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Kära landsbygdsvänner   

 Årstiderna växlar igen. I den kvardröjande sensommarvärmen anas en kyligare 

skärpa. Jag kommer att tänka på några rader från en sång av Eva Dahlgren:  

”… som när hösten dyker från klar himmel  

Bland äppelträd och det blir kallt.” 

Det är en fröjd att få följa naturens växlingar och njuta av det unika varje 

säsong för med sig. Från Hela Sverige ska leva Östergötlands del hoppas vi på 

att vi ska kunna börja träffas igen. Och vi bjuder därför in till att faktiskt träffas 

i oktober. Detta för att vi ska kunna utse årets lokala utvecklingsgrupp i länet. Så härligt att få 

inspireras av goda exempel och få lyfta fram det stora engagemang och arbete som utförs runt om i 

våra bygder!                                                                                                                                                                                         

Och dessutom få ta till oss av den klokhet som Josefina Syssner har. En toppenkväll helt enkelt.                                                                                                                                                                                                                                          

Läs mer om detta nedan!  

Vi håller på att uppdatera vårt medlemsregister och vill verkligen att lokala grupper inkommer med 

uppdaterade uppgifter till oss. Är det någon vi mist kontakten med, eller någon som vill få 

information från oss - kontakta oss gärna per mail ostergotland@helasverige.se 

Pia Tingvall, ordförande Hela Sverige ska leva Östergötland 

 

STYRELSEKONFERENS INOM HELA SVERIGE SKA 
LEVA ÖSTERGÖTLAND  

För första gången på länge träffades styrelsen för hela Sverige ska leva 

Östergötland för att besluta om de viktigaste satsningarna för verksamhetsåret 

som ligger framför oss.  

I sensommarens famn konfererade vi på Kalvefalls Gård i norra Ydre 

kommun. Vi pratade om valet 2022, om hur vi ska kunna synas och 

höras med våra viktiga frågor. Vi talade om finansiering, infrastruk-

tur (inte minst vikten av bredband), om byggande/boende och 

service.                                                                                                                       

Men vi konstaterade att det viktigaste vi har framför oss är att få 

ännu bättre kontakt med alla er - våra lokala utvecklingsgrupper/ 

byalag - för att höra vad som är ERA viktigaste frågor.                                                                                                                                                                               

Så räkna med lite mer tät kontakt från vår sida. Ta gärna initiativ till 

kontakt du också! 

mailto:ostergotland@helasverige.se


INBJUDAN TILL UTNÄMNING AV ÅRETS LOKALA 
UTVECKLINSGRUPP I ÖSTERGÖTLAND 2021 

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

16 grupper/byalag nominerades till Årets lokala utvecklingsgrupp och av dessa 
gick följande fem vidare: 

• Igelfors Regna Bygderåd 

• Västra Hargs undergrupp ”skolgruppen” 

• Godegårds Bygderåd 

• Företagare i Klockrike med omnejd 

• Kvarnvik – Hannäs Bygdegårdsförening 

En av dessa kommer att utses till ”Årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021” och vi vill gärna 
fira detta tillsammans med er som representerar våra lokala utvecklingsgrupper samt övriga 
intresserade tisdagen den 12 oktober i Skärkinds Bygdegård.                                                                 
Vägbeskrivning: https://bygdegardarna.se/skarkind/hitta-hit/                                                                                                                                                  

Den vinnande gruppen kommer vi sedan att nominera till ”Årets lokala utvecklingsgrupp i Sverige 
2021” som ska utses av Hela Sverige ska leva den 24 november 2021.              

Välkomna från kl. 17.00 för att träffa övriga deltagare och kl. 18.00 kommer vi att 
lyssna till Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle och 
biträdande professor på Linköpings Universitet, under temat ”Landsbygdens 
röster och rörelser – om livet på landet efter pandemin”.                                                                 
Vi bjuder på en enklare förtäring. Antalet platser kommer att vara begränsade. 

