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PRESSMEDDELANDE: LANDSBYGDSDAGARNA 2017
OM LANDSBYGDSDAGARNA

Den 27-28 oktober arrangeras konferensen Landsbygdsdagarna i Oskarshamn. Den nationella konferensen har sitt ursprung i Emmaboda och arrangeras nu för tolfte gången i Kalmar län. Arrangör och värd för
konferensen är den ideella föreningen Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn.
Landsbygdsdagarna 2017 kommer att bjuda på många inspirerande föreläsningar och programmet fokuserar på landsbygdens möjligheter och utmaningar. Konferensen bjuder på allt från Sveriges bästa
politiska kommentator Marcus Oscarsson och entreprenören Jerry Engström till Helsingborgs destinationsutvecklingschef Emma Håkansson och den ideella mäklaren Caroline Bergmann.
Det unika med Landsbygdsdagarna är att den fungerar som en mötesplats för såväl ideella aktörer som
anställda som jobbar med landsbygdsfrågor utifrån kommunala, regionala eller nationella perspektiv
ifrån HELA LANDET. Konferensen har som ett signum att erbjuda många inspirerande föreläsningar blandat med ”goda exempel” från hela Sverige.
Tanken bakom dessa korta föreläsningar är att ge inspiration till fortsatt kontakt mellan publik och föreläsare under konferensdagarna. Av den anledningen kommer de flesta av föreläsarna att närvara hela
dagen som de föreläser. Under konferensen arrangeras workshops samt en mässa med ca 25 utställare
med koppling till temat Näringsliv & Turism.
Vi ser fram emot två inspirerande dagar med besökare från hela landet!

KONFERENSENS TEMA

På Landsbygdsdagarna 2017 har vi valt att fokusera på tre teman för seminarier, workshops och mässa:
•
Boende
•
Näringsliv & Turism
•
Digitala möjligheter

INFORMATION OCH KONTAKT
Tid:		
Plats:		
Information:
Kontaktpersoner:
E-post:		

27–28 oktober 2017
Forum, Södra Långgatan Oskarshamn
landsbygdsdagarna.nu
Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21
info@landsbygdsdagarna.nu

BOKADE FÖRELÄSARE T OM. 31/8:
PÅ WWW.LANDSBYGDSDAGARNA.NU FINNS
PRESENTATIONER AV VÅRA FÖRELÄSARE!
MARCUS OSCARSSON, POLITISK KOMMENTATOR TV4
ALBIN PONNERT, GRUNDARE LOCAL FOOD NODES
EMMA HÅKANSSON, TURISM & DESTINATIONSUTVECKLINGSCHEF I HELSINGBORG
JERKER LAGNELL, ESCS EFFECTIVE SHOP CHARGE
SYSTEMS AB
JERRY ENGSTRÖM, ENTREPRENÖR OCH
VD FRILUFTSBYN
JESSICA BERGSJÖ, FIRMAN AB, KALMARCO,
LILLA BUTIKEN
JOHAN PERSSON, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
I KALMAR OCH ORDFÖRANDE FÖR DEN PARLAMENTARISKA LANDSBYGDSKOMMITTÉN.
JOSEFIN HEED, SAMORDNARE HELA SVERIGE SKA LEVA
GUNNAR CASSERSTEDT OCH LARZ JOHANNSON, KILADALENS UTVECKLINGS AB
REGINA WESTAS STEDT, VINGÅKERS KOMMUN OCH
KARINA VEINHEDE, BYALAGET KREATIVA LÄPPE

MODERATORER UNDER LANDSBYGDSDAGARNA 2017
JESSICA BERGSJÖ, Jessicas firma, Kalmar
När man pratar om att ha flera strängar på sin lyra, många järn i elden eller bollar
i luften är Jessica Bergsjö sinnebilden av detta. Jessica arbetar bland annat som
moderator/konferencier, koordinator, föreläsare, lärare, skribent, radiokrönikör,
affärsutvecklare och styrelseledamot.
Hon har arbetat som Centrumledare på Kvasten i Kalmar samt på Linnégallerian i
Växjö. Hon har startat upp KalmarCo – ett affärsnätverk samt en social mötesplats
för kreativa entreprenörer. Hon är en av initiativtagarna till lilla butiken i Borgholm
samt författare till boken Själbara statusar med mycket mer.

