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Hallå hösten kommer! 

 

Vaxholmsbåt till Drottningholm 

 

Mycket varmare än normalt är 

vädret i år i september. Det lockar 

snarare till utflykter i 

Stockholmsområdet än att samlas till 

möten – hur viktiga de än är. Jag 

påminner här om om några viktiga 

möten. 

Ett är höstmötet 19 november. 

Styrelsen frågar: Vad vill 

medlemmarna att höstmötet ska 

handla om? 

Men redan nästa vecka har vi två 

viktiga möten: 

19 september bjuder landstingsrådet 

Gustav Henning in oss att delta i 

diskussionen om hur 

Stockholmsregionen bör utvecklas. 

21 september vill Hela Sverige ska 

leva ha våra synpunkter på vilka 

frågor som ska prioriteras. 

Välkomna till en aktiv höst med 

Länsbygderådet i Stockholms län! 

Marianne Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll: 

1  Hallå hösten kommer! 

2  Enkät om höstmötet 

2  Sammanträdesplan i höst 

2.  Integrationskonferens 22 oktober 

3. Påminnelse – Möte om regionens 

utveckling 19 september 

4. Påminnelse – Policymöte 21 september 
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Enkät om höstmötet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så nu är det dags för er att påverka 

innehållet i höstmötet.  

Länsbygderådet Stockholm län vill bjuda in 

sina medlemmar att påverka höstprogrammet.  

Det vore bra om ni vid nästa möte eller via e-

post eller på LBR:s Facebook-sida tog upp vad 

som skulle vara bra för er att diskutera med 

andra organisationer, lyssna på, bearbeta eller 

ta upp material som ni saknar eller vill dela 

med er av. 

Höstmötet är den 19 november 2016. Plats 

meddelas senare – men boka dagen!   

Vi tycker det skulle vara roligt om någon/några 

från er styrelse kommer men också några 

medlemmar.   

Skicka svaret om vad ni vill att vi ska ta upp 

till  Marianne nord.marianne@gmail.com 

 

Vi vill gärna ha in era svar före den 

20 oktober.   

Margareta 

 

 

 

Sammanträdesplan i höst 
21 september – Policymöte – medlemmar 

17 okt (prel.) -Au 

24 oktober – styrelsen 

9 november - Au 

19 november – höstmöte - medlemmar 

13 december - styrelsen 

Frågor och rapporter till styrelsen skickas till 
sekreteraren nord.marianne@gmail.com tio 
dagar före aktuellt styrelsemöte- 

 

 

Inbjudan: 

Integrationskonferens den 22 

oktober, Malmö högskola (Orkanen). 

Under konferensen bjuds på 

förmiddagsfika, lunch och 

eftermiddagsfika. 

Tid: 8:30 –17:00 

Målgrupper för konferensen: 

• Personer nya i Sverige 

• Frivilliga från civilsamhället 

• Praktiker från offentlig sektor, näringsliv 

och civilsamhället 

Konferensavgift: Gratis deltagande på 

konferensen för nyanlända och frivilliga, 

(om du anmäler dig men sedan inte 

kommer fakturerar vi dig 500kr) 750 kr för 

offentlig sektor, näringsliv, tjänstemän från 

civilsamhället. 

Eventet finns på facebook och nås genom 

www.letstalkintegration.nu 

 

 

  

Våra stadgar säger: 

§ 13. Höstmöte-medlemsmöte  

Länsbygderådet ska varje höst hålla 

medlemsmöte präglat av flexibla 

mötesformer och vara ett forum för 

erfarenhetsutbyte och idéspridning. Mötet 

ska utgöra underlag för styrelsens förslag 

till verksamhetsplan och budget för 

kommande år. 

mailto:nord.marianne@gmail.com
mailto:nord.marianne@gmail.com
http://www.letstalkintegration.nu/
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Välkommen till möte om civilsamhällets 
syn på Stockholmsregionens 
utveckling 

Nu pågår samrådet om nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050. I planen beskrivs vilka 
utmaningar regionen står inför, hur vi vill 
att regionen ska utvecklas och vad vi ska 
prioritera de närmaste åren. 

Visionen är att vara Europas mest 
attraktiva storstadsregion. Regionen ska 
upplevas som attraktiv av de människor 
som bor, lever och vistas här. Det handlar 
också om att vara attraktiv för omvärlden 
och de människor som kommer efter oss. 

