
Sammanställning av deltagande projekt Mitt Europa 

Blekinge län 

Presentation av arbetsmetoden SKAPA 2.0 

Projekt SKAPA 2.0 innebär ett arbetssätt som utifrån individperspektiv anpassar insatser 

med målet att få kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare 

arbetsmarknaden. Samarbete med lokala näringslivet, AF, Landstinget, Litorina folkhögskola 

och Blekinges övriga kommuner. 

När: 10 maj kl. 10 

Var: Bubbetorpsvägen, Arbetsmarknadscentrum Karlskrona kommun 

Kontaktperson: Anna Strömqvist, anna.stromqvist@karlskrona.se  

Mer information: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-
med/Internationellt-samarbete/EU-projekt/ 

Dalarnas län 
- 

Gotlands län 
Region Gotland samordnar aktiviteter från flera projekt. All info finns inte ännu. 

Gävleborgs län 

Öppet hus Ung i Gävleborg 
Öppet hus” med kort föreläsning och filmvisning om projektet Ung i Gävleborg i samarbete 

med delprojektet Ung i Gävle. Möjlighet att få möta projektmedarbetare och att få veta mer 

om projektets verksamhet. 

När: 10 maj kl. 13-16 

Var: Lasarettsvägen 1, Gävle  

Kontaktperson: Ingrid Lysell Smålänning, ingrid.lysell.smalanning@regiongavleborg.se  

Mer information: http://www.regiongavleborg.se/ungigavleborg 

Öppet hus Ung i Gävle/KAA och Ung komp 
Kom och besök våra projekt Ung i Gävle/KAA och Ung Komp. Det är samarbetsprojekt 

mellan Gävle kommun och Arbetsförmedlingen där vi jobbar med våra ungdomar för att 

komma närmare utbildning och arbete. Kom och fika med oss och träffa representanter från 

båda projekten! 

När: 9 maj kl. 13-15 

Var: Jägargatan 2 i Gävle 

Kontaktperson: Ingrid Lysell Smålänning, ingrid.lysell.smalanning@regiongavleborg.se  

Mer information: http://www.regiongavleborg.se/ungigavleborg 
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Öppet hus Ung i Sandviken 

Med syfte att visa eventuella deltagare vad vi kan erbjuda dem, samt visa föräldrar och andra 

intressenter/samarbetspartners vad projektet gör. 

När: 10 maj kl. 14-18 

Var: Folkets hus/Kulturcentrum vån 3, Köpmangatan 5-7 Sandviken 

Kontaktperson: Ingrid Lysell Smålänning, ingrid.lysell.smalanning@regiongavleborg.se  

Mer information: http://www.regiongavleborg.se/ungigavleborg 

Öppet hus Ung i Nordanstig 

Arbetsmarknadskontoret håller öppet hus och välkomnar intresserade för att visa 

verksamheten i projektet Ung i Nordanstig. Kom och få berättat om vårt framgångsrika 

ungdomsarbete. Vi bjuder på fika, mingel i lokalerna och en kort föredragning 16,00 om hur 

vi jobbar för att ungdomsarbetslösheten ska vara 0 %. 

När: 9 maj kl. 15-17 

Var: Stationsvägen 2 i Bergsjö 

Kontaktperson: Ingrid Lysell Smålänning, ingrid.lysell.smalanning@regiongavleborg.se  

Mer information: http://www.regiongavleborg.se/ungigavleborg 

Öppet hus Sporterian och besök på Föreningsservice lokaler 

Visning av utlåningsverksamhet av sportutrustning och lokaler för föreningsarbete i centrala 

Hofors. 

När: 9 maj kl. 13-15  

Var: Centralgatan 19, Hofors 

Kontaktperson: Elisabeth Medin, elisabeth.medin@h-foreningsservice.se  

Mer information: http://www.h-foreningsservice.se/  

Öppet hus, redovisning av projekt kring koloniodlingarna med ord och bild + 

odlingstips! 
Vi ger odlingstips till sommaren och berättar hur koloniodlingarna startades av studenter på 

trädgårdsutbildningen tillsammans med infödda och invandrade odlare. Ett hus byggdes av 

lera, halm, timmer och gemensamma krafter i arbetsfester. Snart blir här plantskola och lokal 

grönsaksmarknad. 

När: 14 maj kl. 12–15.30 

Var: Åmotsvägen mellan hembygdsgården och campingen, Ockelbo  

Kontaktperson: Yngve Gunnarsson, info@konstochlandskap.se 

Mer information: www.konstochlandskap.se  
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Öppet Hus hos Järvsö Hållbar Destination 

Öppet hus på projektkontoret - projektpersonal finns på plats och berättar om projektets olika 

delaktiviteter och om uppnådda resultat hittills. 

