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VÄLKOMMEN TILL FÄRGELANDADAGARNA
Fredagen den 25 augusti presenterar näringslivsmässan föreläsningar, 
rådgivning och utställningar. Här kan du som företagare presentera ditt företag 
och mingla med andra företagare och organisationer. Dalslands miljö- och 
energiförbund och Fyrbodals kommunalförbund medverkar med utställning och 
föreläsningar med temat miljö- och energi. 
På fredagskvällens näringslivsevent kommer konferencier Jessica Barck  
att leda oss genom en inspirerande kväll!
Vi kommer bla. att gästas av föreläsaren Frida Boisen, live musik med Combo 
Abzint och prisutdelning för Årets Uppstickare och Årets Företagare.
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Mässbord på näringslivsmässan 25-26 augusti
Här kan du som företagare boka mässbord och presentera din verksamhet, mingla bland 
företagare och organisationer!
Mässan riktar sig till allmänheten under två dagar och kommer att presentera 
intressanta föreläsningar och utställare.

Öppettider för allmänheten:  Fredag 25 augusti klockan 10:00-15:00
                                                     Lördag 26 augusti klockan 10:00-16:00

Tider för mässarrangörer för montering meddelas efter bokningsbekräftelse.

Kostnad: 1 st. Mässbord 183X76 i biblioteket i Centrumhuset, 800kr ex. moms inkluderar 
2 mässdagar inkl. el. och 2 biljetter till näringslivsevenemang fredagen den 25 augusti 
klockan 17:30-22:00. Begränsat antal biljetter.

Anmälan och bokning: naringsliv@fargelanda.se, senast fredag den 11 augusti.

Kontakt och information
Marie Hörnlund Näringslivs- och landsbygdsutvecklare  
Tel: 0528-56 71 42, Mail: marie.hornlund@fargelanda.se,  
Adress: Färgelanda Centrumhus Timmervägen 12, 458 31, Färgelanda, www.fargelanda.se

Näringslivsmässan inleds den 25 augusti med 
intressant program kl. 10:00-15:00

Föranmälan genom mail eller bifogad folder, 
anmälan senast den 11 augusti.

Nominera årets uppstickare & årets företagare

Årets uppstickare
För att uppmuntra och stimulera företagandet tillägnar  
Färgelanda kommun priset för Årets uppstickare.

Årets företagare
Årets Företagarpris 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.

Mer information om nominering och kriterier finns på  
www.fargelanda.se Färgelandadagarna, www.foretagarna.se/
fargelanda

Sista nomineringsdag: den 28 juli 

ÅRETS  
UPPSTICKARE



Inbjudan till årets näringslivsevent i Färgelanda
Vi kommer att gästas av föreläsaren Frida Boisen och live musik med Combo Abzint, 
prisutdelning för Årets Uppstickare och Årets Företagare och mycket mer kommer att 
presenteras under kvällen och konferencier Jessica Barck kommer att leda oss genom en 
inspirerande kväll!

Tid: fredag den 25 augusti. Förmingel från kl. 17:30, programstart 18:00 - 22:00
Plats: Centrumhuset, Timmervägen 12, Färgelanda

Inbjudan gäller för 2 st. biljetter till dig som är företagare i Färgelanda kommun och 
mässutställare, begränsat antal biljetter.

Kostnadsfritt, dryck ingår ej. Bokningsbekräftelse lämnas i entrén.

Anmälan och frågor: marie.hornlund@fargelanda.se.  Sista anmälningsdag den 11 augusti. 

Föreläsare  Frida Boisen
Digital succé - så lyckas du med sociala medier

Hur når du ut till hundratusentals följare med ditt budskap? Hur sätter just ditt företag agendan 
i den digitala världen? Frida Boisen, till vardags digital chef för Bonnier Magazines and Brands, 
världsmästare i sociala medier och en Sveriges mest delade krönikörer, ger dig de virala 
nycklarna som verkligen fungerar. Missa inte hennes energifyllda och inspierande föreläsning 
där du får massor med konkreta och inspirerande tips till hur du kan göra digital succé med ditt 
varumärke och dina affärer. 

