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Inbjudan – Låt studenter hjälpa ditt företag!   
 

 

Onsdagen 2 februari kl  8.30-10.00 arrangerar vi en digital frukostintroduktion via Zoom. Malin 
Planander från Miljöbron och Erik Rosenblad från projektet CIRCLE presenterar upplägget för 
satsningen, och ger exempel och inspiration från tidigare studentprojekt, med efterföljande 
diskussionstid. Efter detta får de företag som är intresserade inom en vecka återkomma med förslag 
på vad de skulle vilja ha hjälp av studenterna med att utreda eller utveckla för företagets räkning. 
Därefter rekryterar Miljöbron upp till tre studenter till varje hållbarhetsinriktat företagsprojekt.  
 

Tisdagen den 22 mars 17.30-19.00 blir det en första träff mellan företag och studenter. Vi hoppas 
kunna genomföra denna fysiskt, centralt i Kristianstad, såvida smittoläget tillåter. Studenter och 
företag kommer att få mingla, äta något lätt, och sedan sitta i grupper och diskutera sina projekt. 
Miljöbron Skånes verksamhetsledare kommer att vara på plats för att coacha de olika grupperna så 
att projekten hamnar rätt i förväntningar och omfattning.  
 

Onsdagen den 11 maj 17.30-19.00 hålls en återträff där studenterna i kortversion presenterar sina 
resultat i helgrupp. Närvarande är representanter för projektet CIRCLE, Miljöbron Skåne, företag och 
studenter samt en representant från företagsinkubatorn Krinova. Studenterna lämnar i samband 
med slutpresentationen även över en skriftlig rapport med resultatet av projektet till företaget. 
Avslutningsvis kommer Krinova att berätta lite om hur de arbetar med att stötta hållbar 
företagsutveckling och vilka möjligheter de erbjuder. 
 
Observera att samtliga möten är obligatoriska för de företag som önskar delta. 
 
Alla små och medelstora företag i kommunerna Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Kristianstad, 
Bromölla, Osby och Östra Göinge är välkomna att anmäla sig, även om antalet projektplatser är 
begränsat. 
 

Anmäl snarast till: 
 
Erik Rosenblad  

Projektledare CIRCLE 

erik@skanesess.se   

0730-51 99 50 

CIRCLE - Satsningen genomförs inom ramen för det transnationella 
leaderprojektet CIRCLE, som är ett samarbete mellan Skånes Ess, Leader 
Sydöstra Skåne, Leader Mëllerdall i Luxemburg och Leader Kantri Ry i 
Finland. CIRCLE fokuserar på utbyte av erfarenheter kring cirkulär 
ekonomi och miljövänliga lösningar inom små och medelstora företag. 
Miljöbron Skåne är en ideell förening som i över tio år framgångsrikt 
förmedlat och koordinerat projekt som ökar samverkan mellan 
näringsliv och universitetet/högskola.  
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