Kontaktuppgifter till nuvarande
”styrgrupp”

Grönt
eve n t
Orust

Vibs Sohlberg
070-717 5828, info@slussenspensionat.se
Ann Haraldsson
070-937 65 42, ann.haraldsson@sodrabohuslan.com
Hans Johansson

Ekoprofilerad
besöksnäring

070-554 7257, hans@toftagard.se
Susann Hallvar
070-858 75 04, susann.hallvar@sodrabohuslan.com
Lina Edberg
070-427 69 72, elsklon@hotmail.com
Frida Overvik
0304-79 93 40, turistinfo@orust.se
Petra Ohldin Lampinen
petra.o.lampinen@orust.se
Ronny Svensson
ronny.svensson@orust.se

Inbjudan
Onsdag den 17 maj kl. 18.30
Tegneby Församlingshem

Möte för alla intresserade
onsdag den 17 maj
kl. 18.30 i Tegneby
Församlingshem
Vi är på G!
Nu måste vi kraftsamla och mobilisera så många deltagare
som möjligt.
Känner du någon som vill delta men inte kan närvara
meddela oss gärna.
Förstudien arbetas det med för fullt och vi informerar om detta.
Vi börjar nu få en klar bild av hur eventet kan se ut men fortfarande
finns mycket att göra.
Kan vi genomföra det nästa år eller ej? Det beror mycket på ditt
aktiva deltagande.
Namn – vad ska eventet heta?
Anmälan till info@toftagard.se eller turistinfo@orust.se senast den 14 maj
Jättebra om du kan skicka dina vårbilder till turistinfo@orust.se,
vi behöver mycket bilder!

Ett grönt event på Orust
– vision
Under en helg på försommaren kommer ett stort och för landet unikt event att
genomföras på Orust. Under två dagar kommer hela ön att sprudla av liv och
aktivitet och locka till sig mängder av besökare. Den gröna tråden är alla aspekter
på en blomstrande och hållbar livsstil.
Målet är att få alla företag och organisationer på fötter, under en helg kan alla
erbjuda besökare och ö-innevånare ett rikt utbud av hållbara varor, mat, aktiviteter,
upplevelser och inspiration.
Navet under helgen är en Energi- och miljömässa i Henån. Där kommer flera utställare
från hela landet att delta. I samband med mässan bjuds det på föredrag med intressanta
föreläsare, musik och underhållning. På flera ställen på ön skapas knutpunkter på naturliga
mötesplatser där näringsidkare och privatpersoner kan samlas och erbjuda
aktiviteter och försäljning.
Tanken är att samla allt vi redan har att erbjuda på Orust samt under tiden fram till eventet
skapa nya lustfyllda upplevelser. Företag och affärer som inte har något eko/hållbart sortiment kan under denna helg plocka fram en hållbar vara och skapa ett specialerbjudande.
Föreningar och organisation ska göra en kraftsamling och erbjuda nya unika och hållbara
aktiviteter med gröna förtecken. Alla kan vara med! Runt om hela Orust ska den ”gröna”
eventflaggan vaja och signalera – Ett hållbart härligt Orust!
Våra mål är högt ställda – eventet ska få spridning över hela landet/Skandinavien/norra
Europa som det första i sitt slag. Varumärket Orust kommer att stärkas enormt till gagn
för alla oss som lever och verkar här. Samarbetet och nätverkandet mellan företagare och
organisationer kommer att bli starkt och hållbart inför framtiden. Vi kommer att skapa en
plattform för ett återkommande grönt event och grunden till nya satsningar tillsammans.
Vill du vara med?