När: 8 maj kl. 10-16 

Var: Stationsgatan 27, Järvsö 

Kontaktperson: Anna-Lena Wallin, anna-lena.wallin@jarvso.se  

Mer information: http://jarvso.se/projekt/  

Hallands län 

Integration Halland Aktiviteter  
Projektet Integration Halland syftar till att förstärka, förbättra och komplettera det arbete som 

Arbetsförmedlingen gör inom ramen för etableringsuppdraget. Målet är att förkorta vägen till 

ett första arbete för de nyanlända som deltar i projektet samt att öka samverkan mellan 

aktörer i länet. 

 Öppet hus Varberg Arbetsplatskultur, 12 maj kl. 13-15, Arbetscentrum, 

Susvindsvägen 3, Varberg 

 Öppet hus Hylte Hälsa, 8 maj kl. 9-12 och 10 maj kl. 13-16, Örnahallens hälsocenter, 

Dalgatan 3A, Hyltebruk 

 Öppet hus Hylte Arbetsplatskultur, 8 maj kl. 9-12 och 10 maj kl. 13-15 

Informationsföreläsning om aktiviteten, Järnvägsgatan 19, Hyltebruk 

 Öppet hus Hylte Min väg till arbete, 12 maj kl. 9-12 MP-huset, Svarvaregatan 2, 

Hyltebruk 

 Informationsföreläsning Hylte kompetensmatchning/praktik, 12 maj kl. 13-15, 

Hörsalen, Storgatan 8, Hyltebruk 

 Öppet hus Falkenberg Svensk arbetsmarknad, 10-11 maj kl. 9-16, Murarevägen 52, 

Falkenberg 

 Öppet hus Halmstad SPURT, 8-10 maj kl. 9-16, Haldahuset, Knäredsgatan 23, 

Halmstad 

 Öppet hus Laholm Integration i tre steg, 10-11 maj kl. 13-16 Knäreds fotbollsstuga, 

Flammavägen 17, Knäred 

Kontaktperson: Emma Gröndahl, emma.grondahl@hylte.se  

Mer information: http://www.integrationhalland.se  

Jämtlands län 

Insyn inspelning av matprogram, World Radio Ragunda 
Vi spelar in matprogram och bjuder in allmänheten att se hur det går till. 

När: 10 maj kl. 14-17 

Var: Radiohuset Kullsta 312, Hammarstrand  

Kontaktperson: Carin Emenius, carin.emenius@sv.se  

Mer information: http://www.worldradioragunda.com/  
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Öppet hus på World Radio Ragunda 

Kaffe och kaka i Radiohuset. Team WRR på plats och informerar. Kom och mingla, bli 

inspirerad att vara med. 

När: 11 maj, kl. 10-16 

Var: Radiohuset Kullsta 312, Hammarstrand 

Kontaktperson: Carin Emenius, carin.emenius@sv.se 

Mer information: http://www.worldradioragunda.com/ 

Grön skön rehab 

Vi planerar rundvandring med både historisk- och nutidsinformation om de 

Kulturmiljövårdsklassade byggnader som ingår i Kullsta Gamla skola. Vidare planerar vi 

"provapå" inom Yoga, Mindfulness, hantverk. 

När: 10 maj kl. 10-15 

Var: Kullsta 320, Hammarstrand 

Kontaktperson: Yvonne Näslund, info@hammarstrand.nu  

Öppet hus Lokalt ledd utveckling - Ragunda-Strömsund 
Leader 3sam 2.0 Ideell förening informerar om verksamheten, om vad vi gör, vilka som kan 

få stöd och vilka projekt som är igång och om utfallet av förra programperioden.  

När: 10 maj kl. 11-15 

Var: Hembygdsgården 1003, Strömsund 

Kontaktperson: Sören Oscarsson, soren@3sam.eu  

Mer information: www.3sam.eu  

Öppet hus Lokalt ledd utveckling - Ragunda-Strömsund 

Leader 3sam 2.0 Ideell förening informerar om verksamheten, om vad vi gör, vilka som kan 

få stöd och vilka projekt som är igång och om utfallet av förra programperioden.  

När: 9 maj kl. 11-15 

Var: Kullsta 312, Hammarstrand  

Kontaktperson: Sören Oscarsson, soren@3sam.eu  

Mer information: www.3sam.eu  

Informationsmöte om Nyföretagande för Invandrare (NFI) 
Vi informerar om NFI programmet och några av deltagarna delar med sig av sina 

erfarenheter av programmet och om sina företagsplaner. 

När: 8 maj kl. 15.00 

Var: Länsmansgatan 8, Strömsund  

Kontaktperson: Peter Wilhelmsson, peterwilhelmssonmobil@gmail.com  
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Mingelfika om kreativa projektsamarbeten 

Mingel och presentationer av gränslösa kreativa samarbeten, över lands- och 

branschgränser för tillväxt i landsbygdsföretag. Mittuniversitetet, Torsta, LRF, Jämtland 

Härjedalen Turism, Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. 

När: 10 maj kl. 9.30–11.00 

Var: Ösavägen 20, 83694 Ås 

Kontaktperson: Annsofi Collin, annsofi.collin@torsta.se  

Lunch med RESENS 
RESENS bjuder på lunch och berättar samtidigt om hur projektet genom gränsöverskridande 

samarbeten,  forskning och praktisk tillämpning inom området samhällentreprenörskap 

påverkar och bidrar till regional förnyelse i Jämtland, Västernorrland och Trøndelag. 

