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LÄGET LANDET?!
9 november 2021

Kl. 14.00-19.00, Wanås

Intressanta inspiratörer och spännande utbyten med fokus 
på hållbar utveckling och balans mellan stad-land.

Tidsprogram
14.00-15.00 Inregistrering och fika 
Gårdsvandring startar 14.00 för föranmälda
15.00-15.10 Välkommen!  
Moderator Sigrid Jonasdotter
15.10-15.30 Mot en ny programperiod 
Kerstin Hallenborg & Johanna Grundström
15.30-16.30 Gruppens grepp 
Mikael Klintman
16.30-16.40 Paus
Välkommen att mingla!
16.40-17.40 Magisk underhållning och 
prisutdelning för Årets leaderprojekt
Douglas Nordenbelt, Sigrid Jonasdotter
17.45 Middag på Wanås Restaurant
19.00 Avslutning

SIGRID JONASDOTTER
Dagens moderator är ung entreprenör 
och designstudent med rötter och 
fötter i de nordskånska skogarna. 
Syntes i somras som ung influencer 
och tog med oss på en kreativ resa 
präglad av yoga, målning och mat.

MIKAEL KLINTMAN 
Mikael Klintman är professor i soci-
ologi vid Lunds universitet.  Utifrån 
sin forskning om gruppkonflikter och 
kunskapsresistens vill Mikael Klint-
man diskutera möjliga vägar både 
för hållbarhet samt samarbete för att 
stärka nytta mellan stad och land. 
Författare till Gruppens grepp: Hur vi 
fördomsfulla flockvarelser ska kunna leva 
tillsammans.

DOUGLAS NORDENBELT 
Karriären startade för ungefär 15 år 
sedan i Bromölla. Idag är han en av 
Sveriges populäraste trollkarlar med 
framträdanden i fler än 10 länder för 
över 150 000 människor. Genombrottet 
kom efter medverkan i TV-program-
met Talang 2018 – samma år som 
föreställningen Welcome to my life 
riggades genom ett Unga Ess-projekt. 

MOT EN NY PROGRAMPERIOD
Hur ska vi arbeta för lokal utveckling 
2023-2027? Kerstin och Johanna från 
leaderkontoret berättar om den nya 
strategin och vägen framåt. 
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För vem? Boende i och verksamma inom Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
Anmälan: Senast 25 oktober via anmälningsformulär på www.skanesess.se/lagetlandet
Plats: Wanås, 289 90 Knislinge
Frågor: Ställs till Ellen Stenberg, ellen@skanesess.se

Wanås
Wanås Gods AB:s verksamhet omfattar bl.a. mjölk- och
nötköttsproduktion. Här finns också den internationellt
uppmärksammade skulpturparken Wanås Konst. I två av 
godsets kulturbyggnader ryms Wanås Restuarant Hotel. 
Restaurangen är influerad av platsen med här- och när-
producerad mat med ekologiska produkter från gården.

Årets leaderprojekt i Skånes Ess
Tolv lokala utvecklingsprojekt är nominerade till Årets leaderprojekt. Priset är ett sätt att 
uppmärksamma satsningar som stärker området och engagerar stort lokalt. Juryn har i år 
bestått av representanter från Krinova, Länsstyrelsen samt en ungdomsrepresentant.
Priset delas 2021 ut i fem kategorier:
 

• Att mäta sina krafter (konkurrenskraft och utmanare)
• Det sköna samarbetet (samarbetsprojekt och utvecklingskraft)
• Vår gröna värld (miljö- och klimatprojekt)
• En del av vårt samhälle (Social inkludering och mötesplatser)
• Vår ungdom (bästa ungdomsprojektet)


