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Loggan som förenar slättlandskapet, skogen och framtidstron
Nu är Leva på landets
logga klar. Under hösten
har styrgruppen och
utförargruppen arbetat
med ett antal förslag och
valet hamnade på en rund
havregul logga.
Leva på landets logga består av en cirkel
som kan ses som både ett mynt eller en
kvalitetsstämpel. Loggan förenar
slättlandskapet med skogen och den
havregula bottenfärgen symboliserar
jordbruksbygden med sin spannmålsproduktion. Solen som skymtar
i bakgrunden visar på framtidstro. Loggan
är sprungen från en idé av Maria Joelsson
och vidareutvecklad av Roger Ericsson som
båda arbetar i projektet.
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Ny chans att delta på inspirationskväll
Tisdagen den 9 november bjöd Leva på
landet in till en inspirationskväll på temat
kommunikation i föreningslivet. Tyvärr fick
detta tillfälle ställas in på grund av
snöoväder. Inspirationskvällen flyttas
därför till den 18 januari klockan 18.30
i Longs bygdegård. På inspirationskvällen
kommer Annacarin Öman, kommunikationsansvarig på Rörstrand Center
i Lidköping att dela med sig av sina
erfarenheter. Ta med en föreningskompis
och kom! Kvällen är gratis! Anmälan till
helena.torsell@vara.se eller på telefon
0512-318 37.
Ny projektledare sökes
Leva på landet söker en ny projekteldare
då nuvarande projektledare går vidare till
ett nytt uppdrag. Annons finns på
www.platsbanken.se eller www,vara.se
och sista ansökningsdag är den
6 december.
Carin Fhyr, projektledare

Inspirationskväll
Bättre kommunikation i din förening
Tid: Tisdagen den 18 januari kl 18.30
Plats: i Longs bygdegård
– Att medvetet arbeta med
kommunikationsfrågorna i en förening
bidrar till att man når en större målgrupp
med sitt budskap. Förhoppningsvis kan
man locka fler medlemmar till föreningen
och gäster till olika evenemang och
aktiviteter, Annacarin Öman.

Det händer i december
- 6 december
Sista dag för ansökan om tjänsten
som projektledare för Leva på landet
- 14 december
Kombinerat styrgrupps- och
utförargruppsmöte, Vara

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 helena.torsell@vara.se, vill du ha
nyhetsbrevet via post ring 0512-318 37. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma
adresser.
Leva på landet, Projektledare: Carin Fhyr, 0512-317 12, carin.fhyr@vara.se

