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Nytt inom landsbygdsutveckling 

Även 2021 ser ut att bli ett tufft år för föreningslivet där vi får fortsätta att mötas på 
distans. Ni är alltid välkomna att kontakta mig via e-post eller telefon, eller ta ett 
webbmöte för att prata om era tankar kring er bygd. Jag hoppas kunna träffa er mer 
senare under våren! Hör av er för att få tips på finansiering och utveckling av era idéer 
eller tankar kring hur kommunen jobbar med en viss fråga.  

Bank! Street art festival 2021 

Street Art-festivalen arrangeras av kulturenheten i Västerviks kommun med stöd av Tjustbygdens 
Sparbank och i samverkan med fastighetsägare och lokala aktörer. Festivalen kommer att äga rum 13-
19 juni i kommunens södra delar. Önskemål om deltagande i festivalen anmäls via e-post senast den 
15 mars till kerstin.rollsjo@vastervik.se.  

Föreningar eller ideella organisationer kan ansöka om stöd till materialkostnad om max 3 000 kr per 
förening via kulturenheten, Västerviks kommun. Ansökan ska vara kulturenheten tillhanda senast 15 
mars. Ange föreningens namn, vilken form av material ni vill köpa in och vad ni tänker göra och när. 
Skicka ansökan till bank@vastervik.se.  

Dukat bord för föreningslivet  

Vi vill förenkla och effektivisera föreningslivets kontakter med oss på kommunen. Därför 
ordnar vi "Dukat bord" en dag i månaden. Där kan du som är aktiv i en förening ställa 
frågor samtidigt till flera av oss tjänstepersoner som jobbar med föreningsrelaterade 
frågor, och vi kan då svara på din fråga med en gemensam röst. Den 12 februari kl 11-13 
är nästa tillfälle. Vill ni delta så kan ni anmäla er fråga till landsbygdsutvecklaren så blir ni 
inbjudna till ett webb- eller telefonmöte.  
Läs mer och se alla våren datum: https://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Foreningar-
foreningsliv/dukat-bord/  

Ny period med Kustlandet 

Processen med att bilda nya leaderområden har börjat. Ett nytt leaderområde och dess 
handlingsplan, en så kallade utvecklingsstrategi, ska vara resultatet av en bred dialog 
mellan områdets intressen (företag, privatpersoner, föreningar m.fl.). Alla former av 
medverkan, åsikter och förslag är därför välkomna. Håll koll på Kustlandets hemsida för 
att hänga med i arbetet: http://www.kustlandet.com/sv/framtid/  
 
Torsdagen den 18 februari kl 18 bjuder Kustlandet in föreningar och utvecklingsgrupper 
till en digital inspirationskväll mot fokus på att skapa den smarta landsbygden. Mötet är 
en workshop som ska samla in information om områdets framtida behov, förutsättningar 
och möjligheter. Inspelen blir vägledande för Kustlandets nya utvecklingsstrategi. Mötet 
gästas av Nils Philips, från den skånska orten Röstånga, som kommer berätta om hur 
invånarna på innovativa sätt lyckats med lokal utveckling. Se mer information och 
anmälningsförfarande i bifogad fil.  
 
Möteslänk på Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/86899718460  
Möteskod: 868 9971 8460 (för inloggning via app på telefon eller surfplatta).  
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Hela Sverige ska leva Kalmar län bjuder in 

Hela Sverige ska leva Kalmar län bjuder in till en inspirationskväll om landsbygdsutveckling 
med spännande inslag från Vingåkers kommun. Regina Westas Stedt som är samhälls-
strateg och bredbandssamordnare i Vingåkers kommun, berättar om processerna bakom 
utvecklingsresan i Vingåkersbygden. Kvällens tema är: Hur kan man utveckla en plats, en 
by eller en kommun? Se mer information i bifogad fil.  
 
Mötet sker digitalt torsdagen den 11 februari kl 17:00 - 19:00. 
Möteslänk på Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86833765400?pwd=cjlxUnZZYXhhc0NyMnlFK0xoMWV1UT09 
 

Söka pengar från Arvsfonden  

Vill er förening jobba mer med barn och unga, främja en god hälsa eller stärka rättigheter 
för personer med funktionsnedsättningar? Det och lite till har Allmänna arvsfonden medel 
till. Via länken kan ni läsa mer och testa om era utvecklingsidéer passar: 
https://www.arvsfonden.se/ansokan/ansok-om-pengar 
 

Vintriga hälsningar från landsbygdsutvecklaren!  

 
 
Malin Ohlsson, malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70 
Enheten för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens förvaltning  
 

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