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

Göteborgsregionen. 

Inspiration för hållbar lokal utveckling Agenda 2030 i hela Sverige

Webbinarium 14 november,
med Tomas Tengby och

Alzoubi Farm
I Olofstorp utanför Göteborg finns familjen Alzoubi, som flydde från Syrien
under den tidiga delen av kriget. Familjen hade en bakgrund som ekologiska
odlare i Syrien innan kriget. Väl i Sverige så försökte man orientera sig och hitta
vägar, och mötte efter ett tag Göteborgs satsning för att få nya matproducenter
i området. Med hjälp av fastighetskontoret fick man arrendera en bit mark, och
efter det har familjen gått från klarhet till klarhet och utökat arealen år för år. 

Kom och lyssna på deras berättelse!
Läs mer och anmäl dig här!

https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/
https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2022/november/agenda-2030-i-hela-sverige---inspiration-for-hallbar-lokal-utveckling---med-tomas-tengby-och-alzoubi/?fbclid=IwAR1NAl7cnMgj_YvJ21k85W5Fyc8LmF4Zn1nZBX8jGJYORVvdp5LKQ_Zudh0


Plats: Distans via Teams
Start: Måndag 14 november 2022
Tid: 18:30 - 20:00
Pris: Gratis

Samarrangemang mellan: Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen,
Omställning Kungälv, Bergum Gunnilse Utveckling och Studiefrämjandet
Göteborgs-Sjuhärad.

Intressanta projekt, föreningspresentationer, fika, mingel, musikunderhållning samt
ett samtal med politiker och föreningsrepresentanter som diskuterar föreningslivets
framtida roll.

VAR: Mötesplatsen Södra Allégatan 1B i Göteborg



NÄR: från klockan 14.00-19.30  FRI ENTRÉ                                                 
 

Kl 14.30-15.00 Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen och idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med exempel på samverkan mellan
Bygdegårdsföreningen Hindås station och Härryda kommun. 

Flera som medverkar är: 
MiM - Mitt i det Interkulturella Mötet, Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Mentor -
stärker unga inför framtiden, Spiv - kunskap räddar liv, projekt Norma, projekt
Seniorvän, BUFFF Västra Götaland barn och ungdomar till förälder i fängelse/frivård.
Funktionsrätt, Frivilliga Samhällsarbetare och Frivilligcentralen Oskar samt Lucky
Stars som står för musikunderhållningen.

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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