
 
 
NYHETSBREV FÖR NÄTVERKET INOM 
KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR  
Sprid gärna vidare till personer som kan vara intresserade! 
Vi tipsar bland annat om ett intressant KKN-seminarium i Simrishamn 26 november ~ 
och påminner om att kulturfikan på Café Kagan på Stortorget i Simrishamn startar 
upp under november på en ny veckodag! 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Välkommen till ”KKN som utveckling” 26 november - 
KG Konsult och Kultur- och fritidsförvaltningen i 
Simrishamns kommun bjuder in till 
seminarium/workshop  
Välkommen till workshop/seminarium om KKN som utveckling på Österlens museum 
i Simrishamn. 
Här träffas forskare, kommunföreträdare och företagare för att samtala om livet som 
företagare på landsbygden. 
 
När: 26 november kl. 9.00–13.00 
Var: Österlens Museum, Storgatan 24 i Simrishamn 
 
Program: 
9.00–09.30: Morgonkaffe med mingel 
9.30–10.00: Aktuellt från forskningsvärlden inom KKN. Föredragare Katja Lindqvist, 
Lunds Universitet 
10.00–11.30: Rundabordssamtal kring bl a temafrågan ”Utmaningar att driva och 
utveckla företag”. 
11.30–12.00: Slutsatser - från prat till handling med KG Konsult och panelen. 
12.00–13.00: Idéforums deltagare presenterar sina företag/idéer samt möjligheter att 
mingla runt och få veta mer och respektive företag/idé 
13.00: Lunch till självkostnadspris. 
 
Medverkande och inbjudna 
• Katja Lindqvist, docent Institutionen för service management och tjänstevetenskap, 
Lunds Universitet 
• Katarina Bruning och Gunnel Ottersten, KG Konsult 
• Deltagare i utvecklingsprogrammet Idéforum för innovativa kvinnor på Österlen 
• Kommunföreträdare, företagare och medfinansiärer av Idéforum. 
 



Du som vill delta på workshopen/seminariet anmäler dig direkt till: 
kontakt@kgkonsult.se. 
Observera den korta anmälningstiden - anmälan senast nu på fredag den 14 
november. 
 
Workshopen/seminariet är kostnadsfritt. 
 
Vänligen lämna uppgift om namn, företag/organisation, e-post och telefonnummer. 
Kom ihåg att meddela kontakt@kgkonsult.se om du av någon anledning får förhinder 
och inte kan delta. 
Du som vill ha lunch, en matig smörgås, kan köpa den till självkostnadspris. Lunchen 
beställer du samtidigt som du anmäler dig. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nu har vi startat upp vår ”kulturfika” på Kafé Kagan i 
Simrishamn igen – på tisdagar 

Vår kulturfika kommer tillbaka. Denna gång på ny veckodag och delvis ny tid.  
Under tisdagsförmiddagarna – med start idag 11 november – är du välkommen på 
”kulturfika”, ett löst nätverk av kulturintresserade som möts över en frukostfika på 
Kafé Kagan på Stortorget i Simrishamn.  
Varmt välkommen kl. 10:00 på tisdagarna, alltid samma plats och samma tid, men 
kanske med olika personer. Självfallet får du som vill komma tidigare eller senare 
också, det är upp till var och en att bestämma. 
Du är välkomna att delta och du får gärna också sprida informationen till andra i ditt 
nätverk som skulle tycka att detta är ett bra sätt att träffas och diskutera 
kulturutveckling i Simrishamns kommun. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Kontaktpersoner för Kulturella och Kreativa Näringar i Simrishamns kommun: 
Lars Persson, näringslivsutvecklare, lars.persson@simrishamn.se  
Elisabeth Wikenhed, kultursekreterare, elisabeth.wikenhed@simrishamn.se  
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