Velkommen til
Cittaslow Norden
De nordiske kommunene Sokndal, Levanger og Eidskog i Norge, Falköping i
Sverige og Svendborg i Danmark inviterer til åpent stiftelsesmøte av nordisk
Cittaslow-nettverk.
Konferansen finner sted torsdag 22. januar 2009 kl. 10-13 i Morokulien
Infocenter i Eidskog på grensen mellom Norge og Sverige.Representanter fra
bevegelsens hovedkontor i Italia vil også være tilstede.
Program:

Hva er Cittaslow?

Kl. 10.00
Kl. 10.05

Eidskogsangen på fiolin
Offisiell åpning av møtet

Kl. 10.15
Kl. 10.30
Kl. 10.45
Kl. 11.00
Kl. 11.15

Velkommen til Eidskog
Velkommen til Falköping
Velkommen til Levanger
Velkommen til Svendborg
Velkommen til Sokndal

Kl. 11.30
Kl. 11.35

A cappellafremføring av Junikveld
Grensesprengene lunsj i grensegata

•

Kl. 12.30

Signering av samarbeidsavtale
med påfølgende pressekonferanse
Avslutning

•

Kl. 13.15

Cittaslow bygger på kvaliteter og verdier innenfor
seks hovedområder som medlemskommunene har
forpliktet seg til å arbeide med:
• Miljø: bra livsmiljø for innbyggerne gjennom
•

•
Kontaktpersoner:
Pressekontakt: Maj-Britt Verhaug (+47) 977 28 020
Programansvarlig: Torkel Strøm (+47) 979 73 439
Sokndal:
Falköping:
Levanger:
Svendborg:

Nils Jacobsen
(+47) 907 22 088
Conny Svensson
(+46) 706 930 672
Grete Ludvigsen
(+47) 913 79 845
Helle Juul Kristensen (+45) 22643991

Velkommen til Eidskog!
www.eidskog.kommune.no

•

rent vann, bra luft, riktige klimasatsinger.
Infrastruktur: tilgjengelighet for innbyggerne,
gjennom universelt utformede, trygge og sikre
steder i det offentlige rom.
Stedsutvikling og stedets kvalitet: her handler
det om å skape trivelige steder der det er
harmoni mellom fortid, nåtid og framtid.
Lokal produksjon: mat- og håndverkstradisjoner er viktige for stedets kultur. De
skaper identitet. Det gjelder å skape en god
framtid. Det å skape en verdi for samfunnet.
Gjestfrihet: den som besøker vår kommune
skal reise fornøyd hjem igjen. Vi skal være
imøtekommende, vennlige og vise omtanke.
Bevissthet og engasjement: Cittaslow skal
forsterke vårt varemerke og bygge opp om våre
kjerneverdier. Alle har et ansvar for
kommunens framtid. Det kreves bevissthet og
engasjement for at vi sammen skal ta vare på
våre samfunn!
For overnatting henvises det til Thon Hotel i
Charlottenberg
www.thonhotels.no/charlottenberg