ANMÄLAN, med information om namn och vad ni representerar, GÖRS VIA MAIL TILL 
ostergotland@helasverige.se senast den 5 oktober. 

VARMT VÄLKOMNA!                                                                  
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HELA SVERIGE SKA LEVA UTSER ÅRETS LANDS-

BYGDSUTVECKLARE 2021  
I år kommer Årets landsbygdsutvecklare utses för första gången för att lyfta en enskild 
individ som gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden.  
 
Riktlinjer för nomineringarna: 
- Utmärkelsen ges till en enskild person. 
- Den nominerande ska gjort en extraordinär och inspirerande insats för 
landsbygden. Personen kan ha jobbat på ett föredömligt sätt med lokal 
utveckling eller på ett smart strategiskt sätt och därmed blivit en förebild för 
andra.  
- Man kan nominera någon annan eller sig själv. 
- Om man nominerar någon annan måste den personen vara vidtalad och acceptera nomineringen. 
Denna nominering är öppen för allmänheten. Nominerar gör du senast 1 oktober. 
 
Här kan du läsa mera https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/hela-sverige-ska-leva-utser-aarets-
landsbygdsutvecklare-2021/  
 
Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.  
 
 

TA CHANSEN TILL ATT UTVECKLA DIN LOKALA 

GRUPP OCH DIN BYGD!  

Asby Sockenförening är den första grupp som beviljats en utvecklingscheck när 

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.    

Den första lokala utvecklingsgrupp som beviljats 10 000 kr är Asby Sockenförening som har sökt en 

check till marknadsföringsinsatser.         

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  
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HELA SVERIGES BYALAGSFÖRSÄKRING  

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och det är kostnadsfritt.  
 
Försäkringen är en grundförsäkring anpassad efter de flesta lokala 
gruppers behov. Den omfattar olycksfall för både medlemmar och 
gäster vid alla sedvanliga arrangemang.  
Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring. 
 
Genom att Hela Sverige ska leva har köpt en kollektiv försäkring, blir 
kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon avgift av våra 
medlemsgrupper. Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea. 
Läs mera här: https://helasverige.se/vem-aer-du/lokal-utvecklingsgrupp/byalagsfoersaekringen/  
 

HELA SVERIGES BERÄTTELSER  

Det är i berättelser och de goda exemplen som vi kan hitta inspiration och 

förståelse för varandras vardag, behov och betydelse.  

Därför publicerar Hela Sverige ska leva berättelser från landsbygden som 

känns bekanta för vissa och som ger nya aha-upplevelser för andra.  

Bra väg kräver resurser https://helasverige.se/stories/bra-vaeg-kraever-

resurser/                                                                                                                                                                          

Macken i Norrbotten som får Sverige att fungera 

https://helasverige.se/stories/macken-i-norrbotten-som-faar-sverige-att-fungera/                                                                                                                                                     

Det är inte en nitlott att ha mer plats, mer tid och mindre kontanter 

https://helasverige.se/stories/det-aer-inte-en-nitlott-att-ha-mer-plats-mer-tid-och-mindre-

kostnader/                                                                                                                                                                                       

I små orter skapas stora pengar https://helasverige.se/stories/i-smaa-orter-skapas-stora-pengar/                

Det är svårt att forska på fiske i Nybroviken https://helasverige.se/stories/det-aer-svaart-att-forska-

paa-fiske-i-nybroviken/                                                                                                                                                        

Det spännande finns att köpa på landet https://helasverige.se/stories/det-spaennande-finns-att-

koepa-paa-landet/                                                                                                                                                      

Landsbygden är en inkubator för kreativitet https://helasverige.se/stories/landsbygden-aer-en-

inkubator-foer-kreativitet/                                                                                                                                                            

I den lilla orten blir människor stora https://helasverige.se/stories/i-den-lilla-orten-blir-maenniskor-

stora/                                                                                                                                                                           

Rymdforskning på landsbygden https://helasverige.se/stories/rymdforskning-paa-landsbygden/                        
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VAD HÄNDER MED LEADER?  
Nu pågår framtagandet av nya strategier för Leader Folkungaland och Leader 
Kustlandet.  
 

