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Alla bjuds på kaffe och smörgås! 

Oppmanna Vånga Bygderåd hälsar alla varmt 
välkomna till en intressant kväll i framtidens tecken!
 

Nyheter om 
vandringsleden runt 

Arkelstorpsviken!

Håkan Östberg, 

natur- & friluftstekniker 


från Vattenriket. 

Berättar om den nya 
Skåneleden och dess 
dragning i vår bygd.

Välkomna till Folkets Hus 22 april kl.18:30, 
på Oppmanna Vånga Bygderåds årsmöte! 

Kvällen inleds med årsmöte enligt stadgarna som antogs 
vid Bygderådets årsmöte 2015. 
 
Kvällens Program: 
 
1. Håkan Östberg, natur- & friluftstekniker från 
Vattenriket berättar om den nya Skåneleden, SL 6, 
och dess föreslagna sträckning i vår bygd.  
Exakt var, när och hur kommer Håkan att berätta om. 

2. Vikens Värde Varar är en vandringsled runt 
Arkelstorpsviken som finansieras av landsbygds-
programmet och Leader Skånes Ess. 
Vandringsleden  är önskad av bygdens folk och kommer 
att byggas av gemensamma händer. BrittMarie Eriksson
& Margareta Hjelmqvist berättar mer om planerna och 
hur det ska gå till.
 
Kvällens programpunkter tillhör de prioriterade frågorna i 
Bygdeutvecklingsplanen. 
Denna plan arbetar för att vi, invånare, ska kunna leva, 
bo och verka i bygden under livets alla skeende.
 
De prioriterade frågorna vi arbetar efter är:
- Enad plattform för utvecklingen i bygden
- Bra kommunikationer
- Fler aktiviteter för barn & ungdom
- Nybyggnation av bostäder 
- Fiberutbyggnad
- Åtgärdsplan för Arkelstorpsviken 
- Stärka bygdens varumärke
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