Skapa den framtid du vill möta
– för en levande landsbygd!

KUNSKAPSSEMINARIUM - Framgångsrik landsbygdsutveckling
Välkommen �ll e� inspirerande kunskapsseminarium där du får lyssna �ll framgångsrika exempel på
landsbygdsutveckling. Kiladalen, Uddebo och Röstånga är tre små orter i Sverige där civilsamhället
har vänt utvecklingen och �llsammans skapar krea�va lösningar på allt från bostadsbyggande, digital
lanthandel �ll konsthall. Bland annat kommer följande frågor a� belysas; Vilka är framgångsfaktorerna? Hur skapas delak�ghet och engagemang? Hur lyckas man bygga lägenheter med skäliga
hyror och skapa nya bostäder på landsbygden?
Tid: 23 mars 2018 kl. 8.30-11.30
Plats: Konserthuset i Växjö, lokal Ska�kammaren
08.30 Eva Johansson (C), landsbygdspoli�ker inleder
08.40 Caroline Bergmann, Ideell mäklare i Uddebo
09.30 Förmiddagsﬁka
09.50 Gunnar Casserstedt, Eva Fernvall och Tomas Rodestrand, Kiladalens utveckling AB
10.40 Nils Phillips, ordförande Röstånga Tillsammans och RUAB AB
11.30 Carin Högstedt (V), landsbygdspoli�ker avrundar
Anmäl dig �ll therese.friman@vaxjo.se senast den 16 mars.
Vid frågor kontakta Therese Friman, 0470-411 76.
Caroline Bergmann, Ideell mäklare i Uddebo
Caroline Bergmann är ideell mäklare och engagerad i samhällsutveckling på små orter. Caroline
sysslar med självbyggeri, poli�k och deltagardrivna projekt. Caroline berä�ar om hur de lyckats
vända Uddebo från a� ha varit en avfolknings by �ll a� idag vara en högst levande by med e�
imponerande utbud.
Kiladalens Utveckling AB
Från Kiladalens Utveckling AB kommer Gunnar Casserstedt som har varit ini�a�vtagare �ll bl.a.
digital lanthandel och bredbandsutveckling. Tillsammans med styrelseledamoten Eva Fernvall och
bolagets fas�ghetsförvaltare Tomas Rodestrand får vi en inblick i Kiladalens olika projekt för en
levande landsbygd. De berä�ar om hur utvecklingsbolaget är uppbyggt och dess verksamhet, t ex
digital lanthandel och a� bygga hyresbostäder.
Nils Phillips, Ordf. Röstånga Tillsammans och RUAB
"Om vi inte själv vill satsa eller investera i bygden, hur kan vi då begära att andra skall göra det?”
Nils berä�ar om resan a� väcka den slumrande orten Röstånga �ll liv genom a� bl.a. skapa en
konsthall, köpa och renovera hus samt de senaste planerna på a� bygga en ekoby.

