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Hembygdsförbundet
Hemslöjdsfördundet
Jönköpings läns museum
Näringslivsorganisationer 
Aneby, Jönköpings och Tranås kommuner
Släktforskning
Smålands Turism

Vägledning och erfarenhetsutbyte
Affärsrådgivning och mentorskap
Utbildningar i bl.a personlig utveckling
Temakvällar
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Vår mötesplats i Nyarp Gränna är öppen 
mellan kl. 9 - 13, men det är säkrast att ringa först.

Välkommen att titta in på en kopp kaffe!

Origin Resurscentrum 
för kvinnor erbjuder:



Målgrupp
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Inspirationkälla för framtida kvinnliga företag

För vidare information kontakta Sonja Torstensson tel. 070-5254986 

Modell för företagande

”Kvinnors kulturarv” ska pågå under 
hela 2010 och bli ett begrepp för 
landsbygdsturism i regionen. Ett 
aktivt nätverk med kvinnor bildas, i 
första hand, i Aneby, Jönköpings och 
Tranås kommuner, med intresse av 
företagande med tema "kvinnors 
kulturarv". Det kan vara mat-
traditioner, hantverk, kultur-
vandringar, knyta ihop dåtid med 
nutid eller skapa kulturhistoria byggt 
på den egna bygdens eller gårdens 
kvinnohistoria. Genom att synliggöra 
sitt kulturarv kan företagarna få fler 
"produkter" att erbjuda turisten.

Kvinnors kulturarv

Stöd och samarbete
Origin Resurscentrum bidrar med 
inspiration och stöd till det nätverk 
som bildas för att ta fram fler 
kvalitativa kulturprodukter. Här finns 
en stor potential till företagande och 
utvecklingsmöjligheter men för att 
lyfta fram ”vårt synliga och osynliga 
kulturarv” behövs resurser och ett 
vidgat samarbete med turism-
organisationer, näringslivsaktörer 
och inte minst hembygdsrörelsen 
och släktforskningen. 

Kvinnliga kulturpersonligheter ska lyftas 
fram, kända såväl som mindre kända och 
se hur vi kan bygga historier utifrån denna 
kunskap. Helt enkelt skapa stolthet över 
bygdens kvinnor! Kvinnor som är eller 
kan bli förebilder. Här går att bygga vidare 
på skildringar som finns hos människor, 
studera hembygdsrörelsens skrifter, söka i 
länsmuseets arkivsamlingar och 
släktforskningen.

Förebilder och stolthet

Vi kommer att ta fram en modell hur 
man kan arbeta med sitt kulturarv och 
samtidigt skapa livskraftiga affärsmässiga 
företag. Långsiktigt etableras ett kvalitativt 
begrepp som efterfrågas – kvinnors 
kulturarv – med hållbar tillväxt hos 
landsbygdsföretagen som deltar och ett 
företags- och aktörssamarbete som kan 
fortleva och bli större även efter projekt-
tiden. 

Till projektet välkomnar vi företagande 
kvinnor med intresse för kvinnors 
kulturarv. Vi välkomnar också dem som 
inte är företagare men som vill bidra med 
nyfikenhet, intresse och kunnande. 
De som är intresserade att delta ska vara 
aktiva deltagare och främja den potential 
som finns i att utveckla konceptet 
”Kvinnors kulturarv”.

Nätverk etableras – 
i Sverige och på sikt runt 
Östersjön

Vår förhoppning är att begreppet 
”Kvinnor kulturarv” kommer att spridas 
till fler regioner i Sverige och andra län-
der. Vi har redan idag kontakter i Lettland 
och Mecklenburg-Vorpommern som sagt 
sig vilja utveckla konceptet. 


