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Vill du medverka till
att utveckla service
på landsbygden?

Kontakta oss:
Projektledare i respektive län:
Kalmar Län

Henrik Wennesund

, skapa
Utveckla tra
ät
och förb

KONTAKT 070– 932 83 22

henrik.wennesund@coompanion.se

Vi behöver komma i kontakt med intresserade
och engagerade människor som lever och
verkar på landet.
Kanske driver du en lanthandel, en gårdsbutik eller har
planer för att försöka starta upp en? Kanske vill du engagera
dig i elbilsinfrastruktur-projekt på landsbygden? Eller
företräder du ett byalag eller en lokal förening som vill få
saker att utvecklas i din trakt? I så fall vill vi gärna komma
i kontakt med dig!

Gävleborgs Län

Ingrid Engelbrekts
KONTAKT 070- 320 54 69

ingrid.engelbrekts@coompanion.se

För bättre service på landsbygden!

Örebro Län

Josephine Hedlund
KONTAKT 076- 050 12 34

josephine.hedlund@coompanion.se

Västmanlands Län

Vårt erbjudande till alla intressenter i projektet är att vi kan
bistå med kunskap, hjälpa till att lägga upp planer, undersöka
finansieringsalternativ och arbeta fram en skarp projektplan för att göra din bygd mer levande inom ramen för
ServiceLyftet.

Emil Atak

I denna folder hittar du kontaktinformation till respektive län.
Kontakta oss för frågor eller mer information, välkommen!

KONTAKT 073- 638 00 82

KONTAKT 072- 528 44 00

emil.atak@coompanion.se

Östergötlands Län

Pia Tingvall

pia.tingvall@coompanion.se

Jämtlands Län

Pelle Persson

KONTAKT 070- 210 15 80

pelle@coompanion.se

Samordnare

Ewa Engdahl

KONTAKT 070- 65 87 323

ewa.engdahl@coompanion.se

Nu öppnar vi upp för framtidens
lösningar för en levande landsbygd!

NATTÖPPET

ServiceLyftet:
Vad

ServiceLyftets mål är att bibehålla och utöka lokal service på
landsbygden gällande, dagligvaruförsörjning, transporter, elbilsinfrastruktur, öppen WIFI, ”Lanthandlarnas matkasse”.
(se beskrivning av respektive del under rubriken ”Inriktning”)

Vem

ServiceLyftet drivs av Coompanion Kalmar län i samverkan med
Örebro, Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Östergötlands
län. Projektet finansieras gemensamt av Tillväxtverket, Coompanion
och andra offentliga och privata finansiärer. I varje län finns en
projektledare på 50%-tjänst anställd av Coompanion. En nationell
samordnare ansvarar för koordinering av projektet och för att
undersöka möjligheterna för en nationell webb-plattform ”Lanthandlarns Matkasse”.

Hur

Tillsammans med det lokala näringslivet, regioner och kommuner,
länsstyrelser, Hela Sverige ska leva samt andra lokala organisationer
och föreningar skall vi sätta igång utvecklingsprocesser för att stärka
servicen på landsbygden. Projektledaren i respektive län ansvarar
för att dessa processer startas upp och leder till konkreta åtgärder.
Verksamheten pågår till och med utgången av 2020.

Inriktning:
1

Digital Lanthandel

2

Transporter

3

Elbilsinfrastrukturer

4

Öppen Wifi

5

”Lanthandlarnas Matkasse”

-en möjlighet för landsbygden. Digitaliseringen kommer starkt
inom dagligvaruhandeln. Kan din lokala lanthandel eller gårdsbutik öka sin service till kunderna genom att helt eller delvis
digitaliseras? Vi ger hjälp på vägen mot en digital lanthandel.

Varor in- och ut från landsbygden. Att förbättra leveranserna
av till exempel livsmedel till landsbygden men även se till att
förbättra hantering av paketleveranser.

- laddning på offentliga platser – inte bara i stad/tätort. Allteftersom elbilarna tar ny mark måste också vi på landsbygden
kunna erbjuda laddning för bilar på genomresa. ServiceLyftet
vill medverka till fler möjligheter till laddning på offentliga
platser på landsbygden.

Utbyggnad av allmän öppen WIFI inte bara i tätorter utan
också på landsbygdens småorter.

ServiceLyftet vill undersöka möjligheterna för att skapa en
nationell webplattform för det lokala matutbudet. Till denna
plattform skall de lokala lanthandlarna kunna ansluta sig och
ta emot beställningar från lokalbefolkning och turister.

OBS! Skillnader kan förekomma mellan de olika länen.

