitten av januari finns projektkoordinator Caroline Davidsson på plats och under de första 
månaderna i år har tillströmningen av nya samarbetspartner varit stor. Samarbetspartnerna utgör ett 
brett spektrum av aktörer; från logistik, digitalisering och produktion till rörelse och hälsa – alla med 
en koppling till mat, jordbruk och hållbarhet. 

Nästa steg blir att skapa arbetsgrupper där aktörerna i samarbete får utveckla idéer och visioner för 
vad som kan göras på plats. 

Vill du veta mera kontakta projektkoordinator Caroline Davidsson, caroline.davidsson@mjolby.se 

eller marknads- och kommunikationschef Eva Rådander, eva.radander@mjolby.se  

 

ÖSTGÖTADAGARNA 4 – 5 SEPTEMBER 2021   

Rekordmånga deltagare på årets Östgötadagar!  
 
Det visar sig att många företagare och föreningar – både de som deltagit innan och 

även många nya - har längtat efter att få vara med på 2021 års evenemang vilket 

medför att det kommer att bli ca 190 deltagare i år.  

Östagötadagskartan kommer att distribueras till alla aktörer i början på juli och då 

går den att hämta hos deltagarna.                                                                                                                                                                              

Det kommer även att finnas en digital karta på https://www.ostgotadagarna.se/sv/om-

ostgotadagarna/  

Här kan du läsa mera om vilka som deltar  https://www.ostgotadagarna.se/sv/evenemang-pa-

ostgotadagarna/  

Ca 110 företag och föreningar hade anmält sig att delta på ”Östergötland Spirar” 

den 15 - 16 maj 2021 men tyvärr ställdes detta evenemang in på grund av 

pandemin.                                                                                                                                                      

Nu finns planer att genomföra ”Östergötland Spirar” våren 2022. 

Om du är intresserad av mer information kontakta: 
ostgotadagarna@regionostergotland.se  
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FÖLJ OSS GÄRNA PÅ SOCIALA MEDIER                                
Hela Sverige ska leva Östergötland finns på Facebook och Instagram.                                      

Vill du hålla dig uppdaterad följ oss gärna på Facebook där vi heter “Hela Sverige ska leva 
- Östergötland ” https://www.facebook.com/HelaSverigeSkaLevaOstergotland                                                                 

Vi finns också på Instagram där vi heter ”Hela Sverige Östergötland” 
https://www.instagram.com/hela_sverige_ostergotland/  
 

VI UPPDATERAR REGELBUNDET VÅR HEMSIDA 
 

Välkommen att ta del av mera information, följa vår 
verksamhet och få bra tips och nya idéer!  
På vår hemsida kan du läsa om och följa vår verksamhet samt hur din lokala 

utvecklingsgrupp blir medlem om ni inte redan är det.    

Du får ta del av bra tips och nya idéer, aktuella evenemang och möten och vi 

har länkar till myndigheter och organisationer för landsbygdsfrågor samt till 

olika finansieringsmöjligheter.  

Du kan även ta del av olika rapporter och beställa material i vår digitala bokhylla. 

Har du tips på evenemang, möten och webbinarier, goda exempel och nya idéer så maila gärna dessa 

till ewa.carlgren@helasverige.se  

Klicka på länken så kommer du direkt till hemsidan https://helasverige.se/oestergoetlands-laen/  

PRENUMERERA PÅ OCH GE TIPS TILL VÅRT 

NYHETSBREV 
Vet du flera som är intresserade av att prenumerera på vårt Nyhetsbrev eller 
har du tips till kommande Nyhetsbrev maila till ewa.carlgren@helasverige.se  
 

Avsändare av Nyhetsbrevet är Hela Sverige ska leva Östergötland 
Mailadress: ostergotland@helasverige.se  
 

Kom ihåg att meddela till ostergotland@helasverige.se vid byte av kontaktperson 
 

   TREVLIG SOMMAR ALLA LANDSBYGDSVÄNNER! 
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