När: 9 maj 2017 kl. 12:00-13:00  

Var: Kunskapens väg 8, Östersund 

Kontaktperson: Yvonne von Friedrichs, yvonne.vonfriedrichs@miun.se 

Mer information: www.miun.se/resens 

Nu laddar vi för SMICE! 
Vi firar framgången med vår förstudie om SMICE - en Samskapande Mittnordisk 

Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi - och bjuder in alla till en öppen fika på 

Näringslivsenheten där vi berättar om satsningen och dessutom hoppas kunna kickstarta 

igång huvudprojektet SMICE som beslutas om den 11 maj! 

När: 14 maj, kl. 14:30 

Var: Köpmangatan 21, Östersund 

Kontaktperson: Erik Noaksson, erik.noaksson@regionjh.se 

Mer information: http://www.interreg-sverige-norge.com/se-film-smice-samskapande-mittnordisk-
innovationsarena-for-cirkular-ekonomi/ 

Jönköpings län 

Öppet hus Vårdintegrerad SFI 
När: 11 maj kl. 13-17 

Var: Storgatan 36 A Nässjö 

Kontaktperson: Ingrid Malm, ingrid.malm@miroi.se  

Kalmar län 

Öppet hus Arbetsintegration Kvinnor 
När: 9 maj kl. 9-12 

Var: Lögstadsgatan 5 i Vimmerby 

Kontaktperson: Tobias Ragnarsson, tobias.ragnarsson@vimmerby.se   
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Kronobergs län 

Öppet hus samt integrationsseminarium Kompetens för framtiden 

 Öppet hus där samverkanspartner samt allmänheten kan delta den 12 maj kl. 9-12 på 

Västra Esplanaden 18, Växjö 

 Integrationsseminarium den 9 maj kl. 13-13 i Arbetsförmedlingens sal 226 (ingång via 

Linnégatan). Utanför seminariet kommer projektledarna för ESF-projekten Kompetens 

för framtiden, Matchning Kronoberg, Etableringssamverkan Kronoberg samt 

Kompetens Processledning stå och informera om projekten.  

Kontaktperson: Ryfete Mustafa, ryfete.mustafa@vaxjo.se  

Norrbottens län 

Öppet hus Kompetens och samverkan 
Information om språkprojektet, som är ett samarbete mellan SFI- Projektet- Europeiska 

Socialfonden och Arbetsförmedlingen. 

 Öppet hus den 9 maj hela dagen Gällivare Lärcentra, Bolagsvägen 3, Malmberget 

 Öppet hus 14.30–16.00 den 10 maj Kyrkogatan 8A i Jokkmokk 

 Öppet hus den 14.30–16.00 10 maj på Lapplands lärcentra, Kunskapsparken, 

Bergmästaregatan 8, 981 85 Kiruna 

 Öppet hus den 14.30–16.00 10 maj på Lapplands Lärcentra Pajala, Kanisgatan 

8, Pajala 

Kontaktperson: Monica Larsson, monica.larsson@jokkmokk.se 

Öppet hus Kompetens för alla 
Vi har öppet hus i tre kommuner för att visa upp vår verksamhet. I Piteå kommer vi att ha 

matcharen, arbetsgivare och deltagare som berättar om goda exempel. I Arvidsjaur 

kommer vi att visa på hur språkstödet arbetar tillsammans med deltagare för att lära sig 

svenska. I Älvsbyn har vi samtalscafé med temat Mångfald & alla människors lika värde.  

 Öppet hus den 9 maj kl. 10-12 på Storgatan 6 i Arvidsjaur. 

 Öppet hus den 10 maj kl. 18.30 på Storgatan 25 i Älvsbyn. 

 Öppet hus den 11 maj kl. 13-15 på Nolia konferens, Olof Palmes Gata i Piteå. 

Kontaktperson: Ylva Lindström, ylva.lindstrom@pitea.se  

Mer information: www.pitea.se/kompetensforalla 

Öppet hus Helikoopter 
Helikoopter, kompetensutveckling inom digitalisering, hållbarhet och affärsutveckling med 

hjälp av distansteknik. 

När: 12 maj kl. 12-16 

Var: Hertsövägen 4 i Luleå 

Kontaktperson: Monica Kutics Normark, Monica.kutics-normark@coompanion.se  

  

mailto:ryfete.mustafa@vaxjo.se
mailto:ylva.lindstrom@pitea.se
mailto:ylva.lindstrom@pitea.se
http://www.pitea.se/kompetensforalla
mailto:Monica.kutics-normark@coompanion.se


Sammanställning av deltagande projekt Mitt Europa 

Öppen repetition och presentation 

Projektet ”Jag är en sång mellan dina läppar - Ana bin shafeifak nagham - Olen laulu 

hulillasi” presenteras och våra ledare och nyanlända får delge sina synpunkter av projektet. 

