DIALOG TIVEDEN
Information från LEADER-projektet

Vad händer i Dialog Tiveden?
Dialog Tiveden startade formellt den 1 april men det är bara att
konstatera att det tar sin tid innan allt faller på plats. Arbetsgrupper har bildats och det jobbas på.
I ett EU-projekt har myndigheterna många synpunkter på hur
man ska arbeta och redovisa. I oktober skickades den första
rapporten in till Länsstyrelsen, som var positiv till upplägget av
redovisningen. Det första nålsögat har passerats.
I projekt definieras Tiveden som det geografiska skogsområdet,
med kärnan mellan Vättern - Unden och framför allt av de
människor som bor här och som vill vara med och utveckla
området i samklang med de mål som satts upp. Färdriktningen
är utstakad, men hur vi ska nå dit, det kan alla vara med och
påverka.
Dialog Tiveden har
dragits igång efter
några diskussionsträffar som hölls i
Tiveds skola förra
hösten Många
förslag kom fram, Leaderprojekt
tyvärr kunde inte har varit
på andra håll
alla rymmas i pro- framgångsrika
jektet. Ingenting
Samarbete över gränser; mellan ideella föreningär omöjligt om vi
ar, företag samt kommuner, regionförbund
verkligen vill åstadmm
komma förändring,
Det kan bara bli bättre . . I det
arbete vill självklart vara med
men det kan ta lite tid.

Här
träffas
Dialog
Tiveden

“Byakontoret”
i Skolbyggnaden i Tived
alla måndagar
kl. 16.00 -18.30
www.dialogtiveden.se
epost info@dialogtiveden.se
eller ring 0584-474040
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Ta chansen att påverka!
Några arbetsgrupper har
bildats. - Det finns plats för flera
deltagare.
Kom och var med Du behövs!

Alla
goda krafter måste
medverka för att utveckla
Tivedsbygden.

Tillsammans skapar vi framtiden

och får bygden att växa!

Lokala produkter och
tjänster - har träffats några
gånger och diskuterat vad bygden
kan erbjuda under mottot “mat och mathantverk”. Några deltog och inspirerades av ett besök på Elmia
i oktober. Det finns många idéer. Det har diskuterats, testats
och smakats. Hur förpackar man? Ja, frågorna är många.
Under december har några lokala produkter samsats med IM:s
globala i hantverksboden i Tivedstorp.
Gruppen träffas igen tisdagen den 26 januari kl. 18.30 i “Byakontoret” och du är hjärtligt välkommen, det finns plats för flera.
Kontakta Ulla Tivell om du vill veta mera.

I detta nummer kan du läsa om:
* Dagar att komma ihåg
* Vad som är på gång i Dialog Tiveden
* Hur/var du når oss.
* “Därför är Dialog Tiveden viktigt för oss “kommentarer från deltagare

Ansvarig utgivare: DIALOG TIVEDEN: Redaktör:Anita Karlsson
c/o Tiveds Utvecklingsgrupp, Tiveds skola, 695 97 TIVED. Tel 0584 -4740 40 mobil:070 7171798
www.dialogtiveden.se, epost: info@dialogtiveden.se

Leder och sevärdheter

- representanter från
föreningar som har
leder av olika slag i området har
träffats. Ett första steg har
tagits för att ta reda på
hur lederna förhåller sig
till varandra. Att se
alla leder inritade på
en karta ger en
imponerade bild av Det är viktigt att
nå ut till turister
allt arbete som
för att visa vad vi har att erbjuda här i Tived, och
läggs ner av ideella
genom arbeta gemensamt kan vi lyckas nå
krafter för att göra
en större marknad även utanför närområTiveden tillgängligt
det.
vare sig det gäller till
fots eller på hästryggen.
Ja,i gruppen verkar inget
vara omöjligt - och diskussionerna
är livliga . Här finns representanter från Granvik, Undenäs,
Älgarås, Högsåsen, Finneödja, Norra Aspamarken samt Tived
med deltagare både från hembygdsförening och utvecklingsgrupp.
En ny sträcka ridled skapades sommaren 2009 genom Tivedens nationalpak, förbi Junker Jägares sten.
Elin Hellbeck leder arbetet. Nästa möte är tisdagen den 18
januari kl. 18.30 i “Byakontoret”

