
Vad kan du göra på 
Landsbygdsriksdagen?
Arbeta fram ett landsbygds-
politiskt program tillsammans
med de andra deltagarna.

Utmana partiledarnas 
visioner om landsbygden.

Mingla runt med över 
tusen landsbygdsbor.

Lära dig om massor av 
spännande projekt från 
Gävleborg.

Äta god och närodlad mat.

Ta del av fantastisk kultur från
Gästrikland och Hälsingland.

Landsbygdsriksdagen arrangeras av 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

Läs mer på landsbygdsriksdagen.se eller på helasverige.se

Landsbygdsriksdagen är ett av de största och viktigaste landsbygdsevenemangen i Sverige. 

I år hålls den i Sandviken, Gävleborgs län – och eftersom det är valår kommer programmet

att vara extra skarpt!

Vad väntar du på?

Anmäl dig nu!

Välkommen till Landsbygdsriksdagen 2014
16-18 maj i Göransson Arena, Sandviken



Program för Landsbygdsriksdagen 2014

Fredag 16 maj 2014

09.00 Registreringen öppnar i Arenan

09.30 Frivillig samling med förberedelser 
inför Landsbygdsriksdagen – ungdomar

10.30 Miniseminarium
– mer information på landsbygdsriksdagen.se

11.00 Lunch serveras i Göransson Arena

12.00 Officiell invigning
Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva!
Åse Blombäck, ordf. i Hela Sverige ska leva!
Barbro Holmberg, landshövding i Gävleborg 
Peter Kärnström, kommunstyrelsens 
ordförande i Sandviken
Kenneth Nyberg, Hela Sverige ska leva! 
X-ing Gävleborg

13.15 Utdelning av stora Landpriset

13.30 Världens bästa bygd! Hela Sverige ska leva! 
presenterar sin verksamhet

14.10 Kaffepaus 
med utställningsmingel och miniseminarier
– mer information på landsbygdsriksdagen.se

15.30 Finns det byar i Europa? 
– Byarörelsen i ett internationellt perspektiv

15.45 Bryr sig Bryssel om Bjuråker? 
Parlamentsvalet i EU 2014
Introduktion: Ulf Wickbom

16.15 Inför morgondagens Open Space
Thomas Herrmann Open Space Consulting

16.30 Busstransfer till hotell

19.00 Återkomst med buss och middag i Arenan

21.00 Busstransfer hotell – slut dag ett

Lördag 17 maj 2014

08.00 Transferbussar från boenden anländer Arenan
Kaffe och kultur serveras

08.30 En livskraftig landsbygd i Sverige
– hur gör vi det möjligt?

Genom en process präglad av stor delaktighet 
diskuterar vi och tar fram grunden till vårt 
landsbygdspolitiska program, samt diskuterar 
de viktigaste frågorna inför valrörelsen 2014.
Metoden Open Space används under dagen.
Thomas Herrmann, Open Space Consulting

09.30 Open Space – dialogpass 1

10.45 Open Space – dialogpass 2

11.45 Lunch serveras i Göransson Arena

12.45 Open Space – dialogpass 3

14.00 Open Space återsamling – i storgrupp för 
genomgång av dagen, kaffe och prioritering
Kaffe finns tillgängligt under hela dagen

15.30 Tid för mingel i utställningsdelen och lokal kultur.
Miniseminarier

16.45 Överraskning – som du inte vill missa!

17.00 Busstransfer till boenden för att förbereda sig 
inför kvällens galamiddag

19.30 Fördrink, mingel, kultur

20.00 Middagen börjar serveras och efter middagen 
blir det dans för olika smaker...

01.00 Vi avslutar kvällen
Bussar kommer att gå till boenden med olika 
avgångstider under kvällen.

Folktron i Gästrikland och Hälsingland 
Från nutid till historia är temat för kultur-

arrangemangen under Landsbygdsriksdagen. 
Vi vill visa hur vårt kulturarv i folktron har 

inspirerat utveckling av olika kulturytt ringar 
och företagsidéer. Med ett öppet och lekfullt 
sinnelag tror vi att deltagare kommer att få 

oförglömliga upplevelser och inspirationer till 
att ta vara på och utveckla de lokala kultur-

traditionerna ihop med dagens mångkulturella 
influenser från hela världen.

Söndag 18 maj 2014

Öppet för allmänheten i Göranssons Arena kl 9-13
Partiledarsamtal och utställningar

09.00 Hur långt går en elmoppe? 
Start för elmopedturnén 2014

09.40 Sammanfattning av gårdagen
Åse Blombäck och Staffan Nilsson, 
Hela Sverige ska leva!

09.50 Prisutdelning Årets lokala grupp:
2012 Dalskogs tennisklubb, Melleruds kommun 
2013 Ransbysättern, Sunne 
– PostNord delar ut priset!

10.00 Kaffepaus

10.30 Partiledarsamtal – moderator Ulf Wickbom

12.30 Avslutning – budkavlen går vidare

13.00 Lunchlåda delas ut och sedan hemfärd 
med ny kraft och nya ideér i kroppen

Reservation för eventuella ändringar. 
Se ett mer detaljerat program på www.landsbygdsriksdagen.se


