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Nytt inom landsbygdsutveckling 

Nu står vi inför höst och vinter igen, men med större möjligheter att ses. Ni är alltid 
välkomna att kontakta mig via e-post eller telefon, eller ta ett webbmöte eller ett fysiskt 
möte för att prata om era tankar kring er bygd. Hör av er för att få tips på finansiering och 
utveckling av era idéer eller tankar kring hur kommunen jobbar med en viss fråga.  

Strategi för nya Kustlandet inlämnad!  

Nu har föreningen Kustlandet lämnat in sitt förslag på utvecklingsstrategi för åren 2023-
2027 till Jordbruksverket. Processen med att bilda nya leaderområden fortlöper, samtidigt 
som det fortsatt finns medel hos Kustlandet för föreningar med utvecklingstankar att ta 
del av redan nu. http://www.kustlandet.com/sv/om-kustlandet/nyheter/read/136/2021-
10-18/strategin-inskickad!/ 

Landsbygdsrådet söker nya medlemmar  

Landsbygdsrådet utgörs av fem platser för samhällsföreningar, tre personliga platser och 
en plats för LRFs kommungrupp. Utöver det så deltar de tre kommunalråden. Vid 
årsskiftet går de tvååriga personliga mandaten ut. Därför vill kommunstyrelsens 
förvaltning nu ha in nomineringar för de tre personliga platserna i landsbygdsrådet.  
 
För att anmäla intresse till de tre personliga platserna så skicka ett mejl med din 
motivering till varför du själv, din granne eller en bekant bör vara med till 
malin.ohlsson@vastervik.se – skriv gärna ”landsbygdsråd” i rubriken. Senast den  
30/11 behöver vi din intresseanmälan.  

Kurser för landsbygdsföretag 

För landsbygdsföretagare i Kalmar län erbjuder länsstyrelsen nu fyra online-utbildningar 
inom digital kommunikation. Subventionen innebär att deltagaravgiften endast är 600 
kr/utbildning för företagare som driver sitt företag i orter med färre än 3000 invånare, 
oavsett bransch (dock inte företag med enbart primärproduktion). 
 
Utbildningar är till för företagare som: 
- vill lära sig hur de kan använda olika sociala medier bättre i sin marknadsföring  
- vill bli bättre på att skapa ett innehåll som säljer (Content) 
- vill skapa berättelser som stärker det egna varumärket (Storytelling) 
-  funderar på att komplettera den befintliga verksamheten med e-handel. 
 
Läs mer om respektive utbildning i Länsstyrelsen kalender:  
Storytelling - Lyft ditt företag med hjälp av berättelser | Länsstyrelsen Kalmar 
(lansstyrelsen.se) 15 november 
Sociala medier | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) 6 december 
E-handel | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) 10 januari 

Föreläsning om markägaren och husbilarna 

Se bifogad fil med inbjudan till en digital träff 23/11 för markägare som är intresserade av 
vad som gäller kring husbilar och ställplatser.  
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Inspirationsföreläsning med Hela Sverige ska leva  

Hela Sverige ska leva Kalmar län bjuder in föreningar, landsbygdsambassadörer, m.fl. till 
en inspirerande kväll med kreativitetsförfattaren Teo Härén. Tid är den 17 november kl. 
18.00 i Blomstermåla Folkets hus. Instruktioner för anmälan och mer information finns i 
bifogad fil, anmäl er senast den 11/11.  

Dukat bord  

Kommunen vill förenkla och effektivisera föreningslivets kontakter med oss. Därför ordnar 
vi "Dukat bord" en dag i månaden. Där kan du som är aktiv i en förening ställa större 
frågor till flera av oss tjänstepersoner som jobbar med föreningsrelaterade frågor så att vi 
kan ha en gemensam dialog. Vi träffas på kommunhuset, Fabriksgatan 21.  
 
Kommande tider 2021 är:  
Torsdag 4 november klockan 16-18 
Onsdag 8 december klockan 16-18 
 
Mer information om upplägg och anmälan: https://www.vastervik.se/Uppleva-och-
gora/Foreningar-foreningsliv/dukat-bord/  

Kontakt med kommunen 

Vill du klaga, komma med synpunkter eller har frågor om en specifik kommunal 
verksamhet? Då är ett tips att börja här: https://www.vastervik.se/Kommun-och-
politik/Dialog-och-synpunkter/Synpunkter-klagomal-felanmalan/  
Där finns information om e-förslag, hur du skickar in en synpunkt, hur du når kommunen 
via våra sociala medier, allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige och andra 
insatser kring dialog.  

Hälsningar från landsbygdsutvecklaren!  

 
 

Malin Ohlsson, malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70 
Enheten för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens förvaltning  
 
Följ gärna vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/landsbygdvastervik/ 
 

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