Vi bjuder på en inblick med en öppen repetition av vår blivande musikteater. Premiären blir 

den 6 juni. 

När: 9 maj kl. 16-18 

Var: Åkergatan 1B, Haparanda 

Kontaktperson: Rose-Marie Markinhuhta, rose-marie.markinhuhta@sv.se  

Se ett datacenter och hör mer om vad det är! 

Vi alla skapar allt mer data som behöver lagras och bearbetas. Nya stora datacenter byggs i 

norra Sverige och över hela världen. Men hur ser ett datacenter ut, hur fungerar det och hur 

jobbar man med det?  Nu kan du besöka Fortlax datacenter och få svar! Anmäl dig till 

marie.nolin@ltu.se 

När: 8 maj kl. 13-15 

Var: Björkskataleden 112, Luleå 

Kontaktperson: Marie Nolin, marie.nolin@ltu.se  

Mer information: www.fui.dc4c.se  

Inspirationsseminarium tillväxt 

Kompetens och inspirationsseminarium av intressanta föreläsare till syfte att stärka kunskap 

inom entreprenörskap och företagstillväxt samt att stärka sitt nätverk med andra drivna 

företagare, vilket kan ge både nya bekantskaper och nya affärer. 

När: 9 maj kl. 14.00 

Var: Stationsgatan 36, Luleå 

Kontaktperson: Malin Correia, malin.nilsson.correia@almi.se  

Bioekonomiseminarium och minimässa, BioFuel Region 
Biofuel Region och Piteå Science Park anordnar bioekonomiseminarium och en minimässa i 

anslutning till Biofuel Regions årsstämma. EU-projekten TransAlgae, BioHub, Stolpe in för 

Stad och Land Övre Norrland, Bothnia BioIndustries Network och Composites Innovation 

Cluster deltar. 

När: 10 maj kl. 10-16 

Var: Piteå Science Park, Black box, Acusticum 4, Universitetsområdet 

Kontaktperson: Johan Lagrelius, johan.lagrelius@biofuelregion.se  

Mer information: www.biofuelregion.se 
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Afternoon tea på Go Business 

Go Business bjuder på afternoon tea och presenterar sin verksamhet. Det blir även 

presentationer och underhållning av några av företagen hos Go Business. 

När: 11 maj kl. 14.30 

Var: Acusticum 4, Piteå 

Kontaktperson: Marcus Olsson, marcus@gobusiness.nu  

Se ett datacenter och hör mer om vad det är! 
Vi alla skapar allt mer data som behöver lagras och bearbetas. Nya stora datacenter byggs i 

norra Sverige och över hela världen. Men hur ser ett datacenter ut, hur fungerar det och hur 

jobbar man med det?  Nu kan du besöka Fortlax datacenter och få svar! Anmäl dig till 

marie.nolin@ltu.se 

När: 10 maj kl. 13 

Var: Mejselvägen 15, Piteå, Öjebyn  

Kontaktperson: Marie Nolin, marie.nolin@ltu.se  

Mer information: www.fui.dc4c.se  

Öppet Hus på Leaderkontoret i Övertorneå och Tornedalens sommarsik 
Vi hälsar välkommen att träffa personalen på leaderkontoret samt lyssna till en presentation 

av två leaderprojekt i Övertorneå; Skoglig försökspark och integrationsarena samt Pentäsjoki 

miljö- och naturturism. Vi har även öppet hus i samverkan med Tornedalen 2020 och 

Tornionlaakson kesäsiika - Tornedalens Sommarsik. 

När: 9 maj kl. 12-15 

Var: Matarengivägen 15, Övertorneå 

Kontaktperson: Kerstin Sipola, kerstin@tornedalen2020.se  

Rolf Lahti, info@fisketornedalen.se  

Mer information: www.tornedalen2020.se och www.fisketornedalen.se  

Skåne län 

Öppet hus projekt Rekrytera 
Rekrytera är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, 

Helsingborgshem, Försäkringskassan och Region Skåne. Vi arbetar tillsammans med 

invånare i Nordöstra staden och näringslivet för att skapa effektiva vägar ut på 

arbetsmarknaden. Välkommen att lära känna vår verksamhet! 

När: 12 maj kl. 9-17 

Var: Blåkullagatan 15 i Helsingborg 

Kontaktperson: Ragnar Mattsson, ragnar.mattsson@helsingborg.se  

Mer information: www.helsingborg.se/rekrytera  
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Öppet hus Yalla Sofielund 
Vi bjuder in allmänheten för att visa upp vår verksamhet. 

När: 8 maj kl. 11.00 

Var: Nobelvägen 21 i Malmö 

Kontaktperson: Louise Johnsson Zea, louise.johnsson-zea@malmo.se  

Mer information: https://www.facebook.com/yallasofielund/ 

Öppet hus för projekten Vägen in och Samverkan för fler i arbete 
Med dessa två projekt vill vi skapa en röd tråd för personer som är i utanförskap till ett 

innanförskap genom att de får arbete. Målgrupper är personer med olika former av 

funktionshinder. Vi arbetar aktivt för att deras arbetsförmåga ska bli ordentlig utredd i ett så 

tidigt skede som möjligt. 

