HUR SKAPAR VI TILLSAMMANS EN
STARKARE LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD?
Nu tar vi fram nästa lokala utvecklingsstrategi —
Var med och tyck till om hur din plats
ska se ut i framtiden!
digitala tematräffar
Varje tillfälle inleds av våra inspirationstalare. Därefter diskuterar vi i mindre grupper.

FÖR VEM?
Träffarna är för alla som bor och verkar på landsbygd eller i skärgård i Nynäshamn, Haninge,
Värmdö, Österåker och Norrtälje. Du kan vara engagerad i föreningslivet, ha företag här eller
bedriva forskning. Du kanske tar beslut som påverkar medborgarna eller samordnar insatser
som berör området.

Livskraftiga
verksamheter

Inkluderande bygder
– engagemang och
delaktighet

– näring och handlingskraft

5 maj 07:30—09:00

3 maj 18:30—20:00
Inspiratör: Robert Sjöblom,
Björkö konstnod

Levande landskap

Inspiratör: Jennie
Cederholm Björklund

– livskraften runt oss

7 maj 11:30—13:00
Inspiratör: Sara Jervfors,
MatLust

Levande samhällen

Levande vatten

– hjärtat i våra bygder

– en förutsättning för liv

11 maj 18:30—20:00

12 maj 11:30—13:00

Inspiratör: Eva-Lena
Skalstad, Vuollerim

Inspiratör: NN

ANMÄLAN:
Klicka på denna LÄNK

Inkluderande bygder – engagemang och delaktighet
Inspiratör: Robert Sjöblom, Björkö Konstnod
3 maj kl 18:30—20:00
Robert Sjöblom är skådespelare, regissör och sedan förra året även ordförande i föreningen Björkö
konstnod som i nära samverkan med lokalsamhället förvandlar bygdens nedlagda skola till
konstnärsateljéer. Ett framgångsrikt samarbete mellan folk från bygden, dess föreningar, företag
och den regionala och nationella konstvärlden får den gamla skolan att leva igen.
Demografiska skiften i vår population, både i staden och på landsbygden utmanar den traditionella
sammanhållningen i våra bygder. Samtidigt ger det en unik möjlighet att ta tillvara mångfald och
lärande. Hur kan vi rusta oss för att stärka delaktighet och ett brett engagemang i utvecklingen av
våra bygder? Det och mycket mer vill vi diskutera i denna tematräff.
Var med och diskutera social tillhörighet, tillit och delaktighet:

• Vad är det som gör att hundra personer trotsar regn för att besöka sommarens bygdespel
utomhus eller lägger 100 ideella timmar på att rusta upp en bygdegård?

• Vad oroar dig när det gäller den sociala sammanhållningen i din bygd?

Livskraftiga verksamheter – näring och handlingskraft
Inspiratör: Jennie Cederholm Björklund, forskare och landsbygdsutvecklare
5 maj kl 7:30—9:00
Jennie Cederholm Björklund är forskare inom innovationsvetenskap med fokus på hållbar
landsbygdsutveckling. Hon har tidigare jobbat i ledande funktioner inom lantbruksföretag och
Hushållningssällskapen. Idag driver hon eget och håller utbildningar inom entreprenörskap,
innovation och självledarskap för landsbygdsföretagare.
Den här tematräffen handlar om det lokala näringslivet, och hur det kan utvecklas. Vad krävs för
att företag på landsbygden och i skärgården ska klara generationsväxling och ökad konkurrens? Vi
diskuterar hur vi kan främja innovation på landsbygden och vilka branscher som kommer att bli
betydelsefulla i framtiden.
Var med och diskutera företagande, kompetensutveckling och nya entreprenörer:

• Vilken typ av företag och branscher blomstrar och växer idag?
• Vad gör företagandet på landsbygd/skärgård nära storstaden unikt?

