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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att  
bidra till en hållbar utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Utvecklingen av 
biosfärområdet sker i samverkan mellan Götene, Lidköping och Mariestads kommuner. För mer information: 
www.vanerkulle.se 

               
SWEDBANK BIDRAR TILL HÅLLBARHETSSATSNING I BIOSFÄROMRÅDET 
 
Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har tilldelats 20’000kr 
av Swedbank i Mariestad/Töreboda och Sparbanksstiftelsen Alfa. Bidraget ska 
möjliggöra en föreläsning i Mariestadsområdet för att inspirera till ökad 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Föreläsningen är en del i ett större 
kommunikationsprojekt *Här finns liv.  
 
Mariestads tidning bjuds in att delta då checken överlämnas av Olivia Wiberg, Swedbank till 
Biosfärkontorets Sofia Guldbrand. Måndagen den 22 januari kl 11:00 på Biosfärkontoret. 
 
Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har tilldelats 20’000kr av 
Swedbank för att genomföra en föreläsning i Mariestadsområdet. Föreläsningen ingår i 
kommunikationsprojektet *Här finns liv som ska inspirera, lyfta och levandegöra det 
engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar 
samhällsutveckling.  
 
Motivering: ”Vi på Swedbank/Sparbanksstiftelsen Alfa tycker det känns meningsfullt att få vara 
med och bidra till kommunikationsprojektet ”Här finns liv”. Dels för att det bidrar till 
fortbildning inom området hållbarhet som är ett viktigt och aktuellt ämne för att vi ska kunna 
fortsätta leva i en sund och hållbar värld. Dels för att föreläsningen inspirerar och skapar ett 
engagemang kring Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, och det i sig 
skapar en stolthet över vårt närområde. Det gynnar oss i vår region och kan antas skapa ett 
intresse även utanför regionen som i sin tur kan antas öka besöksnäringen. Därför vill på 
Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa få vara med och bidra till Unescos Biosfärområde 
Vänerskärgården. ” 
 
”Vi är fantastiskt glada för detta stöd, varje krona är värdefull och vi kommer snart att 
offentliggöra vilken föreläsare som kommer att inspirera oss till ökad ekologisk, social 
och/eller ekonomisk hållbarhet!” säger Sofia Guldbrand, processledare för näringslivet och 
hållbar samhällsutveckling på Biosfärkontoret. ”Här finns liv är ett samskapande projekt där 
alla kan visa och berätta om sina hållbara aktiviteter”.  
 
Swedbank vill vara med, vilket bl. a visas med ett ekonomiskt bidrag. Vi vill förstås också 
passa på att bjuda in företagare, tjänstemän, pedagogiska verksamheter, privatpersoner att 
vara med på just sina egna sätt genom att tex anordna föreläsningar och studiebesök där man 
berättar om sina hållbara initiativ under rubriken *Här finns liv. Vi behöver alla sprida mer 
kunskap och engagemang för att tillsammans bygga det hållbara samhället vi är värda att leva 
i, i framtiden. 
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TID: måndag 22/1 kl.11.00  
 
PLATS: Biosfärkontoret, Magasingatan 4 i Trädgårdens skola/Göteborgs Universitet, 
Mariestad. Två trappor upp finns kontoret, långt ner i korridoren till vänster. Ring om ni 
önskar tillfälligt parkeringstillstånd.  
 
KONTAKT:  
Sofia Guldbrand, 0501-39 31 96, Processledare Näringsliv och hållbar samhällsutveckling 
 


