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Inbjudan

Framtidsforum 2017
Hur förverkligar vi det cirkulära samhället - en
hållbar framtid i Örebro län? Det är temat för
Framtidsforum 2017. Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar, samtal och upplevelser med smak av hållbarhet.
Örebroregionen – Sveriges hjärta
Hög livskvalitet i en hållbar och attraktiv region

Datum: onsdag 29 mars 13.00-16.45
med efterföljande mingel
Även lördag 25 mars, se separat inbjudan
och program med fler spännande föreläsare
www.regionorebrolan.se/framtidsforum

Plats: Coompanion, Rudbecksgatan 26,
Det är visionen i förslaget till regional utvecklingsstrategi för Örebro län. På Framtidsforum möts intressenter
och aktörer från olika sektorer för att tillsammans
utforska hur den kan förverkligas.
Framtidsforum belyser några förhållningssätt som
behövs för att bygga ett cirkulärt samhälle: cirkulär
ekonomi, planetära gränser och resiliens. Temana
presenteras av föreläsare från näringsliv, forskning och
civilsamhälle. Perspektiven möts i ett panelsamtal mot
slutet av dagen.
Föreningen Food2change, måltidsekologstudenter och
kockar från Örebro universitet och restaurang- och
hotellhögskolan i Grythyttan bjuder in till dialogfika
och svinnmingel.

Välkommen!

I samarbete med:

Örebro

Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner samt
företag, organisationer och andra som är
intresserade av Örebroregionens utveckling

Anmälan:
Anmäl dig senast den 22 mars på
www.regionorebrolan.se/framtidsforum

Kontaktperson:
om programmet: Niklas Högberg,
070-754 48 40 niklashoegberg@gmail.com
om regionala utvecklingsstrategin och
anmälan: Sofia Kjörk, 019-602 63 42

Program onsdag 29 mars
13.00 Välkommen till Framtidsforum 2017
En hållbar region inom planetens gränser, för hållbar hälsa och livskvalitet
Forskarperspektiv från Johanna Björklund, Örebro universitet
Vad gränserna innebär och hur vi kan klara dem regionalt genom att satsa
på matens strategiska betydelse.
Ett resilient samhälle är innovativt, attraktivt, kreativt - och smakar gott!
Fia Gulliksson, matkreatör, entreprenör och hedersdoktor från Jämtland
Lokal och regional mat på bordet som nyckeln till en blomstrande,
resilient region och arbetsmarknad.
ca 14.40 Dialogfika
Cirkulära lösningar - för en ekonomi som också är bra för livet på jorden
Jonas Roupé, strategisk rådgivare, Ragn-Sells
En ekonomi som härmar naturens kretslopp, avgiftar samhällets flöden, stöder
resilienta lokalsamhällen, stärker tilliten och skapar nya verksamheter och jobb.
Ett regionalt omställningscentrum för att förverkliga cirkulärsamhället
Niklas Högberg från ROS-nätverket, omställningscoach i Örebro län
En mötespunkt mellan civilsamhället, myndigheter, näringsliv och forskning för att
nå de regionala hållbarhetsmålen genom lokala lösningar på globala kriser.
Panelsamtal
Eftermiddagens föreläsare och Susanne Rosendahl, projektledare för att ta fram
regional utvecklingsstrategi, Region Örebro län.
Sammanfattande reflektioner
Kenneth Lantz (V) vice ordförande i nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län
16.45 Svinnmingel
Föreningen Food2change, måltidsekologstudenter och kockar från Örebro
universitet och restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan bjuder in till dialogfika
och svinnmingel.
Moderator Katarina Bååth, utvecklingsledare, Energi och klimat, Region Örebro län

Arrangörer: ROS – nätverket för Regional Omställning i Samverkan och Region Örebro län i samarbete med Food2change.

ROS-nätverket består av Hela Sverige ska leva/
Länsbygderådet Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund,
Coompanion, Framtiden i våra händer, Omvända
vär(l)den m.fl.

Föreningen Food2change är en del av det filantropiska 2change-konceptet vars vision är att
näringslivet ska bidra till att lösa problem inom
miljö, socialt och innovation, i det samhälle som
de verkar.

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård,
tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och
flera andra områden som är viktiga för regionens
utveckling. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre
och starkare Örebro län.

