UPPROP HERRLJUNGA.
Herrljunga 2.0 är en del av UPPROP HERRLJUNGA, ett leaderprojekt . Idén uppstod efter samtal med
enskilda, ungdomar, företag, föreningar och den offentliga sektorn under arbetet med projektet, IoN,
Inflyttning o Nybyggnation i Herrljunga. Genomfört av Per Florén och Ny Dinau, Fokus AB på uppdrag
av Nossans Förvaltnings AB.
IoN
IoN har idag en extremt väl genomarbetad kunskapsbank för kommunens beslutade färdriktning
mot 2020! För att lyckas med dessa ambitioner krävs det en ökad förståelse och kunskap om var vi
befinner oss och vad vi måste åstadkomma för att kunna förändra vår kommun i en positiv riktning. I
alla möten blev det också väldigt tydligt att ett engagemang måste byggas upp, runt om i kommunen.
Engagemang över gränser
Leader Sjuhärad blev projektets möjliggörare och ur detta har Herrljunga 2.0 vuxit fram. Här
medverkar ungdomar från Kunskapskällan samt några som nu studerar på annan ort och sedan
någon månad tillbaka har även vuxna anslutit sig. Avsikten är nu att fortsätta engagera så många
herrljungabor som möjligt i det nödvändiga arbetet för framtidens Herrljunga. För att lyckas med den
ansatsen så förutsätter det en ökad medvetenhet om vad det innebär.
Alla kan bidra – alla kan göra skillnad
Alltså måste vi börja där vi står, var och en. Alla kan bidra och alla kan göra skillnad. Här härskar
ingen åldersgräns, inga politiska gränsdragningar inga företagsledare eller tjänstemän. Här möts vi
som människor och stoltserar med något annat – AMBITION OCH TYDLIG SAMVERKAN!
Föreläsning på Kunskapskällan - Vem styr ditt liv?
Ja det är frågan den 29:e maj när Herrljunga 2.0 genomför en spännande aktivitet för och med
gymnasieeleverna på Kunskapskällan i Herrljunga. Det handlar om det personliga ledarskapet.
Föreläsare och inspiratör är Andreas Jonsson, mrjonsson.net ! Arrangör är UPPROP HERRLJUNGA,
Herrljunga 2.0.
Vill du också samverka i UPPROP HERRLJUNGA, Herrljunga 2.0? Välkommen att kontakta Ny Dinau
070 5364117

