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Presentation
Utbildning
Uppsala universitet – fil kand. examen i matematik, numerisk analys och miljövård. Jag har
också läst barn- och ungdomslitteratur
Högskolan i Borås – bibliotekarie examen
Linnéuniversitet i Kalmar – kurser i företagsekonomi och internet/nätverkskommunikation
Linnéuniversitet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar – öländsk natur- och kulturguide
Regionförbundet i Kalmar arrangör, utbildningar i ledarskap, projektledning och
marknadsföring mm.
Natur och kulturguide i Glasriket
Egenskaper
Mål- och resultatinriktad, flexibel och kreativ
Klarar budget och administration
Nätverkare med stor social kompetens
Är bra på att lyssna
Ser möjligheter och har lätt för att inspirera
Erfarenhet från många branscher
Uppsala universitet, Kultur- och fritidsförvaltningar, Bibliotekstjänst, Svenska institutet,
Regionförbundet i Kalmar län, projektledning – föreningsuppdrag och eget företag, egen
företagare.
Arbetslivserfarenhet i urval
Eget företag – Grundare och driver Westbergh Upplevelser AB - som utvecklar och
arrangerar kulturella och kulinariska äventyr i trakterna kring Öland, Kalmar och Glasriket.
Guidade matvandringar, cykeläventyr, stadsvandringar på historiska teman är några exempel.
Konsultuppdrag – exempel för Almi Företagspartner inom mentorprogrammet
Projektledning – paketering av upplevelser/tjänster inom besöksnäringen, bland annat
utvecklat cykelpaket i Glasriket för Måleråsförening.
Mentor för elever på Kulturarvsprogrammet, Linnéuniversitetet
Mer info om verksamheten finns på www.visitkalmaroland.com
Projektledare – Stiftelsen Johan August Gustafssons Träskulpturer. 2006-2007.
Ansvar för projektering, finansiering och genomförande av EU Mål 2 projektet Centrum för
lokal folklig konst och bygdeutveckling. Projektets syfte var att utveckla ett besöksmål i
Segerstad på sydöstra Öland och bygga ett nytt konst- och bygdemuseum, J.A.G.S. Museum
med målgrupp besökare från hela världen. Verksamheten omfattar nu konsthall, museishop,
café och evenemang.
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Projektledare – nätverket Konst och kultur på Öland. Ett marknadsföringsprojekt där
öländska aktörer samarbetar för att främja konst och kultur på ön och utveckla
besöksnäringen. Pågår sedan 2006.
Ölands saftsalong – startade en kulturscen för barnteaterverksamhet på Öland och
arrangerade föreställningar i samarbete med en förening. Sökte också finansiering för
verksamheten. Under fritiden 2006.
Föreläsare – Svenska institutet/ Sveriges ambassader. 2006-2007.
Internationell föreläsare på tema Astrid Lindgren. Föreläsare på bibliotekskonferenser och i
universitetssammanhang. Serbien, Ukraina, Tyskland mm.
Projektledare – Regionförbundet/länsbiblioteket. 2005-2006.
Biblioteket som plattform för ungas delaktighet och inflytande, projektledare med ansvar för
planering och genomförande. Undersöka möjligheter till ett vänortssamarbete mellan
Kaliningrad, Kalmar och Borgholm.
Projektsamordnare – Svenska institutet. 2005.
Projektsamordnare för Svenska institutets barnkultursatsning i Kaliningrad med ansvar för
färdigställande av en svensk barnboksavdelning, samordning av konferens och verksamhet i
anslutning till detta. Huvudtema var Astrid Lindgren och barnens behov utifrån FN:s
barnkonvention och projektet var den del i det internationella projektet ”Astrid Lindgren och
barnens rätt”.
Projektledare – Södra Möckleby hembygdsförening. 2004.
Projekt Museifyren i Degerhamn. Projektledare med ansvar för projektering, finansiering och
genomförande. Bygga en museifyr och producera en utställning.
Kultur- och fritidschef, vikarie – Mörbylånga kommun. 2002-2003.
Ansvar för verksamheten med personal, budget och utvecklingsfrågor på kultur och
fritidsförvaltningen under 2 år. Verksamheten omfattade biblioteket, fritidsgårdar,
kulturfrågor, turistfrågor, musik och kulturskola och fritidsverksamhet med sporthallar,
vandringsleder.
Bibliotekschef – Kristianstad kommun. 2001-2002
Ansvarig för kommunens skolbibliotek och verksamheten där – personal, budget och
utvecklingsfrågor.
Föreläsare – Bibliotekstjänst i Lund. I samband med att jag arbetade som barn och
skolbibliotekarie. Aktuell barn- och ungdomslitteratur – föreläsningar riktade till
bibliotekspersonal och lärare i Kalmar län m.fl. platser.
Bibliotekskonsulent med ansvar för utvecklingsfrågor inom biblioteksområdet för barn,
ungdomar och skola – Länsbiblioteket i Kalmar län.
Regional ombudsman – DIK förbundet, Kalmar län. Under min tid som bibliotekarie.
Under en period var jag regional ombudsman och arbetade med löneförhandlingar. Innan dess
var jag ordförande i DIK föreningen i Kalmar.
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Biblioteksprojekt i Sydafrika genom Sida och Afrika grupperna. Projektarbete, föreläsningar
och studiebesök. Under min tid som bibliotekarie i Kalmar.
Barn och skolbibliotekarie i Kalmar 1985-2001. Plus halvtid periodvis under 2000-talet.
I arbetet som skolbibliotekarie – stor erfarenhet av arbete med läsutveckling, utvecklat
”Lässurr” som fortfarande används i Kalmar län, undervisning i sökteknik, bokprat, arrangerat
skrivarläger och skrivarverkstäder, författarbesök och konferenser.
Förtroendeuppdrag
Kalmar filmstudio – styrelsemedlem
Natur- och kulturguide i Glasriket, styrelsemedlem
Mentor för elever på kulturarvsprogrammet, Linnéuniversitetet
Nätverk och medlemskap
Affärsnätverket Kronan i Kalmar
Kalmar Science Park Member, tidigare företag i inkubatorn Kalmar Science Park
Natur- och kulturguide i Glasriket, styrelsen
Rotary i Kalmar
Ölandsguiderna
Bokcirkel
Filmstudion i Kalmar, styrelsen
Rapporter
Gustaf-Jon, skrift om den öländska bildkonstnären. 2006.
Svensk barnboksavdelning på Gaidar biblioteket i Kaliningrad. Rapport utgiven av
Svenska institutet 2005.
Library democracy : a study at the Östra Funkabo school in Kalmar 2001. Bis/Sida.
Språk
Svenska modersmål
Engelska flytande
Franska och tyska – förstår och kan prata lite
Fritidsintressen
Natur, fotografering, kultur, läsning, filmer och mat.
Referenser
Lämnas på begäran.
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