


Välkomna och presentation av LRF (start kl. 18:30)

Jacob och Jenny (Gräsöfonden) och Tommy (LRF)

Gräsöfonden presentation
Kerstin (Gräsöfondens arbetsgrupp)

Natur- och kulturlandskapet på Gräsön
Maria (Upplandsstiftelsen)

Gräsö kött
Stefan (Gräsö kött AB)

Grupparbete del 1

Fika 

Grupparbete del 2

Avslut (kl. 21:00)

Kort summering av mötet kommer läggas upp 
på Gräsöfondens hemsida samt skickas till de 
som angett sin e-postadress här.
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Styrelsen
Stiftarna=

Östhammars kommun 

och Upplandsstiftelsen

+

Lokala föreningar

4 år

Arbetsgrupp
Camilla Andersson, Ö kn

Maria Hoflin, US

Kristina Mattsson, lok intr.

Kerstin Söderberg, lok intr.

Ekonomi-
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> 1 miljon kr

Fond
Stiftelse
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Ca 10 utlåningar/år



Kulturmarks-
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Grupparbete del 1.

Vad hindar mig från att bidra 
till ett öppet landskap?
•1 sak (flaskhals)/papper
•5 saker/grupp
•15 minuter
•Gemensam genomgång



Pluppar

Sätt pluppar – individuellt

•Du får 3 pluppar

•Du markerar dina tre 
viktigaste flaskhalsar

•Under fikat



Grupparbete del 2.

De två viktigaste flaskhalsarna; 
vad skulle Gräsöfonden kunna 
göra åt denna flaskhals?
•1 sak (flaskhals)/papper
•10 minuter
•Gemensam genomgång



Kort summering av mötet kommer 
läggas upp på Gräsöfondens hemsida 
samt skickas till de som angett sin 
e-postadress här.

Kom du på det viktigaste/smartaste på 
vägen hem från detta möte?

grasofonden@gmail.com