Runtom i landet pågår ett intensivt strategiskt arbete inom Leader. Slutprodukten 
blir att varje Leaderområde tar fram ett förslag på en lokal utvecklingsstrategi för 
programperioden 2023 - 2027. Den lokala utvecklingsstrategin är ett viktigt 
dokument som styr hur stöd inom Leader ska användas. Strategin ska lämnas in till 
Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021 för godkännande.  
 
Leader Folkungaland  
Folkungaland utökar sitt verksamhetsområde i kommande programperiod och 
kommer att bestå av Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Tranås, 
Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög och den västra delen av Norrköping.                                                                                                                                                                              
En remissversion av Folkungalands lokala utvecklingsstrategi finns ute och 
möjligheten att lämna in synpunkter kan göras fram till 15 september.                                                                                                 
Kommunvisamöten genomförs för att gå djupare och skapa samsyn.                                                                      
Totalt håller Folkungaland 10 möten; ett i varje berörd kommun. Har mötet i din kommun varit går 
det bra att delta i någon annan kommun då strategin diskuteras i sin helhet.                                                                     
Här kan du läsa när och var dessa möten äger rum: 
https://www.leaderfolkungaland.se/strategi/kommunvisamoten/  
 
Mera information om Leader Folklungalands strategi finns att läsa på: 
https://www.leaderfolkungaland.se/strategi/remiss/ 
 
 

Leader Kustlandet                                                                                                            

Folkungatans har fått ungefär samma geografi som tidigare – hela 

kommunerna Söderköping, Valdemarsvik, Västervik och Mönsterås samt delar 

av Norrköping och Oskarshamn.                                                                                                                                                  

Sedan slutet av maj har Leader Kustlandet färdigställt ett första utkast till strategi baserat på alla 

inspel som gavs under första halvåret 2021.                                                                                                                   

Strategins övergripande mål kretsar kring tre centrala teman; livskvalitet, hållbarhet och 

konkurrenskraft.                                                                                                                                                                               

Föreslagna insatsområden är:                                                                                                                                                    

- Kultur, fritid och service                                                                                                                                                              

- Boende, infrastruktur och kommunikationer                                                                                                                                 

- Näringsliv och sysselsättning                                                                                                                                                  

- Natur- och kulturmiljö 

Utkastet till strategi lades ut på Leader Kustlandets hemsida för remiss fram till 31 augusti.                         

Nu pågår genomgång av de synpunkter som kommit in och färdigställandet av ett andra utkast som 

ska vara klart för remissomgång 2 i mitten av september.                                                                                                      

Den slutliga strategin ska vara klar och inlämnad till Jordbruksverket 15 oktober. 

Mera information om Leader Kustlandets strategi finns att läsa på: 

http://www.kustlandet.com/sv/om-kustlandet/nyheter/read/133/2021-07-09/remiss-for-

kustlandets-utvecklingsstrategi-2023-2027/  
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FRAMTIDENS SOLEL 

Genom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige finns det chans för dig 
som har ett litet eller medelstort företag att få extra stöd inom solelfrågor.  

Bra att veta: Det är inte ett investeringsstöd, det kan bara ges för 

rådgivning och konsultation. Stödet finns att söka under 2021, men ditt 

projekt måste vara avslutat den 1 december. 

