
Välkommen med på en studieresa till – 

och genom Österbotten! 

Projekt Spektrum jobbar med kunskapsutbyte och nätverkande mellan regionerna 
Österbotten och Åland. I Österbotten jobbar man aktivt med hållbarhetsfrågor inom olika 
sektorer och det finns mycket intressant vi kan inspireras av därifrån. 

******************************************** 
Tisdag 1.3.2022 
Avfärd från Mariehamn den 1 mars med Silja Line kl. 13.45. Träff i Västra hamnen kl 12.55, 
ankomst till Åbo kl. 19.15. 
Anländer sen kväll till Kristinestad, inkvartering på Eleonora bed & breakfast och Hotel 
Krepelin 
https://www.eleonorabb.fi/sv/framsida/  och https://krepelin.fi/sv/startsida/ 
 
Onsdag 2.3  
Frukost Elenora  
9.00 Bekantar oss med Cittaslow-staden och gör en tur genom staden.   
https://www.visitkristinestad.fi/bekanta-dig-med-staden/cittaslow  
11.30 Lunch, Linds kök Specialbuffé 31,50 euro/person 
https://www.lindskok.fi/  
12.30 Dynamo: Mats Sabel introducerar Gårdsbutiks kartan och Inspirerad fisk i storkök  
https://gardsbutiker.dynamonarpes.fi/     
13.30.Eftermiddagsfika och besök vid matsvinnsbutiken Livsvinn, Linnea Strand, berättar om 
idén. 
https://www.livsvinn.fi/ 
Studiebesök hos Polarfilé  
Kör mot Vasa 
Från kl. 17 Hejm (samma plats där kvällsmiddagen njuts) 
https://restauranthejm.com/sv/ 
Presentation: Hållbarhetsveckan i Österbotten och Västerbotten, Åland?  
https://hallbarhetsveckan.fi/ och https://www.seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten/ 
Presentation: Färdplan för cirkulär ekonomi och verktygslådan  
https://www.vasek.fi/cerm-fardplan/  
Middag (Hejm, Vasa) 
 
Inkvartering Hotell Astor 
https://astorvaasa.fi/?page=HEM 
   
Torsdag 3.3. 
Förmiddag runt Vasa 
9. Besök på Återbruksgallerian Minimossen  
https://www.stormossen.fi/sv/minimossen/   
Studiebesök hos Bjarne Mara, mjölkbonde med biogas anläggningsprojekt. Korsholm  
 
Lunch på Bocks, där vi också fortsätter med eftermiddagens nätverkande 
http://www.bockscornerbrewery.com/ 

 



13-15. Nätverkande och föredrag kring olika teman: 
- Social cirkulär ekonomi, YA! (Utbildning)  
- Hållbar turism, Sustainable Travel Ostrobothnia (Turismbranschen, mat) 
  https://www.jakobstadsregionen.fi/sustainable-tourism-hallbar-turism-i-osterbotten/ 
- Kommunernas hållbarhetsarbete, (4 kommuner, stad, 4 projektledare) 
 
ca 18 Incheckning Hotel Jugend Jakobstad. 
19. Middag, Jakobstad 
 
Fredag 4.3. 
 
9.00 Besök vid Återvinningsbutiken Lotsen https://www.facebook.com/KokkotyoRetro  
9.45 Förmiddag på biblioteket i Jakobstad 
- Hans Kreutzer, Let’s grow together Jakobstad (på engelska)  
  https://www.facebook.com/letsgrowtogetherjakobstad/ 
- Thomas Snellman, REKOs grundare  
  https://aitojamakuja.fi/sv/reko-2/  
11. Lunch och talk Fiskeboost “Fishy Friday” 
https://www.facebook.com/fiskeboost/ 
 
Hemfärd mot Åbo – Långnäs. VL-buss kör till Mariehamn, där resan avslutas. 
 
****************************************** 
 
 
Kontaktpersoner:  
Harriet Strandvik, harrietstrandvik@gmail.com , 040 559 2904 
Nora Backlund, nora.backlund@slf.fi , 044 0797079 
 
Vad är projekt Spektrum? 

Projekt Spektrum är ett samarbetsprojekt mellan Österbotten och Åland. Huvudtemat i samarbetet är 
Hållbarhet. Projektet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden via Lokalkraft Leader 
Åland och Aktion Österbotten samt med bidrag från Svenska kulturfonden m.fl.  Att lära och inspireras 
av varandra är viktigt. Åland har ett lokalt nätverk, Bärkraft.ax med en hållbarhetsagenda med sju 
strategiska utvecklingsmål, Österbotten har med modell från Västerbotten initierat en egen 
hållbarhetsvecka i sin region. Resan till Österbotten är en mötesplats för ökad förståelse för 
hållbarhetsarbeten, kunskapsutbyte, dialog och potentiella nya samarbeten regionerna emellan. 

 
 

 

 


