
InbjudanInbjudanFRAMTIDSSEMINARIE Arvidsjaur
”Detta kommer att sätta Arvidsjaur på kartan”TemaTemaTemaTemaTema

Nu åker showgruppen ”Allt för byn” ut på tågturné. I samband med detta
anordnar vi framtidsseminarier på de orter vi besöker. Du kommer att få
lyssna på ”Allt för byns” resa från första dansstegen till den enorma kraft
som skapades i Hammarstrand. Besök också vårt välkomstarrangemang
på Inlandsbanans perrong kl 10.00.

Framtidsseminarierna arrangeras tillsammans med LRF och
Studieförbundet Vuxenskolan. Det kommer bli en spännande process
där du själv ska delta och finna svaret på: Detta kommer att sätta vår
kommun på kartan! Målet med seminariet/processen är att ta fram minst
ett konkret förslag att jobba vidare med i respektive kommun.

Vill du vara med och jobba med framtidsfrågor i kommunen ska du inte
missa detta! Vi kommer kunna ta emot ca 40 deltagare i seminariet.
Framtidseminariet är kostnadsfritt. Lunchen kostar 70 kr

PROGRAM - FRAMTIDSSEMINARIE - Medborgarhuset
12.00 Lokala lunchen pris 70 kr
13.00 Välkommen till framtidsseminariet

Per Bergvall pratar om ”Allt för byn”
Lokala arrangörer egna programpunkt

13.30 LRF och SV leder processen
Detta kommer att sätta Arvidsjaur på kartan
paus för fika på eftermiddagen

16.30 Avslutning och summering
-17.00

TURNÉPLAN
GÄLLIVARE Tisdag 15/9
Folkets hus

JOKKMOKK Onsdag 16/9
Folkets hus

ARVIDSJAUR Torsdag 17/9
Medborgarhuset

STORUMAN 18/9
Bollhallen

VILHELMINA Lördag 19/9
Vilhelmina folkets hus

Härjedalen - SVEG Tisdag 22/9
Folkets hus

Berg - SVENSTAVIK Onsdag 23/9
Vigge bygdegård

STRÖMSUND Torsdag 24/9
Folkets hus

Ragunda - HAMMARSTRAND
Fredag 25/9, Centrum

ANMÄLAN
Anmälan senast 11/9
www.alltforbyn.se/seminarie

Via E-POST
info@ragunda.se

Via TELEFON
Gun Fahlander 070-214 20 85

MÖTESTORG
kl 12-17
Träffpunkt
utanför
lokalen med
alla arrangörer
på plats för
info och frågor
Välkommen!

ALLT för BYN - en oförglömlig show
Efter seminariet är du välkommen till
Allt för byns show som startar 19.30.

Du köper biljett för 220 kr (seminarierabatt) på
Biblioteket,  Storgatan 12
Tel 0960-15782
Se www.alltforbyn.se

MER INFO

www.alltforbyn.se


