
Från PEST till FEST

INBJUDAN

VÄLKOMMEN TILL EN UNIK INSPIRATIONSLUNCH  
PÅ GARVERIET I FLODA MED FOKUS  
PÅ HÅLLBAR LIVSSTIL

Garveriet har gått från att vara polisens mest besökta adress i Lerum till att  
vara en välbesökt destination för omställning med fokus på framtidens mat.  
I en upprustad huvudbyggnad bedrivs verksamheter med flera inflyttade  
kreativa hyresgäster som drivs av lusten kopplat till hållbar konsumtion.



Välkommen till en inspirerande lunch där Re:skills tillsammans med  
Garveriet bjuder på ett spännande möte om framtidens omställnings- 
behov och hur vi bemöter framtidens medvetna modekonsument!

 Gästföreläsare: Ulrika Lysell
Möt Ulrica Lysell - garderobscoachen - som uppmanar konsumenter att 
köpa färre plagg, använda det som redan finns i garderoben och gärna 
handla det som ska handlas på second hand.

Ulrika Lysell har en mångårig bakgrund inom modebranschen, både på 
mindre kedjor och större e-handelsföretag där motivationen var att få 
fler att konsumera mer. Idag arbetar hon med att inspirera till att skapa  
hållbara, långsiktiga garderober. En fråga är hur modebranchens befintliga 
butiker möter utmaningen med att fler kunder börjar fundera på sin 
konsumtion och hur de handlar?

 Framtidens kompetenshöjare
Re:Skills Textile & Fashion erbjuder individer och företag i svenska textil-  
och modebranschen kompetenshöjning för framtiden. Syftet är att  
underlätta den nödvändiga omställningen för svensk textilindustri att 
röra sig mot en mer hållbar konsumtion och produktion!

Re:Skills är finansierat av Europeiska Socialfonden och ägs av Science 
Park Borås med Nordiska Textilakademin som utbildningsleverantör.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden



PROGRAM
Kl 10:00 Minna Engström Heino hälsar välkommen.

Kl 10:10 Ett framgångsrikt klimatarbete kräver nya affärsmodeller  
 och uppdaterad kompetens. Minna Engström Heino och  
 Magnus Kroon ger en omvärldsspaning och berättar om  
 möjligheterna med Re:Skills. 

Kl 10:45  Garderobscoach ett framtidsyrke?  
 Ulrika Lysell, Circulent 

Kl 11:15 Gruppdiskussion om hur modebranschen tillsammans  
 möter framtidens medvetna modekonsument.

Kl 12:30  Framtidens mat!   
 Vi äter en smakfull lunch och lyssnar till Garveriets Alexander Bensryd  
 och Karolina Martinsson, då de berättar om deras filosofi och  
 förhållningssätt till framtidens mat.

Kl 14:00  Avslutning

 ANMÄL DIG TILL: 
 minna@nordiskatextilakademin.se 
 Först till kvarn. ENDAST 20 PLATSER.

 PLATS: 
 Garveriet i Floda, Garverivägen 9, 448 31 Floda 
 Du hittar vägbeskrivning och karta på Garveriets hemsida.

www.reskills.nu www.garveriet.se 




