
FIN DAG 31 MARS 2022 - Summering och kort sammanfattning 

 

Våren 2022 genomfördes FIN DAG i Ryds Herrgård Linköping. För fjärde gången arrangerade vi den 

gränslösa mötesplatsen i ett av våra utsatta områden i Östergötland. Tidigare platser har varit 

Skäggetorp Linköping och Klockaretorpet Norrköping. Se info tidigare dagar  

Det var en mycket välfylld Ryds Herrgård med arbetssökande, utställare, politiker, berörda aktörer 

från näringsliv och kommun samt andra intresserade.  

• Ca 500 personer i huset under dagen 

• Ca 30-talet utställare på arbetsmarknads-och rekryteringsmässa 

• Arbetsgivare med anställningsbehov på plats 

• Utbildningsanordnare med erbjudande om relevanta utbildningar 

• Starta Eget Info med fokus på inkludering och mångfald 

• Digital livesändning från både föreläsningar och bland utställare. Kolla in sändning 

• Föreläsningar och paneldebatt från scenen – allt proffsigt modererat av Anna Lövheim 

• Pop-Up Språkcafe´ och andra givande projekt och samarbeten 

Dagen inleddes med gränslöst kaffemingel och när sedan föreläsningar inleddes var det fullt 

hus, och bland utställarnas montrar var det var det mycket liv och rörelse. Det var ett härligt 

myller i herrgården med målgruppen på plats som vi alla vill prata med och otroligt många 

gränslösa möten där syftet är det personliga möten som ger möjligheter till samverkan och 

egenförsörjning som mål. Dagen avslutades med gripande föreläsning från Charbel Gabro 

med efterföljande paneldebatt på scen. 

 

Några kommentarer från besökare och utställare som var på plats. 

- ”Fler fina dagar i vår kommun tack!” 

- ”Bra arrangerad FIN dag! Ser redan fram emot nästa gång det blir av!” 

- ”Vi är gärna med som utställare på nästa FIN DAG. Vi skapade många nya kontakter 

med flera Rusta och matcha företag vilket är värdefullt för oss” 

 

Allt detta sammantaget gör att vi hoppas att ännu fler vill vara med och utveckla och bygga ut denna 

mötesplats inom inkludering med mycket fokus på demokrati, egenförsörjning och mångfald 

 

 

 

www.findag.se 

https://www.findag.se/
https://www.youtube.com/watch?v=tPKWxy1q3N0
http://www.findag.se/

