Program
Dag 1 Tema: ”Ekonomisk teori möter lokal praktik”
11.30-13.00 registrering och in-checkning
12.00-13.00 Lunch
13.00 Välkomna! Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva och dagens
moderator samt Åsa Dahlström, ordförande för Hela Sverige ska leva Kronobergs län.
13.15 Introduktionsföreläsning: ”En annan ekonomi – lokal och hållbar”, Kristina Herngren,
VD Coompanion Sverige
13.30 Cirkulär ekonomi i teori och praktik
Joacim Rosenlund, doktorand vid Linnéuniversitetet, definierar begreppet och berättar om
forskningsläget. 10 min
Fredrik Bergman, verksamhetsutvecklare på kooperativet Macken i Växjö berättar om deras
lokal arbete med en soptippsverkstad för cirkulär ekonomi. 10 min
Samtal mellan Joacim och Fredrik om vad cirkulär ekonomi skulle kunna betyda för den
lokala ekonomin. 10 min.

Frågor 15 min.
14.15 Fika
14.45 Bioekonomi i teori och praktik
Åsa Ström Hildestrand från Nordregio definierar begreppet och berättar om kopplingen
mellan bioekonomi och regional utveckling ur ett nordiskt perspektiv. 10 min
Wanja Wallemyr, ordförande i Qvinnovindar ekonomisk förening som bedriver
energiproduktion, berättar om lokalt exempel på arbete för bioekonomi. 10 min
Samtal mellan Åsa och Wanja om vad bioekonomi skulle kunna betyda för den lokala
ekonomin. 10 min.
Frågor 15 min.
16.30 Bensträckare
16.45 Delningsekonomi i teori och praktik
Erik Rosell, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, definierar begreppet
och berättar om forskningsläget. 10 min
Maja Söderberg från Tolgs mobilsamåkning samt ett andelsjordbruk berättar om hur
sockenrådet löste kollektivtrafikbristen och hur nya jordbruksmodeller stärkt bygden med
innovativ delningsekonomi. 10 min
Samtal mellan Erik och Maja om vad delningsekonomi skulle kunna betyda för den lokala
ekonomin. 10 min.
Frågor 15 min.
17.30 Panel med dagens talare där publiken får ställa sina frågor 30 min (inklusive bikupor)
18.00 Rast
18.30.00 Middag
20.00 Underhållning/studiebesök på prisvinnande kooperativet och nostalgipärlan Tyrolen
22.00 Buss tillbaka till hotellet
Dag 2 Tema: Invandring – en resurs för den lokala ekonomin
8.30 ”Invandring – en resurs för den lokala ekonomin”, Asha Ismail Mohamud,
styrelseledamot i Somaliska riksförbundet, Samarbetsorgan för etniska organisationer i
Sverige (SIOS) och Hela Sverige ska leva.

9.00 ”Flyktingmigranten och landsbygden – ett ömsesidigt utbyte?”, Susanne Stenbacka,
docent i kulturgeografi och universitetslektor på kulturgeografiska institutionen, Uppsala
universitet.
9.30 Fika
10.00 Tawfik Ghosheh berättar om hur han och frun Hanaa lyckats rädda och öka
omsättningen på 16 stycken livsmedelsbutiker på mindre orter så som Sölvesborg,
Timmernabben, Kungsäter, Fågelfors, Mariannelund och Silverdalen.
10.30 Anna Haraldsson Jensen berättar om Röstånga utvecklingsaktiebolags projekt med
flyktingar som tillsammans rustar nedgångna fastigheter för att få bra, egna boenden i byn.
11.00 ”Lärdomar – så blir invandringen en resurs i den lokala ekonomin”, panel med dagens
talare och bikupor i publiken
11.40 Återsamling, sammanfattning och avslut
12.00 Lunch

