
Fredag 20 maj 
Inspirationsresor 
Jag deltog i en resa till  Norra Unnaryd och Ödestugu. Tema En växande stad - en 
möjlighet eller hot. Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping var guide. Man blev 
lite stolt över Jönköpings kommun. 
Invigning i kulturhuset Spira i Jönköping 
Landshövdingen Helena Johnsson samt Region Jönköpings ordförande, HSSL 
ordförande Länsavdelningen höll tal. Ca 700 anmälda till riksdagen 
Landshövdingen förklarade riksdagen öppnad. Därefter följde musikunderhållning av 
kören Nova. Kvällen fortsatte i folkparkstema. Varm korv och dans till Anders 
Fernsjös band bidrag. Jag hade kanske väntat mig lite högtidligare invigning. 
Lördag 21 maj. Elmia Kongress 
Inledning och välkommen Terese Bengard. Illusionisten Johan Ståhl inledde 
konferensen med ett magiskt program. Vi gick nästan på det mesta. 
Därefter fick vi lyssna till Ashkan Fardost "Från stamtiden till framtiden" Hur 
informationsteknologin roll i samhälls- och historieutvecklingen är. 
Nästa program var lite reflektioner över tiden som varit, Pandemin, krog m.m. 
Pallle Borgström LRF, Henrik Gustafsson Head of regional sales samt Stefan 
Malmström affärschef Landshypotek. 
Seminariepass 1 
Jag deltog i Smart specialisering för regional landsbygdsutveckling. Det var 
Region Jönköping som berättade om ett par lyckade projekt där de gått in med stöd. 
Bl.a. ett gårdsmejeri, gårdswebbbutik i Björkenäs utanför Nässjö. Regionen visade 
upp en ny sida som vi inte har sett tidigare. De presenterade en 
landsbygdsutvecklare som lovade ställa upp med tips och råd till nya idéer. Jag tog 
upp frågan om de kan hjälpa oss med SRF regioner efter seminariet. Fick direkt en 
kontaktperson Mikael Ragnar. (f.d granne i Bankeryd) 
Seminariepass 2 
Byarnas och landsbygdens comeback. Hela Sveriges Ska Levas Bostadsgrupp 
presenterade sitt arbete och visade på goda exempel på byggprojekt ute i landet. 
Man kan väl konstatera att det bygger mycket på lokala civilsamhället som det ska 
hända något. Mycket kooperativa projekt. Men det finns undantag där kommunen 
har gått i samverkan. Bl.a. Ludvika kommun 
HSSL har en tagit fram en Tipslista för fler bostäder på landsbygden 
Min upplevelse var att vi har en bit kvar i vår arbetsgrupp inom SRF. Vi borde 
samverka med HSSL då de kommit så långt i sitt arbete. 
Landsbygds Dialog  
Nu var det dags för politiska partierna att vara med på nationell utfrågning. VAd vill 
partierna? Vilka frågor är viktiga o.s.v. Två partiledare deltog plus talespersoner för 
övriga partier. Ganska snäll och avslappnad debatt. Inga direkt överraskningar. Alla 
vill arbeta med landsbygden. 
Bankett på kvällen med ett antal glada mottagare av priser för årets 
utvecklingsgrupp m.m.. Trevlig kväll med god mat. 
Söndag 22 maj 
Seminariepass 3 
Jag deltog i Agenda 2030. HSSL presenterade en samling lokala exempel på hur man 
arbetar med Agenda 2030. Det är FNs 17 mål som blir en strategi för alla 



verksamheter på vår planet. Det är mest en fråga om en omställning av livsstil och 
kanske värderingar som innefattar en förståelse och ett ansvar. 
Här kan vi säkert bidra på nationellt, regionalt och lokalt tillsammans med våra 
medlemmar. Vi diskuterade i grupper hur man kan "koppla på strategierna" i det 
lokala arbetet. För min del kändes det naturligt att markera med de symboler som 
finns från de 17 målen i våra aktiviteter. 
Marcus Oscarsson känd från TV 4 gjorde en mycket bra analys av vad de olika 
partierna framfört i lördagens debatt. Det var plats för egen tolkning. 
Därefter kom generaldirektörerna för JV, Christina Nordin och TV Gunilla 
Nordlöf och informerade om hur de ser på landsbygdsfrågorna. Det  är inte okej 
konstaterade man. Bl.a. långa handläggningstider och kontroller. 
Det som var mycket värdefullt är allt nätverkande. Jag kunde notera i min bok ett 
par viktiga kontakter. Bl.a. ett löfte från PTS att hjälpa oss med de öar som inte har 
bredband/fiber och som riskerar att bli helt utan förbindelser digitalt. 
Min kontakt här Tommy Sjöström. Kopplar på bredbandsgruppen. 
En annan värdefull kontakt blev Annelie Ström på Jordbruksverket som arbetar 
med Leaderfrågor. Här kan vi säkert få bra tips och som tidigare nämnts Mikael 
Ragnar Landsbygdsutvecklare Region Jönköping. Jag hade också ett bra samtal 
med Palle Borgström, ordförande LRF (som jag känner sedan min tid på Arla) 
En mycket intensiv helg men mycket trevlig. Jag fick ju också tillfälle att umgås med 
vår ordförande Lotten och värdefulla samtal mellan programpunkterna. 
Jag har säkert missat saker som kommer upp vid senare tillfälle 
Nästa Landsbygdsriksdag ska vara i Nyköping . Södermanland. 
Tack för att jag fick tillfälle att representera SRF. 
-- 
Hälsningar 
Bengt Svensson 
 


