
Vad är skillnaden mellan dagens ekonomi 
och cirkulär ekonomi? Hur kan vi stärka den 
lokala ekonomin i Sjuhärad? Den cirkulära 
ekonomin hjälper till att bygga upp eko- 
system snarare än att bryta ner dem. Lär dig 
mer under en kreativ kväll. Vi testar även 
metoden Lokal Ekonomisk Raket.

Kvällen är tänkt att ge en överblick och några tankeställare, 
och vänder sig till dig som är natur-, teknik- eller ekonomiskt 
intresserad. Den cirkulära ekonomin väver nämligen dessa tre 
aspekter. Vi välkomnar även företag och andra organisationer 
som redan arbetar med dessa frågor. Ni har möjlighet att visa 
upp er i den mingelavdelning som vi kommer att ha tillgång 
till under kvällen.

Program:

•	 Mingel med kvällsfika

•	 Presentation av Leader Sjuhärads hållbarhets- 
projekt Leader Lär

•	 Föreläsning och workshop om cirkulär ekonomi med 
Hillevi Helmfrid och Stephen Hinton

Stephen Hinton och Hillevi Helmfrid kommer att guida oss 
genom kvällens program och hjälpa oss hitta nya vägar att 
ställa om vår konsumtion och företagandet på ett sätt som är 
till fördel för miljön, kommande generationer och den lokala 
ekonomin.

Stephen Hinton är omställare och en av grundarna till 
Ekobyn Änggärdet. Han har i över 10 år arbetat med frågor 
inom hållbar utveckling och ofta anlitad som föreläsare.

Hillevi Helmfrid är fristående konsult inom hållbar  
utveckling och arbetar med metoder som skapar delaktighet, 
förståelse för komplexa sammanhang men även för behovet av 
att gå från ord till handling.

Information och anmälan

Tisdagen den 11 november från kl. 17:00 på Textile Fashion 
Center, Skaraborgsvägen 3A Borås. Lokalen heter Vestindien 
och ligger på plan 2. Kvällen avslutas ca kl. 21.

Ingen deltagaravgift

Anmälan sker på www.leader-sjuharad.se eller till  
0325-61 86 92. Vi vill gärna ha in din anmälan senast fredag 
7 november. Ange om du vill visa upp din  
verksamhet i mingelavdelningen.

Vid frågor kontakta Elisa Brånin.  
Tfn. 0325-61 86 92 
E-post: elisa@leader-sjuharad.se

Välkommen!

Cirkulär ekonomi och 
lokal ekonomisk raket


