Nordisk workshop i Piteå,
Sverige

Projektet Nordic NaBS anordnar 24-26/8 2020 en resa till Piteå i Sverige.

Vi bjuder in företagare inom naturbranschen (Green Care, Grön arena, NUR, naturturism mm.)
samt aktörer inom social-/hälsovård och utbildningssektorn från mellersta Österbotten, norra
Österbotten och Lappland i Finland samt från Norrbotten och Västerbotten i Sverige att delta.
Resan erbjuder nya nätverk, studiebesök på gårdar som bedriver naturbaserad service, utbyte av
erfarenheter samt möjligheter att utveckla den egna verksamheten. Under resan har deltagarna
möjlighet att presentera sin egen verksamhet. Projektet bjuder på resan, lunch 25/8 och ett
mångsidigt program. Övriga måltider är till självkostnadspris. De åtta först anmälda företagarna i
varje projektregion från Finland och åtta från Sverige får kostnadsfritt boende i dubbelrum (max 2
pers./företag). För övriga är boendet till självkostnadspris. Deltagare från Norrbotten och
Västerbotten med lång resväg prioriteras för kostnadsfritt boende.
Bindande anmälan senast 18/6 2020 enligt nedan:
https://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=198445
Begränsat antal platser. Vi förbehåller vi oss rätten att göra
ändringar i programmet. Information om ändringar skickas till alla
anmälda senast 3/7.
Workshopen hålls på Kust hotell länk www.hotellkust.se Kostnad för hotellrum: enkelrum 1295
skr/natt och dubbelrum 1395 skr/natt). Meddela när du anmäler dig till workshopen om du vill
ha rum på hotellet. Det finns även andra boendealternativ på orten.

Program
Mån 24/8 2020
Bussresa till Piteå. Avgångsplatser och -tider: Karleby kl. 08.30/Uleåborg kl. 11.30/Rovaniemi
kl. 12.00 (lokal tid)/Piteå kl 15.30 (lokal tid). Möjlighet finns att stiga på bussen under resvägen.
Under resan lär vi känna varandra och kopplarav. Vid ankomst till hotellet har vi en kort
presentationsrunda, möjlighet till kvällspromenad och gemensam middag.
Tis 25/8 2020
Samnordisk workshop- och nätverksdag. Kort introduktion, presentationer av
genomförda piloter och presentation av grön omsorg. Besök på två företag som bedriver
naturbaserad service. Gemensam middag till självkostnadspris.
Ons 26/8 2020
Besök på två företag som bedriver naturbaserad service. Vi bekantar oss med verksamheten
och utbyter erfarenheter. Hemresa på eftermiddagen.
För ytterligare information:
Paivi.juuso@ltu.se +46 920 493 897
leena.valimaa@lapinamk.fi, +358 40 053 9680
satu.valijarvi@oamk.fi, +358 40 486 3577
martta.ylilauri@univaasa.fi, +358 29 449 8241