När: 11 maj kl. 13-16 

Var: Prästavägen 9 i Osby  

Kontaktperson: Tony Persson, tony.persson@osby.se  

Mer information: http://www.osby.se/kommun-politik/internationellt-arbete/eu-

projekt/pagaende-eu-projekt/  

Informations- och inspirationsdag  
Informations- och inspirationsdag där skånska EU-projekt uppmärksammas. Under dagen 

hålls ett antal presentationer och panelsamtal med deltagare som kommer dela med sig av 

sina erfarenheter av att arbeta med EU-finansierade projekt. 

När: 9 maj kl. 10-15 

Var: Sessionssalen i Rådhus Skåne, Kristianstad 

Kontaktpersoner: Josefine Smith, josefine.smith@hassleholm.se  

Elisabet Farner, elisabet.farner@kristianstad.se  

Seminarier Ung Sluss/Projectpower 

Ung i Sydöstra Skåne? Lär dig mer om projekt och projektledarrollen, EU och dess 

arbetsmarknadspolitik samt vad det finns för stöd att söka till projekt som kan utveckla vår 

del av Skåne! Samarrangemang mellan tre olika EU-finansierade verksamheter: LEADER 

Sydöstra Skåne (leaderkontor) Europa Direkt Sydöstra Skåne (Europa Direkt-kontor), Ung 

SLUSS - SamverkansLounge för Unga i Sydöstra Skåne (ESF-finansierat projekt). 

 Seminarium den 8 maj kl. 10-14 på Storgatan 12 i Simrishamn 

 Seminarium den 9 maj kl. 12:30-16:30, Västergatan 2, Sjöbo 

 Seminarium den 10 maj kl. 10-14 i Stationshuset i Tomelilla 

 Seminarium den 11 maj kl. 10-14 på Skansgatan 2 i Ystad 

Kontaktperson: Julia Falkman, julia.falkman@leadersydostraskane.se  
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Kulla GO – En digital mötesplats i Kullabygden 

Vi presenterar den digitala mötesplatsen Kulla GO. Digital presentation på stor skärm av 

konceptet, av möjligheterna och uppsidan med en digital mötesplats som presenterar 

Kullabygden på ett intressant sätt. Vi bjuder på kaffe och kaka. 

När: 12 maj kl. 14-16 

Var: Långarödsvägen 289, Höganäs  

Kontaktperson: Emma Hedin, emma@winkdesign.se  

Mer information: www.kullago.se  

Lars Fält inspirerar till friluftsliv med familjen! 

Mannen som grundlade Försvarsmaktens Överlevnadsskola har blivit morfar och författare. 

Lars ger på ett lättsamt sätt, genom sin föreläsning, viktiga och bra kunskaper som ni 

tillsammans kan använda när ni är ute. Småbutiker med friluftsutrustning och experter finns 

på plats hela dagen. 

När: 13 maj kl. 12.30 

Var: Gamla Byvägen 1, Immeln  

Kontaktperson: Jon Marin, info@outcraft.se  

Mer information: www.outcraft.se  

Arbetsdag Sliperiet Gylsboda 
Föreningen anordnar en arbetsdag då man kommer att arbeta med renovering och 

utrensning i och omkring byggnaden. Representanter som kan berätta om projektet finns på 

plats. Allmänheten välkomnas att komma för att se vad som görs och ges möjlighet att ställa 

frågor om den planerade verksamheten. 

När: 14 maj kl. 9-16 

Var: Gylsboda, Lönsboda 

Kontaktperson: Pia Lindberg, gylsbodapia@gmail.com  

Mer information: www.sliperietgylsboda.se  

Rekreation, tillgänglighet och hållbar turism i skyddat område 
Vi kommer presentera vårt projekt i naturum genom att göra en utställning med vepor och ha 

guide på plats som besökarna kan fråga. 

När: 6 maj kl. 11-16  

Var: Blåkullavägen 6-6, Mölle 

Kontaktperson: Daniel Åberg, daniel.aberg@lansstyrelsen.se  

Mer information: http://www.kullabergsnatur.se  
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Öppet hus Krapperups gamla vattenmölla 

Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla visas. Med hjälp av finansiering via EU 

stöd går nu restaureringen snabbare. Vi informerar om vårt EU projekt och vad vi hittills har 

gjort. Vi ber dig att antingen gå eller cykla från Mölle, Lerhamn eller Krapperup eftersom 

parkering saknas. 

När: 13 maj kl. 14-16 

Var: Vattenmöllan 77, Mölle 

Kontaktperson: Hasse Hansson, hansmollare@gmail.com  

Mer information: www.vattenmollan.se  

Öppet hus och invigning av "nya" Sista hus 
Det ombyggda omklädningsrummet kommer att visas upp för lokala företag, representanter 

från kommunen, andra föreningar och allmänhet. I närområdet tillhandahålls aktiviteter för 

alla åldrar, enkla orienteringsbanor, ev. tipsrunda mm. Det kommer att grillas korv och hållas 

tal. 

