Program
Workshop på Hven, Sverige, med temaet ”Jobskabelse”
16.-18. oktober, 2014
Undertemaer vil være ”hvordan støtter lokalsamfundet op om erhvervsudvikling” og
”adgang til bredbånd”
Torsdag d. 16. oktober
Færgeafgange fra Landskrona Skeppsbron:
Kl. 14.15 (ankomst Bäckviken, Hven, 14.45, bus videre til Backafallsbyn)
Kl. 16.00 (ankomst Bäckviken, Hven, 16.30, bus videre til Backafallsbyn)
Fra kl. 15.00 Indkvartering på Backafallsbyn
Kl. 17.30
- Kort præsentation af program
- Deltagerne præsenterer sig (kortfattet) og fortæller om deres baggrund for at
deltage
- Hvert land/organisation fortæller om de nationale udfordringer i fht. jobskabelse
Kl. 19.30 Middag
Aftenen fri til uformel erfaringsudveksling
Fredag d. 17. oktober
Kl. 8.00 Frukost/Morgenmad
Kl. 9.00 Guidet tur til virksomheder på Hven – primært indenfor fødevareproduktion og
turisme
Kl. 12.00 Lunch/Frokost
Kl. 13.00 Udvalgte personer fra hvert land holder oplæg om et erhvervsprojekt på lokalt
plan – succeser og problemer
- Helene Gerup, Omø, Danmark, om tangproduktion og fiskeforædling
- Anders Fagerlund, Nagu, Finland, om marina-projekt

- Repræsentant fra Sverige
Ca. 15 minutter til hver repræsentant med efterfølgende debat
Kl. 15.00 Kaffe
Kl. 15.30 Oplæg om lokalt samarbejde på Hven for at understøtte jobskabelse og
erhvervsudvikling samt om ”Mikrofond Skåne” med debat
Kl. 16.30 IT-infrastuktur, sådan er det gjort på Hven v. Sten-Åke Persson, efterfølgende
debat
Kl. 17.30 Pause
Kl. 18.30 Middag
Kl. 20.00 I plenum: ”Hvad er de største udfordringer i fht. jobskabelse og
erhvervsudvikling på de små øer?”
Kl. 20.30 Gruppearbejde:
- Hvilke initiativer kan ø-foreningerne tage for at skabe jobs og udvikle erhverv?
- Hvilke initiativer kan tages lokalt i øsamfundene?
- Hvilke initiativer kan tages national-politisk?
Kl. 21.30 Afrapportering fra grupperne og debat
Lørdag d. 18. oktober
Kl. 8.00 Frukost/Morgenmad
Kl. 9.00 I plenum: Afrunding på workshoppen – hvordan arbejder vi videre?
Kl. 10.15 Bus til færge (sandwiches/madpakke med)
Kl. 10.40 Færgeafgang fra Bäckviken, Hven (ankomst Landskrona Skeppsbron kl. 11.10)
Hvis man ønsker at opleve Hven på egen hånd, så kan man tage en senere færge kl.
12.40
Med forbehold for små justeringer i programmet

