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Nominera Årets Företagare i  
Färgelanda kommun 2016 
Nu är det dags att nominera Årets Företagare 
i Färgelanda kommun!
 
Årets Företagarepris är ett pris för att synliggöra  
företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbat hårt  
för att driva och utveckla sina verksamheter. Vinnaren nomineras även till 
Årets företagare i Sverige. 

På Företagarnas hemsida under Färgelanda kommun kan du nominera ett 
eller flera företag stora som små. Företaget behöver inte vara medlemmar i 
Företagarna för att delta. Sista nomineringsdatum den 22 juli.

Mer info: www.foretagarna.se

Färgelanda Dagarna
Den 26-27 Augusti är du välkommen till Nya Färgelanda Dagarna! 

Temat på fredagens näringslivsmässa är Landsbygdsutveckling 
och Entreprenörskap. Här kan du som företagare mingla med 

andra företagare, lysssna på intressanta föredrag och möjlighet 
att presentera ditt företag på mässan. Prisutdelning kommer att 

ske av Årets Företagare i Färgelanda.  
Mässan är öppen både fredag och lördag. 

Väkommen  till inspirerande och utvecklande Näringslivsdagar.

Näringslivsmässan inleds den 26 augusti med 
intressant program kl. 11:00-14:00

Föranmälan genom mail eller bifogad folder, 
anmälan senast den 12 augusti.

Nya
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KONFERENCIER OCH 
FÖRELÄSARE
Helén Andersson är 
känd som Sveriges 

kycklingmamma för att ha drivit fram 
kyckling branschen med sitt Torsåsen 
Fågelprodukter. Alla varumärken har 
byggts upp med utgångspunkt från 
landsbygen. Helén har även varit 
engagerad i flertalet framgångsrika 
projekt som främjar företagande och  
gröna näringar. Hon driver idag 
framgångsrikt Singel i Sverige.
Föranmälan:  
Näringslivsmässan kl. 11-14 

Klipp ut och skicka in snarast

 Företagsnamn 

 Adress

 Epost

 Kontaktperson

Antal personer      .............    för 26 augusti
Näringslivsmässan kl 11-14, fri entré och lunch 

Hyra mässbord för 26-27 augusti

1 reserverad plats till föreläsningen Ulla-Lisa Thordén, 26 Aug. kl 15-16 
ingår i mässhyran

 FÖRELÄSARE -  
ULLA-LISA THORDÉN 
Ulla-Lisa är även en 
framgångsrik författare. Storsäljaren ”Sälj 
dig själv och ta betalt!” blev Årets Säljbok 
2005.  Ulla-Lisa Thordén är säljtränare, 
författare och en av Sveriges mest 
uppskattade föreläsare inom området sälj 
och kundkommunikation. Hon har mångårig 
erfarenhet av att starta och utveckla företag.

Öppen föreläsning kl. 15-16

Näringslivsmässans program fredag kl 11-14
Invigning av Mässan i Centrumhuset fredag kl. 14:00-18:00. 

Föreläsningarna i tältet på eftermiddagen 15:00-18:00,  
är öppen för allmänheten, se program.
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Jag är intresserad av att delta 

Deltagaravgift: 1000 kr inkl. moms innefattar 2 dagars medverkan i Färgelanda Näringslivsmässa 26-27 
aug. 1 st mässbord med el. Deltagande i Näringslivsmässan på förmiddagen inkl. lunch. 1 st. förbokad 
plats  till föreläsning på eftermiddagen, se separat program information. Anmälan till: Färgelanda  
kommun, Marie Hörnlund Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda eller per  epost:naringsliv@fargelanda.se    
 -  Sista anmälningsdag den 12 augusti. för att delta i Näringslivets program och hyra  mässbord.  
Observera begränsat antal platser och mässbord. 