När: 10 maj kl. 17.30  

Var: Risebergavägen 4, Perstorp 

Kontaktperson: Catarina Harden, catarina.harden@gmail.com  

Visning av åtgärder för förbättrad vattenkvalitet 

Agne Andersson från leaderprojektet Rädda Immeln berättar hur de gått tillväga för att 

anlägga en visningssträcka med olika åtgärder för förbättrad vattenkvalitet samt natur- och 

fiskevård i Ekeshultsån. Ån står för 50 % av tillrinningen till Immelnsjön. 

När: 7 maj kl. 14-16  

Var: Mellan Sibbhult och Lönsboda, koordinater: 56°20'36.3"N 14°18'48.4"E 

Kontaktperson: Agne Andersson, agne.andersson@osby.se  

Gränslösa möjligheter med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV 
ESS och MAX IV – två forskningsanläggningar i världsklass – skapar helt nya möjligheter för 

forskningen. I EU-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society samarbetar 

27 organisationer i tre länder för att maximera nyttan. På seminariet får du veta mer om 

projektet och anläggningarna! 

När: 8 maj kl. 13-14 

Var: Stadsbiblioteket i Malmö, Kung Oscars väg 11 

Kontaktperson: Kristina Sandberg Hrbinic, Kristina.sandberghrbinic@skane.se 

Mer information: www.scienceandsociety.eu 
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Stockholms län  

Öppet hus SECiSo Supported Education and Civil Society 

Civilsamhället och mobilapp stödjer återgång till studier. Elever med svårigheter att fullfölja 

studier får hjälp av förenade krafter med skola och civilsamhället. Bland annat har en 

prisbelönt app för mobil kunnat användas för att skapa aktiv fritid som ett sätt att mobilisera 

och öka motivation. 

När: 10 maj kl. 16-18 

Var: Europahuset, Stockholm 

Kontaktperson: Annika Bostedt, annika.bostedt@rsmh.se  

Mer information: http://www.supportededucation.eu/?page_id=10  

Frukostmingel SUVAS och SUSA 
SUSA och SUVAS, två projekt inom ESF-rådets utlysning om hållbar stadsutveckling bjuder 

in till frukostmingel. Projekten arbetar med ungdomar och unga vuxna i de mest 

socioekonomiskt utsatta stadsdelarna. Rummets modell över Stockholm stad möjliggör 

besök hos projektmedarbetarna i deras stadsdelar. 

När: 10 maj kl. 7.30–9.00 

Var: Stockholmsrummet, Kulturhusets bottenplan med ingång från Sergels Torg, under 

fontänen. Stockholm. 

Kontaktperson: Amina Engman Bel-Haj (SUVAS), amina.engman.bel.haj@stockholm.se  

Åsa Bengtsson (SUSA), asa.bengtsson@stockholm.se  

Mer information: http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-

Projekt/SUVAS/ 

SmartZoos 
Platsbaserade pedagogiska spel för mobiltelefoner – ett nytt sätt att locka besökare till 

utomhusmuseer.  Prova på och kommentera. 

När: 10 maj kl. 10-16 

Var: Djurgårdsslätten 49-51, Stockholm 

Kontaktperson: Jens Djupa, jens.djupa@skansen.se  

Mer information: http://smartzoos.eu/  

Internationell mässa (Trade Fair) 

Gymnasieelever från Estland, Lettland, Finland och Sverige ställer ut sina 16 internationella 

företag i samband med SM i Ung Företagsamhet. Besök mässan och lyssna till vad eleverna 

har lärt sig under året. Ingen arrangerad samling. Aktiviteten består av att träffa eleverna. 

Skriftlig info finns. 

När: 9 maj kl. 9-15 

Var: Mässvägen 1, 125 80 Älvsjö 

Kontaktperson: Linda Östensson, linda.ostensson@ungforetagsamhet.se  
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Södermanlands län  

Öppet hus Projekt Mirjam 

Projekt Mirjam är ett ESF projekt med jämställdhetsinriktning som vänder sig till nyanlända 

kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet är 

att finna metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och 

arbete. 

 9 maj kl. 10-12 på Kungsgatan 13 i Eskilstuna 

 9 maj kl. 10-12 på Norra Kungsgatan 2 i Flen 

Kontaktperson: Maria Edberg, maria.edberg@arbetsformedlingen.se  

Mer information: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/EU-
projekt/Projektsidor/2016-01-19-ESF-projekt-Mirjam.html 

Uppsala län 

Mingel KISA – Kortare integration, snabbare i arbete 
Mingel och information om arbetet med samverkan och kortare integration, hur gör vi för att 

samverka, vilka är med i samverkan, ha med sökanden som berättar sin resa. 

