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Marion Eckardt

Från: 250 möjligheter <EMIL.DANIELSSON=JU.SE@mail205.atl81.rsgsv.net> för 250 
möjligheter <EMIL.DANIELSSON@JU.SE>

Skickat: den 25 juni 2018 12:38
Till: marion.eckardt@lluh.se
Ämne: Möjligheter och utmaningar för mindre kommuner. 250 möjligheter 2018

 

Inbjudan till 250 möjligheter 23 & 24 oktober. 
För femte året i rad arrangeras 250 möjligheter i Jönköping - konferensen med fokus på 
mindre kommuners utmaningar och möjligheter. Eventet med ledande akademiker och 
inspiratörer går av stapeln den 23 & 24 oktober. Kom hit och lär, nätverka och inspireras 
du också! 
 
LÄS MER PÅ: www.250mojligheter.se  

 

 

 

  

250 möjligheter firar 5 år den 23 och 24 
oktober 
Programmet är klart till årets 250 möjligheter. Vi firar fem år 
och har hela 18 olika föreläsare och inspiratörer som alla har 
olika kunskaper och erfarenheter med att arbeta med både 
möjligheter och utmaningar. 
 

Missa inte heller vårt spännande arkiv med 

bloggposter och rapporter som en god start på sommaren och 

förberedelsen inför konferensen. 
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Anmälan till konferensen 250 möjligheter 2018 har öppnat och 

anmälningarna kommer i strid ström. Hoppas vi ses den  23 & 24 
oktober i Jönköping. 

 

 

 

 

 

Nominera till 250 möjligheters hederspris 
2018. 
Vi har instiftat 250 möjligheters hederspris som kan tilldelas en 

plats, en person, ett företag, projektorganisation, organisation eller 

kommun som med kreativitet och passion utvecklar sin närmiljö. 

Klicka här för att skicka in din nominering. (Hyperlänk till 

webbformulär?) 

Bra idéer skall delas med andra 

Syftet med priset är att inspirera och lyfta de 

utvecklingsmöjligheter som gett resultat och skapat effekter på 

landsbygden och platser utanför våra naturliga tillväxtorter. 

Passivitet är ett stort hinder för all utveckling, därför är målet att 

hitta bra exempel på lyckade satsningar som manar till efterföljare. 

Låt oss för enkelhetens skull kalla det projekt, men det är inte bara 

projekt Projekt vi menar. Vi menar all verksamhet, alla initiativ, allt 
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arbete – tillfälligt eller över tid – i syfte att utveckla. 

 

Läs mer om priset, tidigare nominerade och skicka in ditt bidrag. 

 

 

  

 

Program 250 möjligheter 2018 
250 möjligheter 2018 som fokuserar på utmaningar och 

möjligheter för krympande kommuner presenterar hela 18 starka 

personligheter i årets program. Profiler som Yngve Bergkvist - Ice 

Hotel, Mia Whalström - som arbetar med platsens själ, IT-

entreprenören Jonas Birgesson och självklart också Charlotta 

Mellander och Lina Bjerke och många fler färgstarka 

personligheter. 

 

Här hittar du hela programmet för 2018.  
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