Göteborgsregionen

Vi samarbetar med
Mikrofonden Väst
Väst

mikrofondenvast.se

Vi är en del av
Överenskommelsen
overenskommelsen.se

Vi finns på
Tel: 0707 32 99 77
goteborgsregionen@helasverige.se
helasverige.se/goteborgsregionen

Bilder: Helén “Liz” Stenberg

Landsbygd
Skärgård
Stadsbygd

Vi företräder
lokala utvecklingsgrupper
från 12 kommuner

Lilla Edet
Alingsås

Stenungsund

Lokala utvecklingsgrupper
är ett samlande namn på byalag, samhällsföreningar, fiberföreningar,
omställningsgrupper och liknande föreningar som arbetar med en bred
förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd.
Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen företräder över 100 lokala
utvecklingsgrupper och är en ideell förening som fungerar som en
länk mellan centrala, regionala, kommunala och lokala aktörer. Alla
anslutna föreningar omfattas av vår Byalagsförsäkring. Vi välkomnar nya
medlemmar på: goteborgsregionen@helasverige.se

Våra uppgifter

Tjörn
Ale

Kungälv

Lerum
Öckerö

Göteborg
Partille
Härryda
Mölndal

► Verka

för en levande och hållbar landsbygd, skärgård och stadsbygd
Uppmuntra samverkan och erfarenhetsutbyte
► Stimulera och hjälpa det lokala utvecklingsarbetet
► Informera om metoder för lokal finansiering och offentliga projektstöd
► Sprida tips och nyheter genom nyhetsbrev, hemsida och sociala medier
► Skapa aktiviteter för att tillvarata bygdens intressen och utveckling
► Ordna studiebesök, utbildningar, seminarier och konferenser
► Fungera som språkrör för de lokala utvecklingsgrupperna
► Bedriva opinionsarbete och delta i den offentliga debatten
►
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