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Två nya i 

Länsbygderådets 

styrelse 

 
Inger Hedman, Stockholms 

Schackförbund 

 

Hans Richardsson, Stockholms läns 

teaterförening 

 

 

 

 

Vi välkomnar den nya styrelsen 

och laddar just nu för 

Landsbygdsriksdagen 2016 på 

Gotland, där vi står för två 

spännande seminarier; Cingo 

projektet tillsammans med våra 

partners från Belarus, och om 

integration - Jannes. Filmer och 

material kommer i efterhand på 

HSSL:s hemsida. Men vi lovar 

att ni kan följa LBR Stockholm 

på vår Facebooksida VARJE 

dag. 

Lotta o Janne 
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På årsmötet 26 april valdes 
Ordföranden 
Jan Runfors, Rågsveds samhällsförening  jan.runfors@comhem.se  
Lotta Johansson, Sv. Boxerklubben lotta.johansson@helasverige.se 

Övriga 

Marianne Nord, BR Stockholms län nord.marianne@gmail.com 

Margareta Hedström, SV  Johan.hedstrom@comhem.se 

Larissa Godlewski, Berus  larissa_god@hotmail.com 
Hans Richardsson, Botkyrka Teaterförening Hans.richardsson@telia.com 
Inger Hedman, Stockholms Schackförbund ingerwikander@hotmail.com 
Per Israelsson, E Romani Glinda  per_israelsson@bredband.net 
 Maria Taikon, E Romani Glinda  mia@romaniglinda.se 
Joseph Tekle, Fisksätra Föreningsråd j.tekle@yahoo.se 
Philip Lönegren, Spånga Blå Band Lonegrenphilip738@gmail.com 
Victor Wilches, Agropolis  viwilches@yahoo.es  

Revisor 
Rosa Lundmark, Rågsveds samhällsförening rosa.lundmark@stockholm.se  
Brittmarie Urve, Hembygdsförbundet urve@telia.com  
Revisorsersättare 
Birgitta Backlund, Värmdö Hushållsgille backlund.bi@gmail.com  
Valberedare 
Birgitta Israelsson, E Romani Glinda Birgitta.israelsson@bredband.net  
Ulla-Mai Ceder Lindberg, Spånga Blåband ulla-mai@blavagen.nu  

Conny Mörke, Rågsveds Samhällsförening conny.morke@telia.com  
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Det våras – här är två stadsdelar i södra 

Stockholm som har fest på lördag! 

Rågsved 

 

Conny Mörke och Rågsveds Samhällsförening 

Hälsar välkommen till Rågsved lördagen den 21 maj: 

https://www.facebook.com/events/555003114680232/ 
 

Mälarhöjden 

 

Mälarhöjdsfesten 2016 

lör 12:00 · Spårvagnsparken 

https://www.facebook.com/Connycdm
https://www.facebook.com/events/555003114680232/?ref=4&action_history=null&source=4
https://www.facebook.com/events/1559179981046331/?acontext=%7B%22ref%22%3A3%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A117%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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Välkommen till årsmöte för 

Leader Stockholmsbygd, 25 maj 

2016 kl 18:45  

Styrelsen för Föreningen Leader 

Stockholmsbygd kallar härmed 

medlemmarna till årsmöte torsdagen den 
25 maj 2016, kl 18.45. Haninge kommun, 
Rudsjöterrassen 2, Handen. 
 

 

Välkommen till inspirationsdag 

om tävlingen Matverk  
 

Den 25 maj anordnas en eftermiddag full 

av inspiration och information för dig som 

vill vara med i tävlingen Matverk. Dagen 

anordnas av Länsstyrelsen i samarbete 

med Södertälje kommun som driver 

Matlust, ett stort projekt med finansiering 

från Europeiska Regionalfonden, där fokus 

ligger på livsmedelsförädling och 

innovationer inom detta område.  

 

Kontakta Mette Kjöbek Petersen på 

Länsstyrelsen (010 22 31 408) om du har 

frågor.  

>>Mer information och anmälan!  

  

 

Tävla med #helasverigeskaleva 
18 maj 2016, kl. 14:55 av Linn Hjort (HSSL 

Kansli) 

 

Vi vill visa en mångfald av bilder från hela 

Sverige. Under Landsbygdsriksdagen på 

Gotland kör vi på allvar igång med vår 

satsning på Instagram. Där kan du följa Hela 

Sverige ska leva på vårt eget 

Instagramkonto, men också dela dina bilder 

under #helasverigeskaleva  

Alla bilderna kommer visas i ett liveflöde i 

konferensanläggningen Wisby Strand och 

den bästa bilden från Landsbygdsriksdagen 

på Gotland 2016 koras i vår 

Instagramtävling. Vinnaren får ära och 

berömmelse samt en goodie-bag från 

Gotland att ta med sig hem. Vinnaren 

presenteras på söndagen i Hela Sverige ska 

levas God morgonsoffa.  

Här finns vi på Instagram 

 

 

http://dela.hitta.se/f/yxP--vOHHG
http://dela.hitta.se/f/yxP--vOHHG
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16782066&uid=880336540&&&http%3A%2F%2Fmatlust.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FMatverk_inbjudan_160525.pdf
https://www.instagram.com/helasverigeskaleva/
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Jakobsbergs Gård räddat av gratisjobbande pensionärer:  

"Vi ska bli ett kulturhus för hela Bredäng" 
 

I april var pengarna helt slut. Sedan början av maj jobbar tre pensionärer från 

PRO gratis med att driva verksamheten på Jakobsbergs Gård för att få in pengar. 

Nu har föreningen börjat betala av sina skulder till fordringsägarna. – Vi håller 

på att vinna det här, säger Reidar Persson, ny ordförande sedan i mars.  

– För en och en halv månad sedan trodde vi inte att det här skulle ha varit möjligt, säger 

Reidar Persson, ny ordförande i föreningen Jakobsbergs Gård. 

Men nystarten innebär också att Jakobsbergs Gård ska förnya sig. 

– Kulturförvaltningens kritik har varit att vi varit en för stängd gård och att föreningen 

egentligen bara den för uthyrning. De föreningar som är aktiva här är äldre och svenska, vi 

ska börja vara en mer aktiv gård för en bred Bredängspublik, säger Reidar Persson, om det 

visionsarbete som föreningen påbörjat. 

Läs mer: http://www.stockholmdirekt.se/sodrasidan/ 

 


