
 

 
Program 17 april  
18.00 Samling och inledning.  
18.05 Presentation av ny Kraftsamlings-koordinator: Mattias Lundblad  
18.10 Kraftfulla Kraftsamlingsprojekt:  
Eva Bjärtun: Hälsostaden 
Ulrika Flodemark: Drogfritt Ängelholm 
Jonas Elfving: Ung i Ängelholm 
18.50 Henry Carlsson: Att Kommunicera Kraftsamling 
19.00 Fika  
19.15 Björn Hellkvist :Vad är ditt unika bidrag till Kraftsamling?  
20.00 Partnerkraft! Workshop. 
20.30 Avslutning 

 

Vi är partners i Kraftsamling Ängelholm – det älskar vi!  

Vad är det vi gör allra bäst för att utveckla Kraftsamling Ängelholm? Gör vi detta? Hur?  

Skapa en ”Vi älskar att göra lista” som utvecklar er själva och Kraftsamling Ängelholm så att vi når Vision 

2020 

 

Gör en ”Vi älskar att göra lista” som utvecklar er själva och Kraftsamling Ängelholm så att vi når vision 

2020.  

 

Minnespunkter: 

 Naturliga mötesplatser för ett engagera sig och ta hand om drivkrafter. 

 Sprida intresse, kunskap och inspirera. 

 Gemenskap som skapar dynamik- gilla att göra saker för Ängelholm 

 Engagemang och tid. 

 Engagera andra. 

 Sprida ansvaret i sin egen organisation, företag eller förening. 

 Bjuda in nya personer. 

 Bli fler genom starkt ambassadörskap- ta med gäst. 

 Starta fler mindre workshops. 

 Skapa mer engagemang, mer handling och resultat. 

 Skapa nya bostäder som knyter Ängelholm till havet. 

 Skapa nya bostäder för våra ungdomar. 

 Bidra med det lilla extra. 

 Aktivera och inspirera så många som möjligt. 



 
 Marknadsföra, prata väl och vara tillgänglig. 

 Alla små bidrag är bra bidrag. 

 Bli fler. 

 Mer handling- resultat. 

 Vi sprider kunskap- intresse. 

 Nya personer och nya företag. 

 Jobba med visionen, tratta ner. 

 Strategi- kommunikation. 

 Göra upp en marknadsplan. 

 Alla bjuder med en gäst till nästa möte 

 Bjuda in ungdomarna i Ung i Ängelholm till nästa möte, för få unga i partnerskapet. 

Styrgruppen för Kraftsamling Ängelholm tar hand om resultatet av workshopen. 

 
Sponsorer för Kraftsamlingskoordinatorn 2012-07-01-2013-12-31 
 
 

 

 


