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Engagerade bygdebor på möte i Larv skola den 7 juni 2010.

Engagerade deltagare på bygdegruppsmöten bidrar med idéer
Under våren och försommaren har fem möten
genomförts ute i bygdeföreningarna för att bygga
på den idébank till webbportalen som EU-projektet
”Leva på landet” håller på
att ta fram.
Totalt samlade bygdemötena 75
personer vilka genererade 141 timmar till
projektets tidbank för idéellt arbete. Det
idéella arbetet är en stor del av projektet
och omvandlat i pengar motsvarar timmarna
24 675 kronor enligt räkneskalan som finns
inom Leaderprojekt.
Idébanken som vi arbetat på under
bygdemötena kommer att analyseras under
september.
Tack för att du engagerar dig!
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Bygdegrupperna arbetar vidare i höst
Det är bygdeföreningarna som har initierat
och driver ”Leva på landet”. Kunskapen
som finns i bygdegrupperna är mycket
viktiga i projektet. I höst kommer tre
uppgifter att delas ut till bygdegrupperna
som de kommer att arbeta vidare med.
Alla uppgifter handlar om innehållet på
webbportalen.
Inspirationskväll i höst
I höst planerar vi för en inspirerande kväll
för såväl bygdeföreningar som för andra
föreningar i Vara kommun. Under kvällen
kommer vi att få tips på hur vi kan arbeta
med informationsfrågor och webb inom
föreningslivet. Håll utkik i kommande
nyhetsbrev efter datum och program!
Nu arbetar projektet vidare med
att fylla webbportalen med innehåll och
prova ut vilket webbverktyg som ska
användas.
I september kommer ”Leva på
landets” logga vara klar för användning.

En bygdeförening är..
en intresseförening, bygdegårdsförening
eller hembygdsförening eller liknande som
arbetar för en hållbar utveckling för sin
bygd. En bygdeförening kan söka
bygdepeng från kommunen. I dag finns ett
20-tal bygdeföreningar i Vara kommun.

Det händer i september
6 september lokalt bygdegruppsmöte
för bygdeföreningarna i Emtunga
7 september styrgruppsmöte
i Vara 18.00-20.30
22 september utförargruppsmöte
i Önums bygdegård 18.00-20.30

Detta är ett nyhetsbrev från Leaderprojektet Leva på landet. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdeföreningar i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010- 31 december 2011.
Vi arbetar bl.a. med att samordna information från bygdeföreningarna och
tillhandahålla den på en gemensam webbportal. Målgrupp för detta nyhetsbrev är
bygdegruppernas medlemmar och andra intressenter från grannföreningar.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet av varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta carin.fhyr@vara.se, vill du ha nyhetsbrevet
via post ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma adresser.
Leva på landet, Projektledare: Carin Fhyr, 0512-317 12, carin.fhyr@vara.se