JOSEFIN HEED, samordnare Hela Sverige Ska Leva
Josefin Heed är utbildad agronom inom landsbygdsutveckling och har en master
i miljöhistoria. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta med landsbygdsfrågor på
Hela Sverige ska leva och engagerar sig i lokal utveckling även utanför jobbet i sitt
hemlän Dalarna. Hon pratar gärna om urbanisering, ungas plats i samhället, urban
norm, regionalpolitik, integration, jordbruk, livsmedelsförsörjning och hållbarhet.
Josefin är en ung, orädd och mycket kunnig landsbygdsröst!
Josefin har fått fler ungdomar att engagera sig i landsbygdsfrågor genom #ungapålandsbygden. Hon påpekar för kommunala makthavare att 40 procent av ungdomarna på landsbygden vill engagera sig, men att en tredjedel av de unga inte tror
att deras kommun vill ha dem kvar.

ETT URVAL AV FÖRELÄSARE TILL LANDSBYGDSDAGARNA 2017
På www.landsbygdsdagarna.nu finns flera presentationer av våra föreläsare

MARCUS OSCARSSON, Politisk kommentator
Marcus Oscarsson, TV4, utsågs till Sveriges bästa politiska kommentator 2017 av
nyhetstjänsten Omni i en omröstning bland Sveriges politiker. Han har en bakgrund
som Nordenkorrespondent vid ledande brittiska tidningar som Daily Mail, The Times
och Sunday Times. Han har även tilldelats Begriplighetspriset 2015 och vann både
juryns och svenska folkets röster samt har nominerats till Årets TV-personlighet.
På Landsbygdsdagarna håller Marcus Oscarsson en föreläsning om svensk politik
med fokus på valet 2018 och landsbygdsfrågor.

JERRY ENGSTRÖM, Entreprenör & VD FriluftsByn
Efter år som hyllad global marknadschef för friluftsföretaget Fjällräven sade Jerry
Engström upp sig för att satsa på sin dröm – att bygga upp en friluftsby i
Höga Kusten. Jerry har genom sina satsningar nominerats till Stora Turismpriset och
utsetts till både Årets Nyföretagare och Årets Landsbyggare i Höga Kusten.
På Landsbygdsdagarna håller Jerry föreläsningen När platser växer och delar med
sig av konkreta tips på hur man skapar tillväxt i en destination och bygger upp hållbara företag. Vi ser fram emot att få en inspirerande föreläsning om destinationsutveckling och entreprenörskap!

CAROLINE BERGMAN, Ideell mäkare i Uddebo
Caroline Bergmann är ideell mäklare och engagerad i samhällsutveckling på små
orter. Hon utgår alltid ifrån människorna på platsen i allt arbete vilket är en förutsättning för framgång. Caroline sysslar med självbyggeri, politik och deltagardrivna
projekt.
Caroline har varit delaktig i att vända Uddebo från att varit en avfolkningsby till att
idag vara en högst levande by med ett imponerande utbud för en by med drygt 250
invånare. Under Landsbygdsdagarna kommer Caroline att berätta om du hon har
hjälpt ägare till tomma bostadshus att sälja dem. Arbetet har lett till inflyttning och
att hus som stått öde i 20-30 år fått nya ägare.

EMMA HÅKANSSON, Turism & Destinationsutvecklingschef i Helsingborg
Sedan 2009 har hon varit turism- och destinationsutvecklingschef i Helsingborgs
stad och arbetat med att föra in besöksnäringen in i framtiden.
Vid årsskiftet lades Turistbyrån i Helsingborg ner och ersattes av digitala Info points,
infoskyltar och mobila turistbyråer i form av digitala skärmar för att möta besökarna
där de befinner sig. Visit Helsingborg möter besökarna på sociala medier samt på
visithelsingborg.se. Emma kommer till Oskarshamn för att berätta om hur man kan
jobba med besöksservice och värdskap i stad och på landsbygden.

JOHAN PERSSON, Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar och ordförande för den
Parlamentariska Landsbygdskommittén.

Johan Persson har, som ordförande för den Parlamentariska Landsbygdskommittén,
överlämnat i januari 2017 utredningen För Sveriges landsbygder - en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) till landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht. Utredningen innehåller ett kvalificerat underlag som bidrar till regeringens politik för tillväxt, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd.
Under Landsbygdsdagarna kommer Johan att berätta om delar av utredningen och
vad betänkandet kan innebära för Sveriges landsbygder.

