
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

Ja nu kommer han till Småland igen och berättar om sina mångåriga erfarenheter av 

finansieringsfrågor till föreningslivet samt olika utvecklingsprojekt.  

Han är dessutom en mycket god inspiratör ! 

Det finns också möjlighet att till på tisdagen den 27/4  beställa tid för rådgivning till enskilda 

föreningar. Missa inte detta det kan vara starten på något nytt spännande till din föreningen 

och ”Gemensamma krafter” 

 

Det är ett ypperligt tillfälle att få råd och idéer till en eventuell etapp två i Gemensamma 

krafter.  

 

 

 

OBS! 

När jag var i Alstermo och vi bestämde att bjuda in Uffen så lovade jag att bjuda in alla 

föreningar i Uppvidinge. Nu har jag tänkt !  (jag gör det ibland)  

 

Om jag har uppfattat rätt så har ni i projektet diskuterat samhällsråd eller liknande och då är 

ett samarbete med övriga föreningar mycket viktigt. Då är detta ett bra tillfälle att ta kontakt 

med de övriga föreningarna i ditt samhälle. Det är bättre det kommer från er än att det 

kommer från mig som kommer att uppfattas som någon anonym person från kommunen. 

Det är bättre med ett telefonsamtal än ett brev.  

Desto fler föreningar ni kan samarbeta med desto större framgång kommer 

samhällsföreningarna att få.  

 

Så jag vill att ni i samhällsföreningen tar kontakt med ALLA föreningar som finns hos er.  

Bjud in till den 26/4. Berätta att det kan ge många goda framtidsidéer för samhället i sin 

helhet.( Kom bara ihåg att det måste anmälas för fikat skull  ) 

 

Spännande att se vilket samhälle som samlat ihop flest föreningar ! 

 

 

Hoppas ni håller med att detta är det rätta sättet ! 

 

Ring mig gärna om du undrar över något.                  Hälsningar Kicki Svensson 

INBJUDAN 
Föredrag av Uffen Rehde 

När:    Måndagen den 26/4 kl.18.30 

Var:    Alstermo Folkets Hus  

Pris:    Gratis 

Anmälan: Gör du senast den 22/4 till             

Magnus Jonsson Tel. 070-6898552 

 
På plats finns också repr. från Leader, Länstyrelsen och 

Smålandsförbundet. 

                                                       Välkomna! 



 