Företagsstödet är på max 30 000 kr per företag. Det kan antingen 

användas till en konsult eller till att få hjälp av en koordinator från 

Framtidens solel för motsvarande personalkostnad.                                                                                                                

Här kan du läsa mera: https://www.framtidenssolel.se/inspiration/innovativa-

solcellslosningar/foretagsstod-inom-projektet/  

En Energigemenskap definieras som en ekonomisk förening som har till ändamål att ge sina 
medlemmar miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar. Syftet är att ge medborgare en 
större påverkan över sin elförbrukning i energigemenskapen.                                                                                        
Här kan du se prisskillnader för olika elnätsbolags tariffer och räkna ut vad det skulle kosta för dig 
att gå med i energigemenskap https://energigemenskaper.se/  

Har du ett företag eller lantbruk och är intresserad av att producera solel?                                                             
Den 28 september klockan 14.00-15.30 bjuder Framtidens solel och Västerås stad in till en 
offertworkshop. Under workshopen kommer du att få information om hur du kan utforma en 
offertförfrågan och hur du kan tolka offerter. Experter från Aktea, Solkompaniet, Konsumentjuridisk 
rådgivning och Energiengagemang föreläser och svarar på alla dina frågor om offertutformning. 
Workshopen är webbaserad och helt gratis.                                                                                                                               
Här kan du läsa mera och anmäl: https://www.framtidenssolel.se/kalender/offertworkshop/  

 

LOKALEKONOMIDAGARNA 20 - 21/10 2021 

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande 
kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet.  

Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur 
hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. 
Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till 
handling.                                                                                                                                                                                                              
Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer.                                                                                                                                        
Läs mer om arrangörerna här: https://lokalekonomi.helasverige.se/kontakta-oss/  

Lokalekonomidagarna 2021 kommer att hållas digitalt den 20 - 21 oktober på temat “Lokal omstart – 
hur bygger vi robusta samhällen?”                                                                                                                                              
Här kan du läsa mera om Lokalekonomidagarna: https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/  
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TILLGÄNGLIGHET TILL KOMMERSIELL OCH 
OFFENTLIG SERVICE 2021  

Närmare 161 000 personer, drygt 1,5 procent av befolkningen, har längre än tio 
minuters bilresa till den närmaste butik. Mackarna är inne i en stor förändring. 

Det visar rapporten ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service” som 
återkommande följer utvecklingen för bland annat mataffärer, post och 
skolor.  Rapporten gör en genomgång av tillgång och tillgänglighet till ett antal 
centrala serviceslag för kommersiell och offentlig service.                                                           
Utvecklingen beskrivs ur ett nationellt perspektiv och nedbrutet på regional 
nivå och det finns även tidsserier som har gjort det möjligt att följa och 
beskriva utvecklingen över tid. 
Det urval av serviceslag som beskrivs i rapporten har bedömts vara av särskilt 
intresse ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det handlar om 
dagligvarubutiker, drivmedel, post, paket, apotek och skolor. 

Här kan du ladda ner rapporten: 
https://tillvaxtverket.se/download/18.70a5c609179ef9e2050381/1623226054462/Tillg%C3%A4nglig
het%20till%20kommersiell%20och%20offentlig%20service%202021%20klar.pdf  

 

LUNCHCAFÉER FÖR LIVSKRAFTIGA 
LANDSBYGDER 

Tillväxtverket vill medverka till att utveckla 
landsbygdsperspektivet genom att anordna lunchkaféer för livskraftiga 
landsbygder under september.                                             

Under dessa kaféer kommer goda exempel lyftas fram i syfte att deltagarna ska lära av varandra. Vid 
varje tillfälle kommer exempel på strategier, metoder och arbetssätt för 
ortsutveckling och landsbygdsutveckling från olika delar av landet att tas 
upp.                                                                                                                                        
Datum och tid hösten 2021: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, klockan 12.10-12.50 
Plats: Online 

Här kan du läsa mera och anmäla dig: https://tillvaxtverket.se/vara-
tjanster/evenemang.html  

Här kan du läsa om och anmäla dig till ett intressant frukostseminarium under rubriken 
”Destination Sverige – tillsammans ökar vi takten för en hållbar turism”:  
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/evenemang-2021/2021-08-24-destinationen-
sverige----tillsammans-okar-vi-takten-for-en-hallbar-turism.html   
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BYANÄTSFORUM IDELL FÖRENING SÖKER 
MEDLEMMAR 

För att vara en stark röst och en viktig part behöver föreningen ha så många 
som möjligt av landets runt 1000 bredbandsföreningar som medlemmar.  

