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Nu kan du anmäla dig till LANDSBYGGAREDAGEN 2022. Vi träffas den 27 september 

på Sunnanäng Kulturgård, Jäderfors. Nätverksträffen vänder sig till Landsbyggare - 

alla drivna personer som bygger vår landsbygd och gör det möjligt.  

På Landsbyggaredagen samlas landsbyggare från olika branscher och bakgrund för att inspireras, 

hitta nya samarbeten och utveckla våra verksamheter tillsammans. 

Nätverksträffen bjuder på ett energifyllt program med inspiration från lokala entreprenörer och 
gemensam workshop. Vi pratar exempelvis om att det är möjligt, tro på sin idé, om att ha nytta av 
varandra, hitta rätt och testa nya kanaler.  

Vill du utvecklas med andra entreprenörer och eldsjälar och skapa möjlighet för framtida 
gemensamma visioner och planer, anmäl dig till Landsbyggaredagen! 
 
Några Landsbyggare som deltar!  

 
Katarina Petersson, Torsåker brinner för 
landsbygdsfrågor. – Det ska vara möjlig att leva rikt på 
landsbygden! säger hon. Där Katarina ser ett behov, 
utvecklas det till en möjlighet. Hon engagerar sig 
tillsammans med andra i bygden. Katarina är ordförande 
och Festivalgeneral för Torsåkers Bluegrassfestival. Hon 
har gjort verklighet av Bredband i Torsåker och i byar 
omkring. Katarina sjunger och spelar i Berglundz 
Svänggäng och har alltid en hjälpande hand oavsett vad 
det gäller. Katarina är vinnare av utmärkelsen Årets 
Landsbyggare – Attityd. 

 
Josefine Löfman & Olle Tjern, Jäderfors skaffade en 

gård, det är nu 4 år sedan, Josefine med djurintresse och 

Olle kulturen. Platsen heter Sunnanäng så namnet var ju 

givet, en kulturgård med våra gemensamma intressen. 

Här finns får och en Gårdshund, massa mark och lite 

skog. När andan faller på så gör vi konserter här på 

Sunnanäng, bl a Tomas Andersson Wij, Frida Hyvönen, 

Jakob Hellman med flera. - Tanken med konsertkvällarna 

är att det ska vara konserter vi själva skulle vilja gå på, 

säger Olle. Allt planeras in i minsta detalj: Hur skulle vi 

vilja sitta, dricka, äta, ljud och ljus. - Artistvalen bestämmer vi tillsammans, säger 

Josefin. Ibland är konserterna ute ibland inomhus. - Välkommen till oss och hoppas att 

vi ses på Landsbyggaredagen! säger båda i kör. 

ANMÄL DIG IDAG! 
 
Tid och plats: tisdagen den 27 september kl. 16-19, Sunnanäng Kulturgård 
 
Ja, jag vill gärna delta på LANDSBYGGAREDAGEN 
 

Du anmäler dig genom att trycka boka och lämna dina uppgifter, senast 20/9. Antalet platser är 

begränsat. Vi bjuder på enklare förtäring från lokala producenter. 

Varmt välkommen! 
 
Vid frågor och om du vill veta mer om att söka projektstöd genom Leader Gästrikebygden hör du av 

dig till: 

Helene Göthe Lorenz 
helene@leadergastrikebygdenllu.se , 070-246 21 06 
 
Upptäck mer landsbyggare.se/gastrikebygden 
#landsbyggaregastrikebygden 

http://simplesignup.se/event/195886-landsbyggaredagen-27-september-2022
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