SEMINARIEPROGRAM LÖRDAG 18 MAJ
Lördag kl. 11.00 - 11.30
Lättskött och vacker trädgård
Madeleine Huber: Trädgårdskonsulent

Lördag kl. 12.00 - 12.30
Trubadur – Anders Wollin
Anders Wollin född 1973 i Göteborg, är en svensk musiker, målare, grafiker och tecknare.
Anders Wollin är en av de få expressionisterna i sin generation. Hans måleri har omtalas ibland för sin likhet med Bengt
Lindström för det gemensamt slagfärdiga bruket av oljefärgerna i stora och starka uttryck. Hans måleri rör sig mellan
landskap, ansikten och porträtt, samt ofta stora figurativa bilder, som lätt för tankarna till Chagall, i det att konsten
omfångar hela livet och på ett slående sätt gestaltar tillvaron ur ett metaperspektiv.

Lördag kl. 13.00 - 13.30
Vinnare på bostadsmarknaden – vad gör skillnaden?
Fastighetsbyrån

Marknaden idag och vad man som ägare av en bostad kan göra för att maximera möjligheten till en riktigt bra affär.
Vad vill marknaden ha och vad är man som köpare generellt beredd att betala extra för. Tips på hur jag som bostadsägare kan förbereda min kommande försäljning på bästa sätt.

Lördag kl. 14.00 - 15.00
Behöver vi ha klimatångest? Smarta miljöval i hemmet !
Ta den unika chansen att lyssna till och diskutera med två av Sveriges mest erfarna miljö- och klimatexperter. Du får en
överblick och bakgrund om båda rubricerade ämnen. Och inte minst tips om vad du själv kan bidra med. Frågor och
diskussion!

Magnus Ruberg, Ekosofia AB

Magnus, VD och seniorkonsult. Grundade Ekosofia AB tillsammans med Bill Romanus 1993. Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling med tjänster inom bla. miljöledning, miljökommunikation och miljöutbildning. På kundlistan finns ett stort antal bostads- och fastighetsbolag; såväl kommunala som privata.

Göran Värmby, Värmby Consulting

Göran var med och startade en av Sveriges första miljögrupper 1970 – Vängagruppen. Har arbetat på Länsstyrelser,
Naturvårdsverket, Greenpeace, Miljödepartementet, Miljöchef i Göteborg, som konsult, projektledare och rådgivare åt
företag och kommuner.

SEMINARIEPROGRAM SÖNDAG 19 MAJ
Söndag kl. 12.00-12.30
Lättskött och vacker trädgård
Madeleine Huber: Trädgårdskonsulent

Lördag kl. 13.00 - 13.30
Trubadur – Anders Wollin
Anders Wollin född 1973 i Göteborg, är en svensk musiker, målare, grafiker och tecknare.

Anders Wollin är en av de få expressionisterna i sin generation. Hans måleri har omtalas ibland för
sin likhet med Bengt Lindström för det gemensamt slagfärdiga bruket av oljefärgerna i stora och
starka uttryck. Hans måleri rör sig mellan landskap, ansikten och porträtt, samt ofta stora figurativa
bilder, som lätt för tankarna till Chagall, i det att konsten omfångar hela livet och på ett slående sätt
gestaltar tillvaron ur ett metaperspektiv.

Söndag kl. 14.00 - 15.00
Behöver vi ha klimatångest? Smarta miljöval i hemmet !
Ta den unika chansen att lyssna till och diskutera med två av Sveriges mest erfarna miljö- och
klimatexperter. Du får en överblick och bakgrund om båda rubricerade ämnen. Och inte minst tips
om vad du själv kan bidra med. Frågor och diskussion!

Magnus Ruberg, Ekosofia AB

Magnus, VD och seniorkonsult. Grundade Ekosofia AB tillsammans med Bill Romanus 1993.
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling med tjänster inom bla. miljöledning, miljökommunikation och miljöutbildning. På kundlistan finns ett stort antal bostads- och
fastighetsbolag; såväl kommunala som privata.

Göran Värmby, Värmby Consulting

Göran var med och startade en av Sveriges första miljögrupper 1970 – Vängagruppen. Har arbetat
på Länsstyrelser, Naturvårdsverket, Greenpeace, Miljödepartementet, Miljöchef i Göteborg, som
konsult, projektledare och rådgivare åt företag och kommuner.

