LÄGET LANDET?!

31 maj 2018
Kl. 14.00-20.00, Pappersbruket Östanå
Ett nulägesperspektiv på nordöstra Skåne. Intressanta inspiratörer
och spännande utbyten på temat En balanserad ekonomisk tillväxt.

Personerna på programmet:

Foto: Knut Koivisto

GÖRAN ADLÈN
Trendspanaren som genom tankar
och reflektioner ger sin analys av vad
framtiden bär med sig och innebörden för företag, organisationer
och individer.

Foto: Peter Hoelstad

PO TIDHOLM
Journalisten som satt klyftan mellan
landsbygd och stad i fokus bland
annat genom serien ”Resten av
Sverige” (SVT 2016) och böckerna
Läget i Landet samt Norrland.

Tidsprogram

14.00-14.30 Inregistrering och fika
Besök våra utställare och mingla
14.30-14.45 Välkommen!
Moderator Göran Adlén
14.45-15.30 Läget i landet?
Po Tidholm
15.30-16.15 TILLSAMMANS - hur ska
vi lyckas i landet?
Göran Adlén
16.15-16.30 Paus
Kort bensträckare
16.30-17.15 Ska hela landet leva?
Terese Bengard
17.15-18.00 Panelsamtal
Po Tidholm, Terese Bengard, Kristina
Yngwe, Jörgen Svensson, Aline Kärrbäck
och Philip Thuresson
18.00 Mingelmiddag
Underhållning av gruppen Fåfäng
19.30 Prisutdelning
Årets leaderprojekt koras
20.00 Avslutning
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TERESE BENGARD
Som verksamhetschef för Hela
Sverige ska leva jobbar hon mot
storstadsmaktordningen (urbana
normen ) med målet balans mellan
stad och land.
KRISTINA YNGWE
Skånsk riksdagspolitiker som ingick
i den parlamentariska landsbygdskommittén, för att lägga fram förslag
på en sammanhållen politik för
hållbar landsbygdsutveckling.
JÖRGEN SVENSSON
Chefredaktör och ansvarig
utgivare för Kristianstadsbladet,
lokal morgontidning med
spridningsområde nordöstra Skåne.

www.skanesess.se/lagetlandet

Finns det förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden
och hur påverkas dessa förutsättningar av förhållandet till staden?

Årets leaderprojekt

Tre lokala utvecklingsprojekt är nominerade
till Årets leaderprojekt i Skånes Ess. Priset är
ett sätt att uppmärksamma satsningar som
stärker området och engagerar stort lokalt.

ALINE KÄRRBÄCK
Samhällsplanerare som med Jordbruksverket har undersökt hur en
diskursiv skillnad mellan stad och
land påverkar utvecklingsmöjligheter.

PHILIP THURESSON
Ung företagare inom skog och trädgårdsskötsel, baserad i Östra Göinge.
• Reportrar i landsbygdens tjänst (lokalkorrarna)
Ett projekt för att synliggöra landsbygden i Kristianstad
kommun på ett bättre sätt och nå gamla och nya läsargrupper med än mer relevant journalistik genom ett
nätverk med lokalkorrar.
• Sliperiet Gylsboda
En gammal industribyggnad omvandlas till ett kulturcenter som kommer att inrymma bland annat diabasverkstad, smedja, ateljé för konstnärer, keramikverkstad,
visningshall och servering.
• Scanisaurus 2.021
Med Bromöllas fontän Scanisaurus i centrum ska det här
projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

FÅFÄNG
Humorgruppen Fåfäng sjunger i
stämmor om högt och lågt, aktuellt
och universellt och ger oss sina kärnfulla betraktelser på temat stad-land.

Möt personerna bakom:

Havsdrakarnas hus, Naturliga Göinge, Rädda Immeln,
Klubb Sonya, Reportrar i landsbygdens tjänst, Sliperiet
Gylsboda och Scanisaurus 2.021.

Lokalerna och maten

Pappersbruket i Östanå startade 1797 och blev snart en
stor industri. Bruket producerade tryckpapper av god
kvalitet samt tändstickor och kimrök. Bruket lades ner
1980 och drivs nu som en hotell- och konferensanläggning. Malmbergs Gastro levererar en buffé med små
rätter som huvudsakligen är från närområdet.

För vem? Boende i och verksamma inom Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
Anmälan: Senast 25 maj, anmälningsformulär på www.skanesess.se/lagetlandet
Plats: Pappersbruket i Östanå, Karstorpsvägen 2, 289 92 Broby
Frågor: Ställs till Veronika Ekstrand, 070-365 99 50 eller veronika@skanesess.se

www.skanesess.se/lagetlandet

