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Utan företag ingen service
– utan service inga företag

Får gurkor åka
skolskjuts?

Regional inspirationsdag – Service i alla bygder
Kommersiell service är en förutsättning för att kunna bo, leva och verka på landsbygden.
En välplanerad infrastruktur för varudistribution, liksom tillgång till snabbt och säkert
bredband, är viktiga komponenter för att den kommersiella servicen ska fungera.
Om hela Gävleborg ska utvecklas krävs därför samhandling för att förbättra möjligheterna
till en levande och attraktiv landsbygd. I det regionala serviceprogrammet är post och paket
ett av fem utpekade serviceslag.
Inspirationsdagen är slutkonferens för projektet Stärkt regional serviceutveckling. Projektet
syftar till att utveckla den lokala kommersiella servicen och därmed förbättra livsmiljön och
förutsättningar att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och
besökare.
Målgruppen omfattar politiker samt tjänstepersoner, företag och serviceaktörer som främjar
förutsättningar för kommersiell service.
Datum:			 14 november
Plats:				Bollnäs Folkhögskola
Tid:				9:30 – 15:45
Sista anmälningsdag:
Måndagen den 4 november
Anmäl dig här: 		 www.regiongavleborg.se/serviceutveckling

Moderator: Linda Netsman
Den mångsidiga kulturentreprenören från Freluga
som älskar att bo på landsbygden. Författare, krönikör,
sångerska, moderator, konferencier, konsertarrangör
och företagare.
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09:30- 10:00		

Kaffe och registrering

10:00-10:30 		
Region Gävleborg informerar om det regionala utvecklingsuppdraget
			Kjell Norman –regional utvecklingsdirektör
			Carina Munter –projektledare Stärkt regional serviceutveckling
10:30-11:00 		
Hur kan man samordna effektiva och miljövänliga transporter på landsbygden?
			Suzanne Bäckman, näringslivsutvecklare, Närljus Ljusdals kommun och
			Thomas Nilsson, ägare och VD, SNX Transport AB
			Roland Hamlin, kommunstyrelseförvaltningen, Ljusdals kommun
			Susanne Lidberg, kommunstyrelseförvaltningen, Ljusdals kommun
11:00-11:30 		
Hållbara, kostnadseffektiva och användaranpassade pakettjänster och leveranser
			
i Sveriges gles- och landsbygder
			Alexander Zuniga och Olle Janrik, Sveriges paketombud –Nationell Ombudsplattform
			
för effektivt informationsutbyte inom paket- och logistiktjänster 		
11:30-12:00 		
		

Vad behöver användarna för posttjänster?
Pär Lindberg, Post- och telestyrelsen

12:00-12:15 		
Stärkt tillgänglighet till kommersiell service i gles- och landsbygd
			
Tillväxtverkets handlingsplan för Landsbygdsprogrammet.
			Erika Holmgren, Tillväxtverket
12:15-13:00 		

Lunch

13:00-13:30 		
Presentation av EU-projektet ”SARURE”
			
Projektet syftar till att bevara den service som finns på landsbygden och
			
förbättra förutsättningarna för små företag som bedriver den. Söderhamn deltar 		
			
som enda svenska kommun tillsammans med projektpartners från sex andra
			
EU-länder i Spanien, Tyskland, Finland, Irland, Grekland och Polen.
			Bitti Alvin Lehman, Söderhamns kommun
13:30-14:00 		
Digital plattform för paketdistribution
			Henrik Ringsberg, Chalmers, PhD Engineering
14:00-15:00 		
The power of Glesbygd
			
Lokal kulturentreprenör, född och bosatt i Ljungaverk, Västernorrlands län.
			
Föreläsare och tröjtillverkare med hjärtat på landsbygden. Talar om lokal
			
identitet och alla unika egenskaper som landsbygdsbor har som en tillgång och 		
			
hur du kan använda dig av dessa. Ställer glesbygdssanningar på sin spets.
			HÅKKI
15:00-15:45 		

Fika och summering av dagen

16.00-18.00		

Mingel för den som vill

