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Välkomna till konferens om

LANDSBYGDER I UTVECKLING
Den 4 april på Hotell Lerdalshöjden
Sedan några år tillbaka bedrivs några intressanta projekt för att utveckla
servicen i våra landsbygder. Nu är det dags för en spännande redovisning och presentation
av projektens resultat. Tillsammans gör vi verkstad av idéerna för landsbygdsutveckling!
Du hälsas därför varmt välkommen till slutkonferens i Rättvik,
den 4 april på Hotell Lerdalshöjden. Se hela programmet på nästa sida.

Anmälan senast 20 mars via denna länk. Max 100 deltagare.
Vi som bjuder in
REGION DALARNA: I Dalarnas regionala serviceprogram samordnar vi insatser och aktörer för att alla
invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha rimlig tillgång till kommersiell och offentlig service. Att det
ska finnas förutsättningar i Dalarna för att både driva företag, tanka bilen, hämta ut apoteksvaror, skicka och
hämta paket, handla mat, ta ut kontanter och använda internettjänster.
BJÖRBO INTRESSEFÖRENING: Med Björbo Intresseförening som projektägare samlades i maj 2017
representanter från Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Gagnefs kommun, Post- och telestyrelsen, Postnord,
DHL och Bussgods för att titta på möjligheten att ersätta det indragna postombudet i Björbo med en
paketautomat, möjlig att använda av alla paketleveratörer på marknaden med behov av att lämna paket till
kunder i Björbo.
COOMPANION DALARNA och COOMPANION GÄVLEBORG: Projekt LEAXW i Dalarna Gävleborg har
genomfört lokalekonomiska analyser tillsammans med 11 bygder. Analysen visar service, arbete, befolkning,
köpkraft och handelsbalans, ett faktabaserat underlag för bygdens fortsatta utveckling.
LOKAL MAT: Samverkan, nyckeln till utveckling. Lanthandelsbutiker i Dalarna går samman oavsett
kedjetillhörighet till en gemensam förening i syfte att identifiera och driva gemensamma intressefrågor. Målet
är lönsamma lanthandelsbutiker som ligger i framkant och bidrar till kommersiell serviceutveckling.
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PROGRAM
09:30		

Registrering, kaffe och smörgås serveras

10:00-10:15 Välkommen!
		Elsmari Julin, chef för Regionala utvecklingsenheten på Region Dalarna
10:15-11:00
		

Mat, bensin, pengar, apotek och paket i hela Dalarna.
Resultat av samverkan inom Regionala serviceprogrammet 2014-2018

11:00-11:10

Paus

11:10-12:00 Stärkt tillgänglighet till kommersiell service i gles		
och landsbygd - Tillväxtverkets handlingsplan
		för Landsbygdsprogrammet.
		Erika Holmgren och Camilla Jägerhem,
		Tillväxtverket.
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Projekten presenterar genomförande och resultat.
15:00-15:45 Fika med musikquiz á la kurbits på Dalatema,
		signerat Stiko Per Larsson
15:45-17:00 Mässa
• Björboprojektets paketautomat presenteras – rustad och
programmerad att klara in- och uttag, oavsett avsändare, säkerhetsoch ansvarsfrågan samt placeringen av automaten.
• Träffa Lea-bygderna som räknat på sin handelsbalans, vad som
omsätts i bygden och ”läckaget” som hamnar utanför bygden.
• Kl 16:00-16:20: Regionala serviceprogrammen i Dalarna och
Gävleborg: Framgångsfaktorer vid utveckling av kommersiell
service.
• Kl 16:30-16:50: Lanthandel i Dalarna ek. förening berättar om sitt
arbete
17:30		

Middag
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