Styrelsen för Byanätsforum, Sveriges största intresseförening för alla 
Bredbandsföreningar, består av representanter för Hela Sverige ska 
leva, Coompanion, LRF, Svenska Stadsnätsföreningen samt fem 
representanter från bredbandsföreningar.      

Här är några fördelar med att bli medlem:                                                                                                                        
* Ta del av förmånliga erbjudan från utvalda leverantörer                                                                                                                             
* Byanätsforum arbetar för att regelverk och förordningar ska anpassas för medlemmarnas bästa                   
* Byanätsforums viktiga roll lyfts genom opinionsbildande satsningar och påverkansarbete gentemot 
myndigheter                                                                                                                                                                                   
* Som medlem erbjuds gratis rådgivning till ett begränsat antal timmar  

Här kan du läsa mera: https://www.byanatsforum.se/   
 
Här kan du läsa mera om att bli medlem: https://www.byanatsforum.se/bli-medlem/  

 
 

NY MALL FÖR FÖRVALTNINGSPLANER  
Som stöd till de lokala styrelserna att planera och organisera förvaltningen av 
byanäten har en exempelmall tagits fram av Byanätsforum på hur en 
förvaltningsplan kan vara utformad.  
 
Att ha en dokumenterad plan över förvaltning, där man delat upp 
olika ansvarsområden och uppgifter, medför en ökad trygghet och 
kontroll. Att en förvaltningsplan upprättas och uppdateras löpande 
underlättar även för kommande generationer av styrelser. 
Exempelmallen för förvaltningsplaner har tagits fram med hjälp av Magnus Andersson på 
Föreningsjuristen. Arbetet har skett med en bred förankring och med rekommendationer från 
bredbandsföreningar, myndigheter och branschorganisationer. 
 
Här kan du ladda ned mallen:  https://www.byanatsforum.se/ny-mall-for-forvaltningsplaner/  

För övriga frågor som rör Byanätsforum kontakta: Anna Johansson,  anna.johansson@helasverige.se 
eller Thomas S Nilsson, thomas.s.nilsson@helasverige.se  
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HÖSTENS TEMA INOM FRILUFTSLIVETS ÅR 2021  
Projektet ”Luften är fri – Friluftslivets år” är Sveriges hitintills största satsning 
på friluftsliv med tolv teman under år 2021.                                       
Här ser du höstens tema.                                                   

I september är temat "Gilla friluftslivet" där det knyts an till alla goda 
värden friluftslivet bär med sig och lyfter budskap som funnits i tidigare teman.                                                                   
Under september och framförallt under oktober-temat "Lära ute" står skolan i fokus.  

Under friluftslivets år lyfter Naturskyddsföreningen friluftslivet i skolan med särskilt fokus på 
okomplicerad och lättillgänglig utomhusundervisning. På ”Gilla naturen” samlas inspiration till 
lektioner i vardagsnära natur.                                                                                                                                                       
Här kan du läsa mera om Gilla naturen: https://gillanaturen.se/  

Mellanstadieklasser kan vara med och tävla med sina bästa tips för att må bra i naturen, lära sig i 
naturen samt hjälpa naturen. Tävlingen pågår under september och oktober och fina friluftskit till 
klassen ligger i potten!                                                                                                                                                                 
Här kan du läsa mera om tävlingen: http://gillanaturen.se/tavling/ 
 

Under oktober är temat ”Lära ute” och då kommer goda exempel från skolor som bedriver 
utomhusundervisning lyftas fram liksom kunskapen kring alla positiva effekter det nedför.  

