PRESSINFORMATION OCH INBJUDAN

Fullbokad Guldmorgon på tema integration 20 april på Halmstads Slott
Vi är självklart glada över att så många vill komma när vi med sikte på framtiden bjuder in
till en morgon med detta högaktuella tema. Över 130 är anmälda.
Integration är en tillväxtfaktor. Då gäller det att ta vara på det och se till att kompetens
används i ett sammanhang. Vi behöver tänka ”business with a heart”. Därför bjuder vi på
inspiration till integration. Goda exempel lyfts. Vi visar vad som har gjorts och vad som görs.
Du får möta människor som tvingats lämna sin tillvaro och sitt yrkesliv för att möta ett nytt liv
med nya möjligheter och utmaningar. Om det inte var krig hade du förmodligen aldrig träffat
någon av dem.
Vägen till vår gemensamma framtid bygger på att vi möts, vågar prata och har respekt för
varandras olikheter. Då kan vi göra bra saker som lyfter Halmstads kommun och näringsliv.
Media är hjärtligt välkomna att delta.
Meddela kommunikatör Åsa Elofsson, 0706 – 01 94 67, asa.elofsson@halmstad.se
PROGRAMMET KL 06.45 – 09.00.
• Morgonen inleds med mingelfrukost.
• Följande personer medverkar i de olika programpunkterna:
• Annika Lindhe, vd för Halmstads Näringslivs AB
• Landshövding Lena Sommestad och Länsstyrelsens integrationssamordnare Guitta
Atallah Hajj.
• Boo Gunnarsson, Visma Spcs.
• Annika Vannerberg, Halmstads kommuns integrationssamordnare.
• Elisabeth Haglund, vd för Hotel Tylösand, och Claes Nilsson, vd för Danske Bank.
• Advokaten Nidal Al Fashtaki, lärarinnan Hiba Alammarin och elingenjören Fares
Dalati.
• Muzafera Bengtsson, vd på Mon Avenue AB.
• Lotta Ek och hennes kollegor på Dramalogen.
• Teatergruppen Väntrummet från Dramalogen. De spelar upp en scen från pjäsen
Från Damaskus.
Vi avslutar med att lotta ut 5 integrerande lunchmatchningar.
Mer information och programmet i sin helhet.
Arrangör av Guldmorgon är Halmstads Näringslivs AB.

Frågor? Kontakta:

Annika Vannerberg, integrationssamordnare, Halmstads kommun, 070 – 676 75 44.
Annika Lindhe, vd, Halmstads Näringslivs AB, 070 - 372 46 78.

www.halmstadsnaringsliv.se

