
BYKUNSKAP I RÖSTÅNGA 15 -17 JUNI 
OM ENGAGEMANG 

Hur skapar vi förutsättningar för ekonomisk 
och socialt engagemang i byn?

Välkommen till erfarenhetsutbyte i byn Röstånga i Svalövs  
kommun,  15 - 17 Juni, 2018. Detta är en inbjudan till dig 
som vill utveckla din by och träffa personer ifrån andra byar 
för att lära om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för  

engagemang i byn eller på orten. 

  
Hur ser programmet ut?
Detta är en helg där vi skapar en lärandemiljö och testar olika  
former av samtal och workshops för oss att lära av varandra. 
Vi startar 15:e juni kl 19.00 i Röstånga stationshus för kvälls-
mat. Lördag  kommer fokus vara på att lära av Röstånga 
och ta del av de goda erfarenheterna av att leda, planera och 
skapa förutsättningar för engagemang som finns bland  oss 
som deltar. På eftermiddagen fördjupar vi oss i  utmaningar-
na från våra egna byar. Söndagen förmiddag kommer vi som 
deltar bidra med egna goda erfarenheter av byutveckling och 
skapar former för fortsatt lärande och dialog. Vi avslutar med 
lunch kl 13.00. Detaljerat program skickas ut vid anmälan. 
 
 
Vad kostar det att delta? Gratis! 
Vi bjuder på lunch och middag under helgen. Vi har också  
möjlighet att ge ett ekonomiskt resebidrag. Boende betalar du 
själv men vi hjälper gärna dig finna ett till bra pris i Röstånga. 

 
 
 
 
 
 
 

Aktiva byar är ett  
nätverk och förstudie som 

finansieras av Leader Linné 
Småland under 2018.  

Läs mer på 

www.aktivabyar.se

Anmälan & frågor
Anmäl dig här! Länken finns 
även på hemsidan aktivabyar.se 
Har du frågor kontakta Viktor 
Zaunders på epost byutveckling@
gmail.com eller tel 0733907011. 

Varför i Röstånga? 
I byn Röstånga bor ca 900 personer och de senaste tio 
åren har de sett till att behålla sin skola, tillsammans blivit  
hyresägare för sju av av byns hus, skapat bättre förutsät-
tningar för lokal produktion av mat och dryck och driver  
nu resturang, konsthall och påbörjat arbetet med en ekoby.  
De har en stark inflyttning och aktivt föreningsliv.  

https://goo.gl/forms/YEJ8Zl4vpmQvG9zv1

