
Sverigeresan tar landsbygdsministern till Västernorrland
Idag, måndag den 20 maj, fortsätter landsbygdsminister Jennie Nilsson sin Sverigeresa och åker
till Västernorrland för ett tvådagarsbesök. Under resan kommer landsbygdsministern att besöka
flera mindre verksamheter och ta del av lokala företagares förutsättningar och erfarenheter av att
driva egen verksamhet på landsbygden.

- En levande landsbygd är en prioriterad fråga för regeringen. Jag har påbörjat min Sverigeresa för att träffa människor och
besöka verksamheter i våra landsbygdskommuner. Det är ovärderligt för mig i mitt arbete att få ta del av utmaningar och
möjligheter som de upplever i sin vardag. Jag ser mycket fram emot att denna gången besöka bland annat Ånge och Sollefteå,
säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Sverigeresan börjar med att landsbygdsministern träffar Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) Norrlandsgrupp för samtal kring
viktiga frågor för LRF:s medlemmar. Därefter åker landsbygdsministern till Stöde för besök hos bärföretaget Blåtand och vidare
till lantbruksföretaget Storboda Mjölk i Torpshammar.

Under tisdagen kommer Jennie Nilsson besöka naturbruksprogrammet på Skedomskolan i Sollefteå för att träffa elever och
lärare och för att diskutera skogens betydelse för kommunens utveckling med inbjudna företrädare för skogens näringslivsaktörer.
Landsbygdsministern besöker på tisdagen även det ekologiska familjejordbruket Klovsta Lantgård och lanthandeln Mat &
Nostalgi i Viksjö.

Under resan deltar landsbygdsministern i öppna möten i Ånge och Sollefteå.

Program för måndag 20 maj

Kl. 13:55 Träff med LRFs Norrlandsgrupp

Kl. 14.45 Besök hos bärföretaget Blåtand
Plats: Stödevägen 80, Stöde

Kl. 15.45 Besök hos Storboda Mjölk
Plats: Storboda 371, Torpshammar

Kl. 18.30 Öppet möte i Ånge Folkets Hus
Plats: Centralgatan 20, Ånge

Program för tisdag 21 maj

Kl. 09.15 Besök i lanthandeln Mat och Nostalgi i Viksjö
Plats: Gammelgården 237, Viksjö

Kl. 11.00 Besök hos Klovsta Lantgård
Plats: Klovsta 208, Sollefteå

Kl. 13.15 Besök vid naturbruksprogrammet på Skedomskolan, Sollefteå Gymnasium
Plats: Skedom 111, Sollefteå

Kl. 15.00 Öppet möte på Hullsta Café
Plats: Hullsta Gård, Storgatan 69, Sollefteå

Media är välkomna att delta under större delar av programmet. För anmälan vänligen kontakta pressekreterare Hanna
Alexandersson.
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