Leva i Stockholmsregionen år 2050 

För att se till att Stockholmsregionen även 
ska vara attraktiv för kommande 
generationer krävs insatser och kunskaper 
från alla delar av samhället. En särskilt 
viktig roll har civilsamhället – det är ni som 
bäst vet hur invånarna vill leva. Under 
samrådet hoppas vi få in många 
synpunkter och inspel från civilsamhället, 
dessa skickas till landstinget senast den 
30 september. 

Vi vill höra hur ni ser på regionens 
utveckling. Därför bjuder vi in till detta 
samrådsmöte. Framför allt är det ett tillfälle 
att diskutera och ge er syn på vad som är 
viktigt att tänka på när det gäller 
utvecklingen i Stockholmsregionen. 

Samrådsmötet organiseras i samverkan 
med Hela Sverige ska leva 
Länsbygderådet i Stockholms län och 
SIOS (Samarbetsorgan för etniska 
organisationer i Sverige). Välkommen att 
anmäla dig! 

Gustav Hemming 
Miljö-, skärgårds- och 
regionplanelandstingsråd 

Här kan du läsa RUFS 2050 
samrådsförslag >  

 

 

19 

SEPTEMBER 

Anmälan  

 

  

 

 

Program Moderator: Evert Kroes,  

17.00 Registrering med kaffe och 
macka 

17.30 Öppningsdialog och välkomstord 
Gustav Hemming (c), landstingsråd 
Jens Sjöström (s), 
oppositionslandstingsråd 

17.40 Samrådsförslaget för RUFS 2050 
Den kommande regionala utvecklings-
planen för Stockholmsregionen 

Hanna Wiik, förvaltningschef Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 

17.50 Open space 
Gruppdiskussioner: Vad tycker du är 
viktigast att åtgärda eller utveckla för att 
Stockholmsregionen ska bli den mest 
attraktiva storstadsregionen i Europa? 

Open space-ledare: Åsa Lindström, 
Sweco 

 

http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=ebcd38cb-2b72-44c5-afcd-f2f93974e872&IssueId=92e2e95a-e56f-48ea-b12f-2b4934335542&ContactId=67a2c987-758f-4f35-ba50-d2bee5b9aef1&Url=http%3a%2f%2fwww.rufs.se%2f
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=ebcd38cb-2b72-44c5-afcd-f2f93974e872&IssueId=92e2e95a-e56f-48ea-b12f-2b4934335542&ContactId=67a2c987-758f-4f35-ba50-d2bee5b9aef1&Url=http%3a%2f%2fwww.rufs.se%2f
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=ebcd38cb-2b72-44c5-afcd-f2f93974e872&IssueId=92e2e95a-e56f-48ea-b12f-2b4934335542&ContactId=67a2c987-758f-4f35-ba50-d2bee5b9aef1&Url=http%3a%2f%2fwww.trippus.se%2fweb%2fregistration%2fRegistration.aspx%3fview%3dregistration%26idcategory%3dAB0ILBBXt1y6pFVaUvHk-zpZpDDnP_X6gdjLr5eOjTb--CeLDvjoCE_Xm-dqfpegAuybGEH05YXV%26ln%3dswe
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Länsbygderådet i Stockholms län 

Kallar härmed sina medlemmar att diskutera prioriteringar för 2017-2019 

21 sept 17.30-20.00 

NBV Stockholms län, Bergsunds Strand 43, Stockholm 

 

Läs och fyll i bifogad enkät och ta med den till mötet.  

 

Om du är förhindrad att komma på mötet kan du fylla i enkäten på nätet: 

http://enkater.helasverige.se/enkat/10--hela-sverige-ska-leva-minus-prioriterade-fragor-

2017minus2019 

 

Här kan ni ladda ner det landsbygdspolitiska programmet: 

http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/PDF/Informationsmaterial/La

ang_version_landsbygdspolitiskt_program.pdf 

 

Välkomna! 

 

 

http://enkater.helasverige.se/enkat/10--hela-sverige-ska-leva-minus-prioriterade-fragor-2017minus2019
http://enkater.helasverige.se/enkat/10--hela-sverige-ska-leva-minus-prioriterade-fragor-2017minus2019
http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/PDF/Informationsmaterial/Laang_version_landsbygdspolitiskt_program.pdf
http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/PDF/Informationsmaterial/Laang_version_landsbygdspolitiskt_program.pdf

