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Nätverka 

• Vi vill lyfta hela landsbygden 
• Möjligheter att samverka med 

andra 
• Skapa större reseanledningar 
• Exempel: Löt Gårdsmejeri 
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Uppstartsträffsträff 27/2 
• Förra årets evenemang 
• Nytt för i år 
• Östgötadagsbakverket  
• Östgötska konsthantverket 
• Landsbygdsstipendiat 
• Information om anmälan  
• Viktiga datum 
• Frågor 
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• 122 deltagande aktörer 2017, varav 40 
föreningar 

• 26 000 kartor utdelade 
• Bra genomslag i media 
• Ny hemsida: www.ostgotadagarna.se 
• Prisutdelning på Linköpings slott 

– Årets landsbygdsstipendiat 
– Årets Östgötska konsthantverk 
– Årets östgötska bakverk 

• Glöm inte att nominera 

Östgötadagarna 2017 
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Nytt om Östgötadagarna 

• Nyhetsbrev för att hålla er 
uppdaterade 

• Inget tema utan fokus på folkkonst 
• Nya flaggor med starkare färg 
• Kategorier i anmälan 
• Bussturer 
• Posters 
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Inspiration folkkonst 
• Östgötadagarna lyfter 

folkkonst i och med det 
östgötska folkkonståret  

• En möjlighet att visa upp 
er verksamhet och er 
folkkonst 

• Funderingar kring 
folkkonståret? Kontakta 
Anja Praesto 
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Östgötadags 
bakverket  

• Temat för årets bakverk är ”frukt och 
bär”  

• Fokus på lokalodlade frukter och bär 
• Berätta tillexempel om vad för lokal 

frukt/bär ni använt, var ni plockat 
frukten/bären eller hur länge ni odlat 
dessa.  

• Anmäl ditt bidrag genom att skicka in 
recept, historia och bild på bakverket 
senast 3 april 

• Vinnande recept serveras hos flera av 
deltagarna under årets Östgötadagar 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hållbart bakverk, dvs ju fler lokala ingredienser desto bättreTa det som finns i trädgården, egen eller grannens, för att skapa årets bakverk.



Östgötska konsthantverket 
• Hög kvalitet, professionellt framtaget och ha en östgötsk anknytning.  
• Inköpspriset bör inte överstiga 500kr och tillverkaren måste kunna svara upp till 

efterfrågan 
• Nytt för i år är att årets pristagare får möjlighet att ställa ut i Hemslöjdens regi 

tillsammans med andra östgötska konsthantverkare 
• Anmäl ditt bidrag genom att maila in beskrivning av hantverket, bild och pris senast        

3 april  
• Vid frågor kontakta Maria.a.stahl@regionostergotland.se 



Årets Landsbygdsstipendiat  

• Regionen sponsrar årets 
landsbygdsstipendiat 

• Ska bo och verka på landsbygden i 
Östergötland 

• Stå för nytänkande, ha drivkraft, 
framåtanda och framtidstro 

• Anmäl en person, ett företag eller en 
förening/organisation genom att 
maila in beskrivning av hantverket, 
bild och pris senast 3 april  



Två enkla steg 
Information om anmälan 



• Fyll i Anmälningslänken som ni får skickat till er via mail eller hittar på 
ostgotadagarna.se 

• Återanvänd information från 2017. Klicka i anmälan: Jag önskar använda samma 
information om mitt arrangemang som 2017  

• Korrektursmail skickas. 
 
 

Steg 1, fyll i anmälan 



Fyll i Tipsaformuläret. Detta gör ni antingen genom att klicka direkt på den länk som finns 
tillgänglig efter ni anmält er eller genom att gå in på www.ostgotadagarna.se 

Steg 2, fyll i information 



27 februari    Uppstartsträff Östgötadagarna 2018  
3 april  Sista anmälningsdag till årets Östgötadagarna 
3 april  Sista dagen att  skicka in recept och nomineringar  
20 april   Deadline materialbeställning  
Slutet av juni Material klart att hämta 
9 augusti  Sista bokningsdag för annonser i tidningsbilagan 
28 augusti   Utgivningsdag av tidningsbilagan 
1-2 sep  Östgötadagarna 

Viktiga datum  



Kontakta oss 
Anmälan är öppen och hör av er vid frågor. Vi hjälper er gärna! 
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