Här hittar du utbildningsmaterial och lärarstöd med många bra tips på skolaktiviteter utomhus: 
https://www.luftenarfri.nu/skolan/  
 

Under november är temat ”Må bra ute”. Många studier och forskning visar att både individen och 
samhället mår bra av ett fungerande friluftsliv. Dess positiva effekter täcker i stort sett alla områden i 
samhället, från stadsplanering, inlärning i skolan, hälsa, jämställdhet och integration. Friluftslivet har 
också effekter på brottsförebyggande arbete, miljöarbete och ekonomi. Dessutom ger det positiva 
effekter på en levande landsbygd.  

Här kan du läsa om vilken direkt inverkan friluftslivet har på folkhälsan: 
https://www.luftenarfri.nu/halsofordelar/  
 

”Vilken inverkan skulle det bli om friluftslivet nådde ytterligare 1 000 unga, äldre och vuxna?”                         
Här kan du ta del av den presentation som nyligen gavs till Riksdagens Friluftsnätverk och 
representanter från Friluftsorganisationerna: https://www.luftenarfri.nu/wp-
content/uploads/2021/05/Nyttan_med_friluftsliv_och_friluftsomraden_JohanFaskunger.pdf  
 

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

 

 

Här hittar du bra tips på besöksmål samt Länsstyrelsen 
Östergötlands överskådliga karta på vandringsleder och 
naturreservat i Östergötland: 
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal.html 
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UPPLEVELSECENTER FÖR MAT I MJÖLBY KOMMUN 
Restriktionerna påverkar - ändrade planer för kick-off samt studieresa  

I slutet av maj arrangerades ett välbesökt introduktionsmöte 
för samtliga samarbetspartners inom Upplevelsecentrat vilket 
blev ett energigivande startskott för fortsatt arbete.                                                             
Planer fanns på att genomföra en träff för samtliga intressenter 
i september och en studieresa till Nederländerna i oktober.                            
På grund av restriktioner planeras nu istället att genomföra 
kick-offen den 20 - 21/1 2022 på Mjölby Stadshotell samt att genomföra studieresan till World Food 
Center i Nederländerna den 2 – 4/2 2022. 

Under hösten fokuseras på arbetsgruppernas konkretisering av idéer som ska kunna genomföras 
inom Upplevelsecenter för mat.  
Arbetsgrupperna är tematiserade och kommer att ha tre möten vardera där målet är att få fram 
ämnen till idéer som sedan ska kunna förverkligas. Arbetsgrupperna är följande: 
- Mat i cirkulära flöden  
- Logistik och infrastruktur 
- Innovativ och spännande teknik 
- Mat kopplad till rörelse och hälsa 
- Morgondagens livsmedel och lantbruk 
- Väderstad som besöksmål 
 

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

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

Annelie Ahlström, annelie.ahlstrom@mjolby.se samt Peter Borring, peter.borring@telia.com, 

gällande externa kontakter 

 

BONDENS EGEN MARKAD 28/8 – 9/10 2021 

En skördefest varje gång!  

Bondens egen Marknad arrangeras av Östgötamat på yttre Borggården i 
Linköping under sju höstlördagar, kl. 9.30-14.00 från den 28/8 och fortsätter 
varje lördag fram till den 9/10.  

Marknaden har ett stort utbud av lokala produkter – blommor, grönsaker, 
frukt, kött, fågel, fisk, bröd, ostkaka och mycket mera - som följer årstiderna 
vilket gör den speciell och det finns dessutom två regler som gör den unik. 
Den ena regeln innebär att producenten man handlar av måste ha odlat eller fött upp det som säljs 
på marknaden. Samma sak gäller huvudingrediensen i förädlad mat, som sylt eller korv.                                                  
Den andra regeln säger att varorna måste vara närproducerade, vilket innebär att gårdarna måste 
ligga inom ett avstånd av 25 mil från marknaden. 

Med anledning av rådande situation kommer det i år inte finnas något marknadscafé. 

På Östgötamats hemsida finns mera information och där hittar du även östgötska recept:   
https://ostgotamat.se/bondens-egen-marknad/  
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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 se 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 HÖST ALLA LANDSBYGDSVÄNNER! 
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