INSPIRATIONSDAG

STOPPA

BUTIKS- & MACKDÖDEN

I GLESBYGDEN

Ett halv dags seminarium där vi jobbar tillsammans med olika idéer för att
förbättra och behålla servicen i gles– och landsbygden!
Inspirerande dag med föreläsningar och diskussioner om hur det ser ut med
service i vår glesbygd idag. Vi är max 20 deltagare, för att få ett bra resultat.

Betaltjänster & kontanter• Drivmedel nu och i framtiden
• Service på glesbygd• Pakethantering i glesbygd

Workshops i Vilhelmina•
Sorsele• Stalon • Glesbygd •
Landsbygd

Moderator
Föreläsare
Lärare
Glesbygdsbo
Mackägare

HELEN BOLSTAD
Debattör
Journalist
Projektledare
Glesbygdsbo
Mackägare

BOGGE BOLSTAD
Macken eller lanthandeln är
ofta det sista som lämnar samhället – framför allt i glesbygden. Lite generalisering kanske
det är, men jag tror inte vi är
långt ifrån sanningen, och därför måste vi hitta nya sätt och
ekonomiska möjligheter för den
lokala ”macken” att överleva!

GLESBYGDSPRIS

11.995 KR

Ex. moms. Resa och ev boende tillkommer.

I paketet ingår en lokal serviceförstudie
och dokumentation av inspirationsdagen
som delges alla deltagare!

Inspiration• Verklighet• Engagemang •
Service • Glesbygd • Landsbygd

WWW.BOLSTAD.NU

Kontakt & bokning:
0951-58 49 71 • 0951-58 49 72
bogge@bolstad.nu
helen@bolstad.nu

ERFARENHET

KOMPETENS
KVALITÉ

KUNDGARANTI

Moderator
Föreläsare
Lärare
Glesbygdsbo
Mackägare

HELEN BOLSTAD
Debattör
Journalist
Projektledare

Vår inspirationsdag riktar sig till kommuner, regioner, byaföreningar eller andra organisationer som jobbar med utvecklings– och servicefrågor i lands– och glesbygd.
Inspirationsdagen är ett bra sätt att starta upp arbetet
med olika utvecklingsgrupper eller lokala- och regionala
serviceprogram och planer.
Vi fokuserar på långsiktig kommersiell service, och kan
finnas med även i det fortsatta arbetet med serviceplaner
och utvecklingsarbetet.
Är ni inte nöjd med vårt arbete så betalar vi naturligtvis
igen avgiften.
Hur går vi vidare?

Hur ska vi göra
med det här avtalet?
Vad händer när
barnen ska ta
över macken?

Glesbygdsbo
Mackägare

BOGGE BOLSTAD
Macken eller lanthandeln är
ofta det sista som lämnar samhället – framför allt i glesbygden. Lite generalisering kanske
det är, men jag tror inte vi är
långt ifrån sanningen, och därför måste vi hitta nya sätt och
ekonomiska möjligheter för den
lokala ”macken” att överleva!

GLESBYGDSPRIS

11.995 KR

Ex. moms. Resa och ev boende tillkommer.

I paketet ingår en lokal serviceförstudie
och dokumentation av inspirationsdagen
som delges alla deltagare!
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