
 
 

Minimässa - Ta betalt!  

Undrar du hur föreningar och företag kan hantera kontanter 

och digitala betaltjänster framöver? 

Varmt välkommen du som representerar en förening, 
ett företag, ett förbund eller en offentlig organisation! 

Deltagandet är kostnadsfritt. 

 
Tid: 21 januari 2016 kl 17—20  
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund  
För karta och instruktion om kollektivtrafik, se http://ddss.nu/acs/hitta.asp 

 
17.00—17.45 Registrering 
 Mingel i mässlokalen med enklare förtäring.  
 Passa på att besöka utställare och knyt kontakter med 

deltagare. 
 

18.00—18.15 Projektpresentation, Sylvia Larsson. 
 

18.15—18.30 Pipos - En nulägespresentation om kontant- och 
servicestationer i Skåne. 

 

18.30—18.45 Bredband och mobiltäckning i Skåne,  
Region Skåne och Länsstyrelsen. 

 

18.45—19.00 Paus 
 

19.00—19.15 Betaltjänster i ett historiskt perspektiv, Swedbank. 
 

19.15—19.30 Den lokala butiken som kassatjänst, Ica 
 

19.30—19.45 "Vi började erbjuda fler betalningsmetoder och ökade 
intäkterna". Möt föreningar och entreprenörer som utöver 
kontanter numera erbjuder sina besökare fler sätt att betala. 

 

19.45—20.00 Frågestund och summering. 
 
Anmäl ditt deltagande senast 15 januari till: 
sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se  

För mer information och för övriga seminarier se projekthemsida: 

www.hembygd.se/skane/projekt/ta-betalt 

Deltagandet i projektets aktiviteter är kostnadsfritt. 

Varmt välkommen! 
Sylvia Larsson, Projektledare Ta betalt! 
Tel. 0708 – 635295 E-post sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta betalt!  
Från 1 oktober 2015 pågår ett 
ettårigt regionalt projekt i Skåne som 
bygger vidare på den förstudie om 
betaltjänster och kontanthantering 
som gjordes under 2014.  
 
Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, 
Kommunförbundet Skåne, Hela 
Sverige ska leva Skåne och Skånes 
hembygdsförbund driver projektet 
tillsammans med finansiering från 
Post- och telestyrelsen. 
 

Syftet är att förbättra tillgången till 
grundläggande betaltjänster. 
Föreningar och företagare på den 
skånska landsbygden erbjuds 
inspirationsseminarier om digitala 
betallösningar och ges möjlighet att 
se över hur kontanter kan hanteras i 
verksamheten i framtiden.  

Fokus är att engagera föreningar, 
företag, kommuner och banker att 
tillsammans hitta samarbetsformer 
kring betaltjänster och 
kontanthantering. 

Vad händer i projektet? 
En serie av seminarier genomförs 
under våren 2016. Arbetsgrupper 
kommer att bildas för att hitta 
samarbeten för fungerande lösningar 
för kontanthantering och digitala 
betaltjänster.  
 
Är du intresserad av att delta i 
projektet?  Du är hjärtligt 
välkommen att höra av dig till 
projektledare Sylvia Larsson. 
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