
 

 
 
 

Nationell leaderträff 16-17 maj 2017, Höga Kusten 

Vi Landsbyggare – en satsning på att förändra bilden av entreprenörsklimatet i 

Höga Kustens landsbygd 

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar 

en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft? Det var frågan som Leader 

ställde sig och ur det växte ett projekt som arbetar med opinionsbildning, inspiration och att 

skapa en Landsbyggaredag för de som bygger vår landsbygd i Höga Kusten. 

Leader arbetar med landsbygdsutveckling och bland annat genom arbeta för ett bättre entreprenörsklimat i 

Höga Kusten. I projektet ”Vi Landsbyggare” arbetar vi tillsammans med våra partners med att lyfta några 

av de entreprenörer och föreningar som står för entreprenörskraften på olika vis (Landsbyggare). I 

projektet kommer vi även att arrangera en inspirerande nätverksdagar (Landsbyggaredagen den 20 juni 

2017) som ger inspiration, innovation och förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan företag och 

föreningar. Vi ska även arbeta med opinionsbildning att få andra att förstå vilken drivkraft det redan finns 

i regionen. 

För att ge förutsättningar för nya innovativa samarbeten har vi börjat arbeta med Landsbyggaredagen som 

ska bidra till att lyfta existerande verksamheter genom t.ex. föreläsningar med konkreta exempel och Open 

Office (coachning från experter). Under våren och sommaren tas filmer och foton fram för att sprida den 

attraktiva bilden av landsbygdens verksamheter. Tanken är att nå ut med inspirationen till potentiella 

hemvändare, som kan få upp ögonen för allt det positiva som följer med att bo och leva på landsbygden. 

Vi vill även visa upp för oss som redan bor här, vilken drivkraft och kreativitet som lever på landsbygden. 

Leader kommer även att arbeta med opinionsbildning genom att skriva debattartiklar och genom att ta en 

aktiv del i bl.a. Landsbygdsriksdagen som arrangeras i Höga Kusten 2018. 

Projektet kommer att pågå i två år. 

För mer information och kontakt 

Projektledare Eva Jilkén 073-946 46 20, eva@leaderhogakusten.se 

Verksamhetsledare Jenny Edvinsson, 070-647 14 80 

Läs mer om Landsbyggaredagen http://leaderhogakusten.se/landsbyggaredagen/  

Läs mer om Vi Landsbyggareprojektet http://leaderhogakusten.se/vi-landsbyggare/  
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