Levande landskap – livskraften runt omkring oss
Inspiratör: Sara Jervfors, MatLust
7 maj kl 11:30—13:00
Sara Jervfors, chef för regionalfondsprojektet MatLust och kostchef i Södertälje kommun har sedan
början på 2000-talet framgångsrikt arbetat med olika former av utvecklingsaktiviteter för att
stimulera till en ökad hållbar lokal matproduktion och konsumtion.
Skogar, brukad mark, ängar och kustnära land – våra landskap ger oss mat men också möjlighet
till rekreation, naturturism och mötesplatser. Samspel mellan stad och land, lokal mat,
matproduktion och matförädling ryms inom detta tema. Men också biologisk mångfald och
bevarande av våra natur – och kulturmiljöer.
Var med och diskutera natur– och kulturmiljöer, mat, mångfald och cirkulär resurseffektivitet:

• Vad gör våra landskap unika?
• Hur kan vi återskapa levande landskap och bruka utan förbruka?
• Från jord till bord— hur kan områdets naturresurser försörja oss med bra mat?

Levande samhällen – hjärtat i våra bygder
Inspiratör: Eva-Lena Skalstad, Lapland Vuollerim
11 maj kl 18:30—20:00
Eva-Lena Skalstad berättar om Vuollerim, platsen där 800 invånare driver 60 företag, 40 ideella
föreningar och 7 oberoende bygdebolag. Ord hon återkommer ofta till är samverkan, tillit och
nätverkande.
Workshopens tema kretsar kring våra behov, nu och i framtiden, för att kunna leva och trivas i
samhällen på landsbygden och i skärgården. Mycket handlar om service och infrastruktur samt
företagande och sysselsättning. Men också om delaktighet, engagemang och kulturens betydelse
för platsen och områdets historia.
Var med och diskutera service, infrastruktur och nätverksekonomi:

• Vad är det som gör att du väljer att bo här?
• Vad hade gjort platsen bättre?

Levande vatten – en förutsättning för liv
Inspiratör: NN (uppdateras senare)
12 maj kl 11:30—13:00
Vi återkommer med information om inspirationstalare.
Workshopen kommer att fokusera på frågeställningar kring alla former av vatten - grundvatten
såväl som söt – och saltvatten. Här ryms ämnen som fiske, fiskevård, alger, näringskedjor och
våtmarker. Men också diskussioner om transporter, besöksnäring och sysselsättning kopplade till
vatten. Vi är många som brinner för Östersjön. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna
fortsätta att bada i rent vatten och nyttja de resurser som vatten erbjuder. Men hur ska vi samla
kraft och med lokal kunskap och engagemang bidra till en hållbar lösning för våra vatten?
Var med och diskutera alger, fiske, näringskedjor och våtmarker, transporter och företagsidéer:

• Vad gör våra vattenmiljöer unika?
• Ur vattnet på tallriken — hur kan områdets vatten försörja oss med bra mat?

Varför tematräffar?
Leaderområdena som vill fortsätta att arbeta med lokal utveckling i nästa programperiod ska lämna
in lokala utvecklingsstrategier den 15 oktober 2021 inför programperioden 2023-2027.
Strategin ska vara för er som bor i vårt leaderområde, ni som arbetar här och ni som på olika sätt
färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential
genom lokalt engagemang.
Utöver att lyssna av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi tillsammans ska
gå, ska vi också bestämma hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de
förutsättningar politiken ger. Vi kommer att säkerställa samordning med andra utvecklingsplaner,
t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner.

Var med och bidra med dina tankar och erfarenheter på en eller flera av tematräffarna!
Du kan också lämna dina tankar och förslag via den här länken:
https://forms.office.com/r/Sb6g2sASd0

Vad är Leader?
Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.
Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns leaderområden
över hela Sverige och EU.
Varje leaderområde har en egen utvecklingsstrategi, ett eget verksamhetskontor och ett eget LAG
(den lokala aktionsgruppen). Projektidéer måste passa
in i den lokala utvecklingsstrategin, vara
förutsättningsskapande och till nytta för flera för att
kunna få stöd. www.leaderstockholmsbygd.se

