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LANDSBYGGAREDAGEN 2022 
 
Den 27 september träffades företag och föreningar från olika 

branscher och bakgrund på Sunnanäng kulturgård för att 

inspireras, hitta nya samarbeten och utveckla våra verksamheter 

tillsammans. Landsbyggaredagen är en nätverksträff för alla 

Landsbyggare i Gästrikebygden. Landsbyggare är alla drivna 

personer som bygger vår landsbygd och gör det möjligt.  

Träffen inleddes med en kort presentation om Leader Gästrikebygden och 
projektet Landsbyggare därefter visades filmen med Sara Wennerqvist, Wild 
nordic. Sara är en av åtta landsbyggare som medverkar i våra filmer och 
inspirerar andra med sitt entreprenörskap. 
Olle Tjern välkomnade oss till Sunnanäng och berättade om stallet     - 
Tanken med konsertkvällarna är att det ska vara konserter vi själva skulle vilja 
gå på, berättade Olle. 
Katarina Petersson inspirerade alla när hon pratade om sin 

landsbyggarevardag – fiber, festivalgeneral och staket. Hon påstår att - Det 

finns inget att förlora på att samarbeta. Katarina är även vinnare i Årets 

Landsbyggare 2021 – Attityd. 

Under kvällen serverades fika med smörgåsar från Berglunds bageri i 

Kungsgården. Provsmakning av honung med Chatarina och Pierre, Säljans 

bigård. 

Alla deltagare presenterade sig med namn, organisation/företag och 

platsen, se bifogad deltagarlista. Vi hoppas och vill att just du hittat nya 

landsbyggarevänner för bra samarbeten! 

Vi pratade, minglade och deltog i workshop på temat: Hur kan vi samarbeta 

och önske-samarbeten?  

Här är några av idéerna som lyftes: 

➢ Lokalt är A & O – aktivt leta lokala samarbeten – vilket leder till nya 
produkter och företag. 

 
➢ Stärkt samarbete mellan kommun och små producenter - ger ökad 

synlighet och ökad lokal produktion. 
 

➢ Gemensamt mål och Olika verksamheter: Entreprenörer + vi bor 
på landsbygden + locka besökare - om att vilja och våga 
samarbeta. 

 
Tack för all fantastisk respons på plats, i våra SoMe och i den enkät som 
skickades ut efter Landsbyggaredagen. Sammanfattningsvis finns ett tydligt 
uttryck för att vilja ses igen - för fler, starkare och bättre samarbeten. 
 

➢ Ny träff planeras i vinter 2023. 
➢ Vi bjuder in, hjälp gärna till att dela och sprida i dina kanaler så att ännu fler Landsbyggare deltar. 
➢ Vi utformar gärna nätverksträffen efter era önskemål.  
➢ Vad behöver du lära mer om och som kan vara till nytta för fler? 

 
 
Helene Göthe Lorenz 
070-246 21 06 
helene@leadergastrikebygdenllu.se  
                  #landsbyggaregastrikebygden 

Landsbyggare Gästrikebygden är ett 
leaderprojekt. Genom projektet vill vi bidra till 
att stärka entreprenörsklimatet i vårt område. 
Har du frågor om projektet eller vill veta mer 
hur du kan söka projektstöd genom Leader 
Gästrikebygden hör du av dig till oss! 
Upptäck mer på 
landsbyggare.se/gastrikebygden 
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