
Kommunstyrelsens förvaltning 

Enheten för samhällsbyggnad 

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 

 

2020-01-09 
Landsbygdsutvecklare 
Malin Ohlsson 
 

Västerviks kommun informerar om 

landsbygdsutveckling 

Under 2019 började jag, Malin Ohlsson, som landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun. 
Jag har under året lärt känna en del föreningar, grannkommuner, Regionen, Leader-
området och kommunens landsbygdsråd. Under 2020 vill jag komma i kontakt med ännu 
fler som är engagerade i sin orts eller bygds utveckling. Till mig kan ni höra av er för att få 
tips kring finansiering av era idéer, frågor om hur kommunen jobbar med en viss fråga 
eller diskutera något annat som har med landsbygden att göra. Mina kontaktuppgifter är 
malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70.  
 
Några har undrat vad som faktiskt görs inom landsbygdsutvecklingen och har föreslagit 
mig att åter börja med ett nyhetsbrev. Här har jag samlat några saker som är på gång! 
Tipsa gärna andra intresserade om att det här nyhetsbrevet finns genom att skicka det 
vidare. Jag kommer att göra utskick några gånger per halvår och när något extra 
spännande händer. Hör av er om ni vill vara säker på att få alla utskick.  

Föreningsgalan – nominera era favoriter!  

Nu är det åter dags för föreningsgala i Västerviks kommun! Det är tillfället då kommunen 
tackar föreningslivet för engagemanget som höjer livskvalitén för alla invånare. Boka in 2 
april på Västervik Resort. Du kan exempelvis nominera till årets ideella samhälls-
utvecklare, som ska vara en förening eller person som engagerat sig extra mycket i 
utvecklingen av lokalsamhället. Anmäl dig och/eller nominera här: 
https://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Foreningar-foreningsliv/foreningsgalan/ 

Projekt SLUP är igång!  

Vill ni skapa mer engagemang i er bygd eller inspireras av hur andra orter jobbar med 
landsbygdsutveckling? Kustlandet har nyligen beslutat om projekt ”SLUP” (Smarta Lokala 
UtvecklingsProcesser). Inom projektet kan byalag, samhällsföreningar och andra lokala 
grupper inom Kustlandet (hela Västerviks kommun ingår) söka stöd för att starta en lokal 
utvecklingsprocess. Aktiviteterna kan exempelvis vara studieresor, föreläsningar, process-
möten eller skapa verktyg för lokal information och kommunikation. Läs mer på Kust-
landets hemsida där ni även hittar ansökningsblanketten. Kontakta Kustlandet för mer 
information eller hör av er till landsbygdsutvecklaren.  
Kustlandets hemsida: http://www.kustlandet.com/sv/slup/ 

Landsbygdsrådet har nya medlemmar  

Kommunens landsbygdsråd har några nya medlemmar år 2020. De nya föreningarna är 
Händelöps bysamfällighetsförening, Västra Eds idrotts- och intresseförening och 
Loftahammars intresseförening. Sedan tidigare ingår Västrums hembygdsförening och 
Verkebäcks byalag. I rådet sitter också LRF, engagerade privatpersoner och kommunens 
kommunalråd.  
Här kan du läsa mer om Landsbygdsrådet: https://www.vastervik.se/Kommun-och-
politik/Kommunens-organisation/Radgivande-organ/landsbygdsradet/ 
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Serviceprojekt Blankaholm  

Området kring Blankaholm tillsammans med Misterhultsbygden i Oskarshamns kommun 
har en gemensam utmaning i den låga tillgången till kommersiell och offentlig service. 
Region Kalmar län har pekat ut området som extra utsatt i servicefrågor. Därför initieras 
nu ett gemensamt projekt mellan Västerviks kommun, Oskarshamns kommun och Region 
Kalmar län där utvecklingsmöjligheter ska identifieras och sättas igång tillsammans med 
lokala krafter. Läs mer om projektet här: https://www.vastervik.se/Trafik-och-
infrastruktur/Landsbygd/gemensam-serviceutveckling/ 
 

 

Projektstöd för ungas organisering 

Känner du till någon ungdomsorganisation på landsbygden som vill göra en större 
satsning, eller jobbar er förening med ungdomar? Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor prioriterar just nu unga i landsbygd och glesbygd lite extra i sin 
senaste utlysning om projektstöd. Hör av er för mer information eller läs mer här: 
https://www.mucf.se/ungas-organisering  
 

Hälsningar från landsbygdsutvecklaren!  

 
Malin Ohlsson, malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70 
 

Hantering av personuppgifter: 
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-rattssakerhet/hantering-
av-personuppgifter/  
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