Den 13 mars hölls Östgötatinget i Boet
Vartannat år arrangerar Länsstyrelsen och Östsam ett Östgötating, tinget syftar till att lyfta
fram landsbygdsfrågorna och att diskutera framtida möjligheter att utveckla ”Den Östgötska
landsbygden”. Värd för årets ting var Boets byalag och i Bygdegården samlades omkring 100
personer för att delta i det fjärde Östgötatinget.

Innan samlades en del i Boethallen

Utställning av Ulligan

Utställning av J.A.B.S.

Utställning av olika utklipp

Några gick direkt till Bygdegården

Där underhöll Maria Nyberg, Anna-Sara
Karlsson och Petter Nyberg

Östsams ordförande Irma Görtz och
landshövding Björn Eriksson hälsade alla
välkomna och öppnade Tinget.

Ödeshögs kommun representerades av
kommunalrådet Jan-Olof Gustafsson
som informerade om Ödeshögs kommun.

Byalagets ordförande Magnus Ax som
presenterade Boets byalags numera rätt så
omfattande verksamhet i korthet.
Förmiddagen ägnades till olika avrapporteringar där länsstyrelsen informerade om hur
landsbygdsarbetet hittills pågått med bl.a. en redovisning av Annika Holmstöm om
bygdepeng 1 och 2.

Jan Erik Lund från Östsam informerade
om hur arbetet med RUPEN (regionalt
utvecklingsprogram) fortskrider
Därefter presenterade byalagen från Simonstorp och Indianstigens byalag sina verksamheter.

Magnus Holgersson
Sen kom turen till Länsbygderådet i Östergötland som representant för länets lokala
utvecklingsgrupper och som har till uppgift att driva byalagens frågor både på regional och på
nationell nivå som representant för Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Avgående
ordförande Roger Silfver framhöll att det är ett svårt uppdrag eftersom det mesta av arbetet
måste drivas på ideell grund utan stöd från vare sig Länsstyrelsen eller Östsam. Han anser att
om man från myndigheternas sida valde att dela med sig av dom ekonomiska resurserna i
stället för att som man som nu behåller alla resurser för sig själv, så skulle man kunna nå så
mycket längre i det lokala utvecklingsarbetet. Att länsstyrelsen försöker vara istället för ett
länsbygderåd anser han inte vara någon bra lösning.
Lunchen intogs i Sporthallen

Åke Alm, Slaka och
Östen Johansson, Ö- Ryd

Magnus Holgersson, Roger Silfver och
Björn Eriksson

Camilla, Jan-Erik Lundh

Staffan Danielsson, Åke Alm

Därefter var det dags att dela upp deltagarna för gruppdiskussioner. Fyra frågeställningar i
fyra olika grupper skulle diskuteras, kollektivt resande, åldersfördelningen, landsbygdens
centralorter och service på landsbygden. Vid återsamling i bygdegården redovisades
diskussionerna i grupperna och svaren blev senare sammanställda i en rapport som gjorts av
landsbygdsutvecklingsansvarige Patrik Andersson.

Tinget avslutades med en öppen paneldebatt där mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa
frågor till dom närvarande organisationernas representanter.
Mats Wilzén, Jan-Erik Lundh, Irma Görtz, Björn Eriksson, Roger Silfver
Därefter avslutades Östgötatinget och om det blir ett femte Östgötating i samarbete mellan
Länsstyrelsen och Östsam är oklart. Landshövdingen hävdade att han i alla fall kommer att
fortsätta att driva landsbygdsutvecklingsfrågorna som tidigare och till hösten arrangeras ett
seminarium om integration och landsbygd.
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