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Ny projektledare – nya tag
Hej alla eldsjälar!
Sedan en vecka tillbaka finns jag
på plats som projektledare för
Leva på landet och jag tackar
styrgruppen för förtroendet!
Jag håller just nu på att sätta mig
in i vad som har blivit gjort i
projektet och hur vi nu ska gå
vidare.
Tanken är att före februaris utgång
ska kravspecifikationen vara
fastställd, så att vi kan börja leta
efter en leverantör av själva
verktyget till portalsidan.
Jag kommer att finnas i
kommunhuset på tisdagar i första
hand och jag delar då rum med
Helena Torsell. Titta gärna in och
dela med er av tankar och idéer.

Om mig själv kan jag berätta att
jag har en bakgrund som
beteendevetare inom arbets- och
organisationspsykologi. För några
år sedan utbildade jag mig till
journalist och det är som journalist
och skribent jag arbetar.
Precis som ni brinner jag för
landsbygdslivet och hästar är ett av
mina stora intressen.
Jag ser fram emot att få arbeta
tillsammans med er – jag tror att vi
har en spännande och roligt tid
framför oss!

Jeanette Ekström

Den nya projektledaren heter
Jeanette Ekström.

Detta händer i februari:




Utförargruppsmöte – datum ej
fastställt.
Kravspecifikationen för
portalsidan fastställs.
Arbetet med att hitta en
leverantör påbörjas.

Detta är ett nyhetsbrev från Leader-projektet ”Leva på landet”. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdegrupper i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010 – 31 december 2011.
Vi arbetar bland annat med att samordna information från bygdegrupperna och tillhandahålla den
på en gemensam portalsida. Målgrupp för detta nyhetsbrev är bygdegruppernas medlemmar och
andra intressenter.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet på varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta jeanette.ekstrom@vara.se
Vill du ha nyhetsbrevet via post – ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma
vis.
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