Inbjudan digitalt webbinarium om behovet av bostäder på landsbygden
Datum, tid och länk till möte 19 september kl.15.00 – ca 17.00
Länk Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81902635816
Hur kan vi få fler att vilja leva och arbeta i landsbygden och på våra öar om
det inte finns bostäder? Bostäder i nya former som är byggda i gemenskap,
som kooperativa boenden och som hyresrätter och bostadsrätter.
Målgrupper; Offentlig, privat och idéburen sektor samt alla som är intresserade av att leva i eller
som vill bo kvar på landsbygden.
Inledning och välkomnande; Asha Ismail och Jan Runfors Hela Sverige ska leva Stockholms län
Landsbygden måste få justa förutsättningar och villkor för byggande och byutveckling. Utmaningar och vägar framåt för en hållbar, inkluderande och tillräcklig by- och bostadsutveckling
på landsbygden.
Peter Eklund styrelsemedlem i riksorganisationen Hela Sverige ska leva sedan 7 år och ansvarig för
Bostadsfrågor. Även styrelsemedlem i Föreningen för Byggemenskaper. I över 50 år har Peter arbetat
med lokal och regional utveckling, fysisk planering och framtidsfrågor i offentlig och idéburen sektor.

Behov av bostäder i våra skärgårdar
Ljusterö skärgårdby i Stockholms skärgård, Vd Robert Hlawatsch http://www.a-gruppen.se/
Ett ovanligt bostadsprojekt på Ingmarsö i Stockholms skärgård Stefan Ljungberg
De speciella utmaningarna med bostadsbyggande i våra skärgårdar, Maria Malmlöf
Vår serie av webbinarier är en del i projektet ”Empowerment +” och ” testbädd ”Ojobbigt”. I
testbädd ”Ojobbigt” prövas nya metoder för att civilsamhället ska ha en viktig roll att spela inom
arbetsmarknadspolitiken. Ojobbigt pågår nu i Norsjö och Lycksele kommuner i Västerbotten och i
Norrtälje kommun i Stockholms län.
Kriget i Ukraina har synliggjort vad många redan vet - Att Sverige och många länder är beroende av
import av olika livsmedel och andra viktiga varor. Vi har nu i en serie webbinarier presentera projekt
och inspirerande exempel som kan ge oss mer hållbart företagande som skapar fler jobb på
landsbygden, i tätorter och i städer. Vi kommer presentera fler ämnen framöver.
kontakt: jan.runfors@gmail.com

Tid för samtal och frågor kommer finnas

