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Nobelpriset gick till Sjuhärad...
nästan
Nobelpriset i ekonomi går i år till Elinor
Ostrom, forskaren som visar att vi bryr oss om
mer än bara den egna plånboken om vi får
insyn och inflytande över de regler som
kringgärdar det gemensamt ägda. Då skapas
den tillit som gör att vi vågar satsa på det
gemensamma.. "En stilla hyllning till
demokratiskt företagande, där alla är med och
bestämmer", säger vi och tänker...
Marknadsplats Sjuhärad!

Vill du också starta företag tillsammans? Läs mer på
vår hemsida om hur du gör! Klicka sedan vidare för

att kontakta en rådgivare!

Öppen föreläsning på
Högskolan – Ledningsgrupp
och Team 25 nov kl 16:00
Inom kursen "Företagande för tillväxt"
anordnas en öppen föreläsning om teamets
betydelse för framgång och innovation.
Stephan Eberdal har mångårig erfarenhet som
utbildare inom team och ledarskap och är
egen företagare samt delägare i
Marknadsplats Sjuhärad.

Mer om denna öppna föreläsning

Fångar fiskare och är bäst av
Sveriges 6000 kooperativ!
Tre av de fem nominerade kooperativen till
utmärkelsen "Årets kooperativ i Sverige" kom
från Västsverige. Det längsta strået eller,
kanske man ska säga, den största fisken, togs
hem av Marknadsplats Sjuhärad. Vid
prisutdelningen konstaterades att kooperativet
är ett exempel på det som Årets
Nobelpristagare i ekonomi kommit fram till,
nämligen ekonomiska demokratiska
samarbeten är framgångsrika när det gäller
att förvalta "allmänna resurser". Det blir både
ekonomiskt och hållbart sett över en längre
tid.

Till Marknadsplats Sjuhärads egen hemsida

Spännande
samverkan på
Pulsen
26 nov 17:30-20:30
Krister Classon – ena halvan
av "Stefan och Krister" –

Studieresa sociala
företag från
Sjuhärad till
Göteborg 2 dec
Vi chartrar en buss och åker
tillsammans från olika orter i

Starta eget
workshop
2 december kl
18-20
Välkommen på en workshop i
hur man startar och driver

Sveriges bästa kooperativ finns i Sjuhärad http://www.anp.se/newsletter/413415/43465F447243415B4376414A5043
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