Program fredag 26 augusti

11:00 Kommunalråd Ulla Börjesson inleder Näringslivsmässan

11:05 Konferanciern Helén Andersson och presentation av de   
 lokala producenterna som serveras  dagens lunchtallrik

11:15 Föreläsning med Helén Andersson (”Sveriges 
 kycklingmamma”  Torsåsens Fågelprodukter)

12:15 Intervju med lokala livsmedelsproducenter.  
 Torggummans VD Jimmy Högberg och  
 Dalspiras grundare Carina Johansson

12:50 Energirådgivare Roger Fredriksson intervjuar 
 Daniel och Magnus Larsson från ICA Supermarket

13:05 Paneldiskussion om landsbygdsutveckling Position Väst 
 Ann Palmnäs, Fyrbodal Affärsdriven miljöutveckling 
 Morgan Ahlberg, Kommunalråd Ulla Börjesson, 
 Kommunchef Lars-Göran Berg

13:30 Prisutdelning Årets Företagare 2016.
 Komunalråd Ulla Börjesson och 
 Företagarnas Regionchef Mikael Erlandsson

14:00 Företagsmässa i Centrumhuset

Näringslivsmässa i Centrumhuset
14-18 I Centrumhuset finner du intressanta företag och 
 organisationer som säljer produkter och tjänster, 
 svarar på frågor och ger rådgivning.

Föreläsningar i tältet:  
Öppna föreläsningar

15:00 Sälj dig själv och ta betalt. 
  Med Ulla-Lisa Thordén

16:15 Föreläsning, Landsbygdsutveckling.

 • Länsstyrelsen Möjligheter med landsbygds-  
  programmet . Agneta Olsson Landsbygds-
  utvecklingen Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Leader Dalsland, Årjäng och Munkedal 
  Kerstin Söderlund Verksamhetsansvarig
 • Innovatum EU medel för utveckling och 
  Innovation 
  Lillemor Lindberg, Verksamhetsansvarig 
  Internationella Program 

Singelmingel i Färgelanda 
19.00  Dalslands Folkhögskola och Singel i Sverige arrangerar
 Singelmingel i Färgelanda. Lär känna nya vänner under 
 trevligt arrangemang med mingel, speed dating, 
 föreläsning och musik. Information och anmälan   
 på www.SingeliSverige.se
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Dag

BÅDA DAGARNA  
FRE 14-18, LÖR 10-16

Gröna näringar i tält på torget
 Lokalproducenter presenterar sina produkter och på lördagen 
 visar man också upp lite djur på torget

Bygga och bo i Färgelanda  
i Centrumhuset  
Samhällsbyggnad kommer att presentera resultatet från 
den boende-enkät som gått ut till invånarna i 
kommunen och informera om marker för villa, 
flerfamiljshus och  Industritomter.  

Program lördag 27 augusti

10-16 Familje Marknad 
 Marknadsförsäljning, Gröna Näringar och lokala  
 producenter med matförsäljning och djur för uppvisning;  
 NÄRF med brandbil för barnen, Veteranbilsutställning,  
 Föreningslivet i Färgelanda kommer att delta med 
 Pröva på idrott för alla. Barn aktiviteter med hoppborg. 
 Ansiktsmålning innan Piratshowen. Poängpromenad 
 som arrangeras av boendena för ensamkommande barn.

10:00 Näringslivsmässa i Centrumhuset

Scenprogram
10.00  Årets konferencier Kenneth Carlsson 
 hälsar välkommen

10.15  Färgelanda Ukuleleprojekt & 
 Oa’s Ukkevänner spelar och sjunger 

11.00  Piratshow för alla barnen med kapten 
 Gunnar Sparov

12.00  Sune Hallsten - känd från Svensktoppen 
 nästa. Hip-hop från Färgelanda!

12.30  Barnteater - från Centrumhusets scen

13.00  Dalslands Sparbank - delar ut pris för 
 utvecklandet av ett attraktivt Dalsland i tillväxt

13.10  Jan Hedlund minnesfond - Färgelanda IF

13.20  Presentation av FIF & EIK herrfotbollslag 
 inför dagens derbymatch på Högalid

13.30  Veteran Classic Dalsland - prisutdelning 
 för bästa fordon

14.00  Arvingarna - dansbandsunderhållning i 
 världsklass från festivalscenen

15.00  Barnteater - från Centrumhusets scen

Bolistdag
11-14 Jubileums arrangemang på Bolist
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