När: 10 maj, kl. 13-16 

Var: Muningatan 1 i Uppsala  

Kontaktperson: Catarina Örtengren, catarina.ortengren@arbetsformedlingen.se  

Mer information: http://www.kisaprojektet.se/ 

Värmlands län 

Delresultatseminarium: Projektets bidrag till SMF:s konkurrenskraft i den 

internationella värdekedjan 
Sammanställningar av hur flera SMF har tagit nästa steg med hjälp av unik, riktad 

kompetens i sin produkt- och processutveckling. Redan medverkande företag, samt 

aspirerande, tar del av resultaten från pågående och avslutade materialundersökningar 

under seminariet. 

När: 10 maj kl. 9.30  

Var: Kulturhuset (Valsaren), Centrumplan 1, Storfors 

Kontaktperson: Maria Kvarnström, maria.kvarnstrom@bergsskolan.se  

Mer information: http://www.bergsskolan.se/den-nya-stalindustrin  

Västerbottens län 

Öppet hus Co-Active Urkraft 
Vi visar upp vår verksamhet och berättar vad vi gör. Vi bjuder på fika och samtalar. 

När: 12 maj kl. 10-12 

Var: Laboratorgränd 9 i Skellefteå 
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Kontaktperson: Therese Lundgren, therese@urkraft.se  

Öppet hus Co-Active i Norsjö 
Presentation av projektet kl. 13.00. Mellan kl. 12 och 15 får du besöka vår verksamhet, se 

vad vi gör, träffa oss som jobbar i projektet samt några av våra deltagare. Vi bjuder på fika! 

När: 10 maj kl. 12-15 

Var: Förrådsvägen 7 i Norsjö. 

Kontaktperson: Nina Grenvall, nina.grenvall@norsjo.se  

Krenova goes public 
Vi vill bjuda in personer med ett intresse för kulturella och kreativa näringar att se hur våra 

entreprenörer arbetar. Syftet är att sätta ljus på den fantastiska kompetens som finns i vårt 

nätverk. 

När: 9 maj kl. 19.00 

Var: Storgatan 53, Skellefteå  

Kontaktperson: Stina Berglund, stina.berglund@regionvasterbotten.se 

Mer information: www.krenova.se  

Sense Smart Region - sensorer, öppna data och "augmented reality" för ett 

smartare samhälle 
Vi presenterar våra resultat så här långt, och våra planer för resten av projekttiden. 

När: 10 maj kl. 18.00 

Var: Forskargatan 1, Skellefteå 

Kontaktperson: Leif Häggmark, leif.haggmark@skebit.se  

Inspirationsseminarium tillväxt 
Kompetens och inspirationsseminarium av intressanta föreläsare till syfte att stärka kunskap 

inom entreprenörskap och företagstillväxt samt att stärka sitt nätverk med andra drivna 

företagare, vilket kan ge både nya bekantskaper och nya affärer. 

När: 9 maj kl. 14.00 

Var: Renmarkstorget 5D, Umeå 

Kontaktperson: Malin Correia, malin.nilsson.correia@almi.se  

Mer information: www.almi.se/nord/triumf  
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Cykla för en koldioxidsnål stad 

”Cykla för en koldioxidsnål stad!” presenterar och informerar om regionalfondsprojektet ”Den 

koldioxidsnåla platsen” för att skapa igenkänning vid framtida aktiviteter. Till detta kopplar vi 

ett antal ”hands-on”-aktiviteter kring cykling med do-it-yourself och återvinning som tema. 

När: 13 maj kl. 10-14 

Var: Östra storgatan 32, Umeå 

Kontaktperson: Katrin Holmqvist Sten, katrin.holmqvist-sten@umu.se  

Mer information: 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimat

miljoochhallbarhet/koldioxidsnalaplatsen.4.52bf99391587335a1f4c706.html  

Samverkansplattform för IT-innovation i norr (SPIN) 
Projektets övergripande syfte är att stimulera kraftfull tillväxt inom den regionala IT-sektorn. 

Vid detta event demonstreras prototyper för IT-baserade verktyg och metoder som tagits 

fram i samverkan mellan regionala företag och behovsägare och forskargrupper vid Umeå 

universitet. 

När: 10 maj kl. 14.30–20.00 

Var: MIT-huset, universitetsområde, Umeå 

Kontaktperson: Lennart Edblom, edblom@cs.umu.se  

Mer information: http://spin2030.se  

Safety & Security Test Arena: Testat i Norrland för effektiv katastrofinsats i 

Europa 
Jobbar du med utveckling av innovativa produkter och tjänster för katastrofinsats? Fungerar 

de i olycksfall? Välkommen till ett inspirerande frukostmöte med Safety & Security Test 

Arenas räddningspersonal och forskare som testar nya produkter i reala och simulerade 

katastrofövningar i Norrland! 

När: 10 maj kl. 8-10 

Var: Umeå universitet, KBC-huset, Linnaeusväg 6, Umeå 

Kontaktperson: Svenja Stöven, PhD, projektledare, Svenja.stoven@umu.se  

Mer information: www.sos-test-arena.se  

Se ett datacenter och hör mer om vad det är! 