Program näringslivseventet
17:30 Mingel och musik underhållning med Combo Abzint

Inledning konferencier Jessica Barck

Invigningstal Färgelanda kommunstyrelse ordförande Ulla Börjesson

Intervju med Vinnare av Årets Unga Landsbygdsföretagare 2017, Dalspira Mejeri, VD Malin Jakobsson

Föreläsning Frida Boisen, Digital succé - så lyckas du med sociala medier

Årets uppstickare 2017  Prisutdelare T.f. Kommunchef Per Wahlén

Årets Företagare 2017 Prisutdelare Företagarna Regionchef Västra Götaland Mikael Erlandsson, 
Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson

Klipp ut och skicka in snarast

Anmälan till bokning av                    antal mässbordbord till näringslivsmässan 25-26 augusti

Antal biljetter för mässutställare, max 2 biljetter till näringsliveventet  
på fredag kväll. Begränsat antal biljetter.

Anmälan till Näringslivseventet fredagkväll den 25 augusti,  
marie.hornlund@fargelanda.se, senast 11 augusti. 
* Begränsat antal biljetter till fredagskvällens näringslivsevent. Bekräftelse sänds per mail om plats tilldelats.

"
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Fredag 25 augusti  10:00-15:00

Näringslivsmässa
Utställare från näringsliv, kommun, föreningar 
och rådgivning. Föreläsningar och utställning på 
torget med temat miljö- och energi kommer att 
presenteras i sambarbete med Dalslands miljö och 
energiförbund och Fyrbodals kommunalförbund. 
Utsällning på torget med Elbilar, elcyklar och 
gastanksatrapp.

10:00 Invigning Näringslivsmässan  
 Ulla Börjesson Kommunstyrelse ordförande

Föreläsningar:  
Konferencier Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund

Drönare och det digitala skogsbruket
Pär Nyman, GIS-specialist på Skogsstyrelsen, Värmland 
ger oss senaste nytt om den snabba utvecklingen med 
digitala kartor, drönare och 3D inom skogsbruket. Missa 
inte den här chansen att få del av det som redan finns och 
kommer ha stor betydelse för skogsbruket.
Pär Nyman, GIS-specialist på Skogsstyrelsen, Värmland

Ta stöd i klimatklivet
Vill ditt företag ställa om till fossilfritt? Klimatklivet ger 
investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar 
utsläppen av koldioxid på lokal nivå, Såväl stora som små 
företag och organisationer kan söka.
Jonny Leandersson, energi- och klimatstrateg, Dalsland

Jag och min Tesla
Hör Jobbakutens Tom Sjötun berätta om sin Tesla, vad 
investeringen betyder för företagandet och hur det hände 
sig att en elbil från Ödskölt blev en klicksuccé på nätet.
Tom Sjötun, VD Jobbakuten, Ödskölt

Bli din egen solshejk
Minska dina elkostnader och utsläppen av koldioxid! 
Från Dalslands miljö- och energiförbund kommer Roger 
Fredriksson och berättar allt om de möjligheter företag och 
privatpersoner har att söka stöd för att installera solceller.
Roger Fredriksson, energirådgivare, Dalsland

Så byter du upp dig till fossilfria fordon
I Fyrbodal arbetar vi för att fossilbefria fordonsflottan. 
Samtliga kommuner i området är på och nu bjuder vi också 
in näringslivet till initiativet Fossilfri 2030. Filippa Bohlin 
från Fyrbodals kommunalförbund och projektet Hela Gröna 
Vägen berättar om varför det är en god idé att köra fossilfritt
Filippa Bohlin, Fyrbodals kommunalförbund

Lördag 26 augusti 10:00-16:00

Marknadsförsäljning 

Marknadsknallar, gröna näringar och lokala 
producenter med matförsäljning och djur för 
uppvisning.

NÄRF med brandbil för barnen

Veteranbilsutställning 

Föreningslivet i Färgelanda  
kommer att delta med bland annat pröva på idrott 
för alla

Poängpromenad 
som arrangeras av boendena för  
ensamkommande barn.

Näringslivsmässan i Centrumhuset 
Utställare från näringsliv, kommun, föreningar och 
organisationer.

Scenprogram

10.00  Årets konferencier Sune Hallsten hälsar  
 välkommen

10.05  Inledningstal kommunalråd Ulla Börjesson

11.30  Maja-Nillas Duo från Vänersborg  
 Barnunderhållning

12.45  Jan Hedlunds minnesfond 
 Färgelanda IF

13.00  Presentation av FIF & HGF herrfotbollslag 

13.30  Veteran Classic Dalsland   
 Prisutdelning  för bästa fordon

14.00 - 16.00 
  JC Band och Uno Svenningsson 
 Musikunderhållning

Program

VARMT VÄLKOMNA • ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN


