
Hållbarhet – Let´s make money 
Tillväxt Syd och Sparbanken Syd bjuder in dig som företagare/organisation till en inspirerande frukost-
träff  på Skånefrö, onsdagen den 30 maj. Arrangemanget är kostnadsfritt men har begränsat antal platser 
så anmäl dig omgående via anmälningslänken. 

Varmt välkommen till ett frukostmöte inom ämnet hållbarhet som en del i att utveckla ditt företag. I 
vårt område finns flera innovativa entreprenörer att inspireras av och idag befinner vi oss hos en av 
dem. Det finns även många andra företag som ser på utveckling från olika synvinklar och vågar tänka 
annorlunda. Idag hoppas vi att alla som kommer blir både inspirerade och engagerade.

08.15 Frukosten står framdukad, gemensamt mingel

08.45 Rubbologi – läran om rubbet.  
Per-Uno Alm, Sparbanken Syds Hållbarhetsstrateg
PUA guidar dig igenom det som verkar svårt och krångligt kring miljö och hållbarhetsfrågor.

09.05 Skånefrö - hållbarhet som en del i företagets utveckling 
Sven-Olof  Bernoff, Skånefrö
Skånefrö är en av flera ambassadörer i vårt område som arbetar med hållbarhet som en del av sin före-
tagsutveckling.

09.25 FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer 
Lotte Nilsson, Näringslivsenheten Ystads kommun
Ystads kommuns näringslivsenhet ska tillsammans med Tillväxt Syd och PUA, Sparbanken Syd ta fram 
en handlingsplan där vi vill vända blicken mot företag och verksamheter som redan idag arbetar hållbart 
som en integrerad del av sin affärsidé och företagsutveckling. Därefter planerar vi använda FNs hållbar-
hetsmål som en utgångspunkt för nya idéer, hitta samverkansmöjligheter och skapa nya affärer för alla 
företag. En spännande kickoff  är planerad, mer får du höra under denna programpunkt.

09.45 Tillväxt Syd – en motor för tillväxt 
Per-Olof  Lind, Verksamhetsutvecklare Tillväxt Syd 
Nu öppnar Tillväxt Syd för fler företag som strävar efter tillväxt. PEO berättar om Tillväxt Syds 
VD-nätverk och Advisoryboard som nu är i full igång. Du får också veta lite mer om höstens aktiviteter 
och utbildningar, vad är på gång? Hur kan Tillväxt Syd hjälpa dig att utveckla och skapa tillväxt genom 
ökad kunskap inom ämnet hållbarhet?

09.55 Per-Uno Alm och Per-Olof  Lind summerar morgonen

10.00 Frukostmötet avslutas


