19 maj 18.00-20.00
TEMA: Entreprenörskap som landsbygdsmotor
Registrera dig här: https://bit.ly/3nyw4vl

Detta är den första av vårens tre
workshops inom arbetet för att ta fram
en ny strategi för Leader Sjö, Skog &
Fjäll. Lokal utveckling genom
samverkan är en bärande del i Leader.
Hur kan samverkan se ut för att stötta
entreprenörskap och utveckling på
landsbygd? Det kan se väldigt olika ut
är svaret!
……………………………………………………………………………………………………………………….

PROGRAM
Inspirationsföreläsare: Kooperativa lösningar – Skålan Bysamverkan
Vi brukar prata om Gnosjöanda. Med entreprenörer som utvecklar bygder och gärna
samverkar.
I Bergs kommun finns nåt som kanske borde döpas till Skålan-andan.
I Skålan driver Byarådet en lång rad olika samhällstjänster som förskola, gym, badplats,
personfärja, obemannad matbutik mm. Hur kommer det sig att man lyckats med det i en liten
bygd?
Bengt Karlström, eldsjäl och kassör i Skålan Bysamverkan berättar
Inspirationsföreläsare: Företagskluster – Grönt Center i Ås
Projektet Grönt center i Ås Krokom drevs i syfte att samverka och samla kraft för att få
företagen inom gröna näringar att växa och bli mer motståndskraftiga. Julia Pearson var
projektets klustermotor och vi är nyfikna på hur det gick och vilka erfarenheter man gjorde.
Inspirationsföreläsare: Entreprenören som spindeln i nätet för landsbygdsutveckling –
Maria Larsson
Maria Larsson är entreprenören från Undersåker som sällan fastnar i tankar om svårigheter –
världen är full av möjligheter!
Marias drivkraft och inställning har påverkat både den egna företagarresan och bidragit till
landsbygdsutveckling. Det kommer hon att berätta om, och om hur hon ser på betydelsen av
samverkan.

Medfinansiär:

2
Gruppdiskussion
Hur ser förutsättningarna ut för företagande på landsbygd?
Hur tror du att samverkan kan stärka entreprenörskap?
Vilken sorts projektverksamhet tror Du skulle göra skillnad för entreprenörer på landsbygd?
Avslut
Hur vi tar vara på inspelen från idag?
Om utformandet av den nya strategin 2023-2027 - Kort om innehållet.
Följ gärna processen framåt på strategi2027.se!

www.sjoskogfjall.se