Tiveden kan !!!
Förhoppningen är att det i slutändan ska bli en presentation
över de företag som finns här, så att både boende och besökare utnyttjar de tjänster som erbjuds. Det finna massor av
kunskap inom olika områden. Vi behöver känna till varandra och vi behöver tala om att vi finns.
En idé är att göra branschregister/kunskapdatabas med möjlighet att lägga upp en hemsida eller länka till en befintlig sida.
Att göra en gemensam kalender där alla kan informera om vad
som händer i trakten.
Men som med så mycket annat i datavärlden - så kan man
göra mycket, nästan vad som helst, men frågorna som man
måste ställa sig är; Behövs det? Är det till någon nytta?
Det går inte att sväva iväg i det blå - Det finns en vision - men
den måste bli er också om den ska förverkligas. Det behövs att
många är intresserade av att vara med!
Väl mött måndagen den 25 januari kl. 18.30 i “Byakontoret” då sätter vi fart!
Hör dig till Anita Karlsson
Vi är med i projektet,
0583-62025 för mera
för att vi tycker att alla som
information.
bor här i Tiveden, ska ha bättre till-

Lokal samförvaltning

gång till dem nödvändiga saker, för att
trivas här.

Men man ska
också ta till
vara vår fina
natur och stillheten..

första träffen
äger rum den
12 januari kl.
18.30 i
Det här området är
“Byakonto- så speciellt, unikt för
syd och mellansverige.
ret”
Lokalt
Människor som bor här är väldigt gästvänliga, därfor
kunnande ger kommer flera gäster hit och vill njuta av naturen den med
oss.
inflytande
över närmiljön! Gästerna för pengar till området, så att vi kan överleva
och bo här. De kommer även tillbaka och tar med sig
Ett svårt men
vänner. Tiveden har ett gott rykte.
intressant ämne Låt oss samarbeta och göra vad vi
att ge sig i kast
kan, för att behålla den servicen
med. Det finns
och förbättra var det behövs.
säkert många frågor
att ventilera. Anders
Tivell samordnar.

Kollektivtrafik
Snart är det sommar igen. Tänk om - det gick att testa någon
typ av beställningstrafik, hämta/lämna besökare vid olika platser. Några möjligheter är uppe till diskussion. Vi hoppas att det
finns intresse bland alla dem som är involverade i att ta hand
om turister i området.

Kulturveckan
En del av projekt är att genomföra en kulturvecka under 2011.
Vi samlas torsdagen den 11 februari kl. 18.30 i “Byakontoret”
för att diskutera och planera - innehåll, tidpunkt och genomförande. Ulla Tivell samordnar.
Det finns så mycket att visa av det vi redan gör. Här finns en
möjlighet att förlänga turistsäsongen.

Aktuellt från TivedsUtvecklingsgrupp
Låna, läsa eller
lyssna!
Det finns många läsvärda böcker i
bibliotekets hyllor.

Lördagen den
29 maj Tiveds utvecklingsgrupp 25 års jubileum

Det är
positivt att
konstatera
att ur våra
träffar förra
hösten om samverkan för att
utveckla vår bygd,
föddes
DialogTiveden
Ett projekt som vi helhjärtat stöder, Dialog
Tiveden går helt i ljnje utvecklinsgruppens arbete. Utvecklingsgruppens har under 25 år kämpat för Tived.

Dialog Tiveden tar ett vidare
grepp – tillsammans
kan vi mycket

Vi är också
med i
Dialog Tiveden...
Pensionat Tiveden
Sannerudsgården
Skolhusföreningen
Tiveds handel
Tiveds utvecklings AB
Ösjönäs

