
Du får detta nyhetsbrev eftersom du tillhör en av våra utvecklingsgrupper i Hela
Sverige ska leva Göteborgsregionen. 

Så går vi nu mot sommarens slut och höstens arbete tar vid. Hoppas
ledigheten har gett er möjlighet att koppla av men också gett er nya krafter
inför höstens föreningsarbete.

https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/


 
Vi ser nu framåt mot höstens arbete inom HSSL Göteborgsregionen kring våra
profilfrågor: Lokalt inflytande samt Agenda 2030 med Lokala matsystem.

Temagruppernas arbete fortsätter och ska praktiseras och vi ska förbättra arbetet när
det gäller kontakterna med våra lokala grupper inom Göteborgsregionen. Mycket
kommer naturligtvis att stå på vänt med tanke på de närliggande riks-, region- och
lokalvalen men på föreningsnivå kan vi fortsätta som tidigare.

VI KOMMER GÄRNA TILL ER!
Representanter från styrelsen för HSSL Göteborgsregionen vill gärna komma ut till
er, våra lokala grupper, antingen det nu är styrelsemöten eller andra aktiviteter. Vi
berättar gärna om oss och fördelarna med att vara medlemmar i Hela Sverige
ska leva, lyssnar till era önskemål och eventuella problem och kanske ge exempel på
hur andra föreningar har löst motsvarande situation.

Ni är välkomna att kontakta oss så försöker vi få ihop en träff med er! 

Bert Olsson
Ordförande i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen 

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till:
goteborgsregionen@helasverige.se 

Eller direkt till någon av oss i styrelsen:
https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/kontaktuppgifter/

Här följer några tips om händelser i närtid:

Öppet möte 
med Göteborgs stads politiker

22 augusti kl. 18.30-21
Bergumsgården 

Läs mer

mailto:goteborgsregionen@helasverige.se
https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/kontaktuppgifter/
https://www.bergum-gunnilse.se/


Klimatmanifestation 
i Kungälv inför valet

27 augusti kl. 10.30
Samling vid Mimers hus 

Läs mer

Frihamnsdagarna på
Bananpiren i Göteborg

torsdag till lördag 
25-27 augusti:

Frihamnsdagarna är en
demokratisk mötesplats där
samtal och idéer som leder
till förändring kan uppstå.

Lyssna på andra och gör din röst hörd. Frihamnsdagarna bjuder på

https://www.omstallningkungalv.se/wp-content/uploads/2022/08/Hemsidan-Klimatmanifestation-i-Kungalv-27-augusti.pdf
https://frihamnsdagarna.se/


flera workshopar där du som besökare kan delta. En del kräver
föranmälan och andra är det bara att dyka upp. Stora delar av
programmet livesänds.

PROGRAMMET hittar du här:
https://frihamnsdagarna.se/program-2022/

Kompetens+ affärsutvecklingsprogram

19 september kl. 9-12
Yesbox, Gamlestadsvägen 4, Göteborg

Läs mer

Hur kan banken hjälpa er förening?

27 september kl. 17-18

https://frihamnsdagarna.se/program-2022/
https://frihamnsdagarna.se/
https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/kompetens-affarsutvecklingsprogram


Webbinarium
Läs mer

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till:
goteborgsregionen@helasverige.se 

Eller direkt till någon av oss i styrelsen:
https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/kontaktuppgifter/
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Vill du inte längre prenumerera på våra Nyhetsbrev?
Du kan uppdatera dina uppgifter eller avprenumerera.
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