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“Putte är en av Sveriges viktigaste sociala entreprenörer, en härlig inspiratör och ifrågasättare av
gamla strukturer. En fantastisk förebild helt enkelt”
Fredrik Svensson Föreningen Rektorsadademien

“I deltakerevalueringen etter Motion 07 ble Putte
rangert øverst av alle våre 18 foredragsholdere.
Han formidler et allmenngyldig budskap på en
utradisjonell og energisk måte. Må oppleves!”
Øystein Tønnessen Partner Progress AS

Putte Svensson Sahlin
Samhällsentreprenören från Hultsfred

Prisad entreprenör. I grunden rebell och musikälskare med naturliga instinkter
för utveckling. Från starka ideella rötter till växtkraft och näringsliv. Vinnare av:
Narrenpriset • Årets mest spännade entreprenör • European Entreprize Awards •
Entrepreneur Of The Year
Vill man ha något gjort får man göra det själv. Putte Svensson
och hans kompisar bildade föreningen Rockparty 1981. De
bokade band de själva ville lyssna på och folk kom på festerna.
En dag kunde de inte bestämma sig för vilket band de skulle
boka och då fick det bli allihop - Hultsfredsfestivalen föddes
och levde i hela 24 år.
Tack vare Hultsfredsfestivalen föddes även andra idéer och
bolag som huserar i Rock City, en byggnad där forskning,
utbildning, näringsliv och kultur utvecklas och skapar regional
tillväxt.
Engagemang, skaparkraft, prestigelöshet, uthållighet och tillit
var direkt avgörande för att Hultsfred och Rock City kunde bli
en utvecklingsmagnet och mötesplats på internationell nivå.
I byggnaden finns i nuläget cirka 20 olika verksamheter och
ett 70 tal anställda med en omsättning på 100 miljoner kronor.

Läs mer på:
www.rockcity.se

www.volante.se/talare-moten

Antalet högskolestudenter stiger fortfarande i huset och är
idag ca 400 personer.
Putte Svensson har blivit en rumsren rebell som ger råd åt
Danmarks regering när de ska utveckla sin upplevelseindustri,
han var med och startade upp för Nätverket för upplevelseindustri i Sverige och han är prisad som entreprenör både i
Sverige och internationellt. Under resans gång har han insett
att möten människor emellan och samverkan är både kul och
nödvändigt. Till och med drömmen att få starta ett gymnasie har
han lyckats förverkliga. Med snart 30 års erfarenhet av entreprenörskap är Putte en stor inspiratör som ger allt oavsett vem
som anlitar honom. Och fortfarande och för alltid lägger han sin själ
och sitt fulla engagemang till den plats där allt började - Hultsfred.

Kontakt:

putte.svensson@rockcity.se

www.gyrockcity.se/