Vi alla skapar allt mer data som behöver lagras och bearbetas. Nya stora datacenter byggs i 

norra Sverige och över hela världen. Men hur ser ett datacenter ut, hur fungerar det och hur 

jobbar man med det?  Nu kan du besöka Fortlax datacenter och få svar! Anmäl dig till 

marie.nolin@ltu.se 

När: 10 maj kl. 09.00 

Var: Granbergsvägen 1, Vilhelmina 

Kontaktperson: Marie Nolin, marie.nolin@ltu.se  

Mer information: www.fui.dc4c.se 

mailto:katrin.holmqvist-sten@umu.se
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/koldioxidsnalaplatsen.4.52bf99391587335a1f4c706.html
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/koldioxidsnalaplatsen.4.52bf99391587335a1f4c706.html
mailto:edblom@cs.umu.se
http://spin2030.se/
mailto:Svenja.stoven@umu.se
http://www.sos-test-arena.se/
mailto:marie.nolin@ltu.se
mailto:marie.nolin@ltu.se
http://www.fui.dc4c.se/


Sammanställning av deltagande projekt Mitt Europa 

Innovativa språng mot tillväxt 

Ny digital teknik driver merparten av utvecklingen i det globala samhället. Ett av de absolut 

hetaste teknikområdena idag är optisk mätteknik. Kom och lyssna på resultatet från en 

idéverkstad som genomförts under dagen och inspireras av den absolut senaste tekniken! 

När: 9 maj 2017 kl 15:30-17:30 

Var: Exploratoriet, Nordanå, Ernst Westerlunds allé, Skellefteå 

Kontaktperson: Sara Lindahl, Sara.lindahl@adopticum.se 

Mer information: www.adopticum.se/omin  

Västernorrlands län 

Öppet hus Ung kraft arena 
När: 9 maj kl. 13-16 

Var: Köpmangatan 18 i Sundsvall. Projektet finns också på Kulturmagasinet i Sundsvall för 

information om projektet, Packhusgatan 4. 

Kontaktperson: Mari Marell, mari.marell@sundsvall.se  

Mer information: http://sundsvall.se/naringsliv-och-arbetearbetsmarknadung-kraft/  

Västmanlands län 
- 

Västra Götalands län 

Öppet hus Startskottet och Point 
Gemensamt öppet hus med ESF-projekt Startskottet och Point där vi visar på vad vi gör 

inom ramen för respektive projekt/vilka aktiviteter vi har, samt att möjlighet att få träffa 

deltagare. 

När: 5 maj kl. 9-12 

Var: Tåstarpsgatan 9 i Tranemo  

Kontaktperson: Zora Björklund, zora.bjorklund@svenljunga.se  

Öppet hus hos Leader Bohuskust och gränsbygd 

Vi har öppet hus på kontoret för Leader Bohuskust och gränsbygd i Lysekil. Alla är välkomna 

att träffa personal, styrelserepresentanter och Leaderprojekt över en kopp kaffe med tilltugg! 

När: 9 maj, kl. 9-15 

Var: Verkstadsgatan 6, Lysekil 

Kontaktperson: Krister Olsson, krister@leaderbohuskust.se  

Mer information: www.leaderbohuskust.se  
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Öppet hus One Stop Future Shop 

Välkommen till oss och se vad vi arbetar med en ordinarie måndag, vi har rådgivning med de 

som vill starta företag, projektutvecklingsmöte (9-10:30) och vi visar vår film. 

När: 8 maj kl. 9-16 

Var: Vårväderstorget 1, Göteborg  

Kontaktperson: Daniela Ölmunger, daniela.olmunger@vh.goteborg.se  

Mer information: www.onestopfutureshop.com  

EU-information till vätgasnätverk i Sverige 

Aktivitet i regi av Vätgas Sverige, information om EU-projekt Vätgas Sverige deltar i, bl a 

"The Blue Move for a Green Economy" och "HyLAW". Provkörning av bränslecellsbil. 

När: 10 maj kl. 15-17 

Var: Drottninggatan 21, Göteborg 

Kontaktperson: Charlotte Askari, charlotte.askari@vatgas.se 
 

Mer information: http://www.scandinavianhydrogen.org/blue-move/ 

Örebro län 
- 

Östergötlands län 

Öppet hus Projekt Mirjam 
Projekt Mirjam är ett ESF projekt med jämställdhetsinriktning som vänder sig till nyanlända 

kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet är 

att finna metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och 

arbete. 

 9 maj kl. 10-12 på Storgatan 6 i Linköping 

 9 maj kl. 10-12 på Kungsgatan 20 i Motala 

 9 maj kl. 10-12 på Hospitalsgatan 17 i Norrköping 

Kontaktperson: Maria Edberg, maria.edberg@arbetsformedlingen.se  

Mer information: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/EU-
projekt/Projektsidor/2016-01-19-ESF-projekt-Mirjam.html 
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