
naringslivetfalkenberg.se Gilla och följ oss!

Tillsammans 

skapar vi ett 

företagsamt och 

hållbart 

Falkenberg



Näringslivet Falkenberg är en fristående lokal näringslivsförening med över 550  
medlemmar. Vi träffas regelbundet i mängder av nätverkande aktiviteter och har 
som ambition att driva på utvecklingen i Falkenberg.
 
Som medlem i Näringslivet Falkenberg är du med och bidrar till ett starkt och hållbart 
företagsklimat vilket vi ser som en förutsättning för ett framgångsrikt Falkenberg. Hos 
oss får du tillgång till ett nätverk som tillsammans vill påverka, engagera och inspirera  
Falkenberg till en fortsatt positiv utveckling.
 
Genom att ta vara på våra medlemmars kunskaper och engagemang kan vi skapa och
driva gemensamma projekt inom aktuella frågor. I vårt samarbete med olika organisationer 
har vi som mål att bygga broar mellan näringslivets olika delar och kommunen.
 
Näringslivet Falkenberg är en officiell samarbetspartner med Falkenbergs kommun.
Vi träffar kommunledningen regelbundet och hjälper dig att ta upp och driva viktiga 
frågor. Vår övertygelse är att ett bra och aktivt samarbete mellan skola och näringsliv 
skapar förutsättningar för framtiden.  
 
Vårt kontor finns på Företagscenter FBG dit du är välkommen att hälsa på och träffas 
över en kopp kaffe.
 
Kontakta oss
Har du frågor kontaktar du vår verksamhetsledare Marinette Larsson eller någon i
styrelsen. Känner du till fler företag som vill bli medlemmar och bidra till Falkenbergs 
utveckling - tipsa oss gärna!

Välkommen att engagera  
dig i näringslivet!



 Näringslivet Falkenberg erbjuder ett riktigt bra 
nätverk där man träffar många duktiga företagare 
och företagsamma personer. Det är en bra kvalité  
på alla tillställningar som ger mycket energi.

Peter Nilsson
Vd, Kosmonaut Events

 För oss är det viktigt med ett bra näringsliv vilket  
betyder mycket för Falkenberg och dess utveckling. 
Som medlem får vi möjlighet att knyta kontakter och  
en chans att visa upp vad vi jobbar med.

Annelie Nilsson
Vd, Bröderna Johansson

Vill du få möjlighet att nätverka, 
inspireras och vara med och 
påverka är du välkommen att 
anmäla ditt företag som 
medlem.

Bli medlem i  
Näringslivet Falkenberg!

VVäällkkoommnnaa  ttiillll  hhöösstteennss

Näringslivs-   

frukostar

AArrrraannggöörr  oocchh  ssaammaarrbbeettssppaarrttnneerrss::

Välkommen till Hotellet i Ullared under tre fredagar i

höst mellan kl 7.30-9.00! Vi bjuder på fralla och kaffe! 

AANNMMÄÄLL  DDIIGG
......  senast två dagar innan respektive datum på 

naringslivetfalkenberg.se

VViillll  dduu  vviissaa  uupppp  ddiitttt  fföörreettaagg??

Under frukosten erbjuds du som företagare att visa upp ditt

företag. Kontakta karin.torstensson@falkenberg.se

ii  UUllllaarreedd

Gilla oss:
Näringslivsfrukostar i Ullared
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FFöörreettaaggeett  oocchh  jjuurriiddiikkeenn

–– ssåå  ttrrååkkiiggtt  mmeenn  aacckk  ssåå  rroolliiggtt

Det är av vikt att företaget och dess

ägare har sett över sin juridiska 

situation i fall något inträffar. Och

alltid inträffar det något, bra eller

dåligt. AAggnneettaa  LLiinnddbbeerrgg – bolags-

jurist på Falkenbergs Sparbank

kommer till oss och pratar juridik i

kubik, ger tips och råd, kopplar 

bolagsjuridik till humanjuridik och

siar om framtiden.  

HHiittttaarr  fföörreettaaggeenn  ppeerrssoonnaall??

Behovet av arbetskraft är stort. Hur

jobbar Falkenbergs kommun med

kompetensförsörjning och för att

öka vår attraktivitet?

LLiinnddaa  BBeennggttssssoonn från Falkenbergs

Näringsliv AB presenterar hur 

kommunen jobbar för att underlätta

rekrytering och göra Falkenberg till

en attraktiv arbetsplats.  

FFrråånn  GGöötteebboorrgg  ttiillll  EEssppeennääss

–– oomm  aatttt  vvååggaa  lleevvaa  ssiinn  ddrröömm  

LLiissaa  WWaahhllee och HHeennrriikk  WWrraannggsstteeddtt

lever sin landbygdsdröm i Espenäs

strax utanför Ullared. De kommer

berätta om vägen från Göteborg till

Falkenbergs landsbygd – om sitt 

företag Lamberts gård och lada och

hur drömmen ser ut nu. 

MMeedd  nnaattuurreenn  ssoomm  rruumm

Den gröna miljön är den bästa 

platsen för att vila hjärnan och hitta

sitt inre lugn. Halland erbjuder en

unik möjlighet för personer med

stressohälsa och utmattning genom

Region Hallands nya vårdvalet, grön

rehabilitering. Vad är grön rehabili-

tering, vad är det som gör naturen

så bra? LLiisseelloottttee  BBeerrggeennzzaauunn  AAbbeell,

trädgårdsterapeut och leg psyko-

terapeut från Sörby retreatcenter

berättar mer om denna metod.

99//1111

VVåårraa  hhaalllläännnniinnggaarr  ii  RRiikkssddaaggeenn  

–– ddeebbaatttt  uurr  fföörreettaaggssppeerrssppeekkttiivv

Med bara två dagar kvar till valet tar

Företagarnas samhällspolitiske chef

PPaattrriikk  NNiillssssoonn "tempen" på politiken

och partierna. 

Det talas om jobben och det talas

om integrationen. Men det talas 

alldeles för lite om de företag som

skapar 4 av 5 jobb. 

Vilken företagspolitik behövs för att

företagen ska kunna lösa Sveriges

utmaningar?  

Här får du en introduktion till valet

och därefter blir det en rafflande

debatt med våra halländska riks-

dagsledamöter som hittills tackat ja:

Ola Johansson (C)

Agneta Börjesson (Mp)

Jörgen Warborn (M)

Bengt Eliasson (L)

Jennie Nilsson (S)

77//99
55//1100

Framtiden för svensk mat  och Falkenbergs skafferi
Torsdagen 25 januari kl. 11.30-13.00Plats: Arena Vesterhavet

Hur påverkas Sverige och  omvärlden av Donald Trump? Fredagen den 6 april kl. 11.30-13.00Plats: Laxbutiken, Heberg

Mitt liv och hur jag blev  som jag blev!
Fredagen 25 maj kl. 11.30-13.00Plats: Arena Vesterhavet

Ett samarrangemang med:

Arrangör:

Tillsammans skapar vi ett företagsamt Falkenberg

Anmälan
Görs via www.naringslivetfalkenberg.se. Varje medlem har rätt till två 
fria platser. För ytterligare gäster är kostnaden 170 kr/person.Minimässa i foajénVid varje lunch genomförs en minimässa i foajén där ni kan kolla in  

utställarna och mingla från kl. 11.15.Vill du ställa ut? Kontakta marinette.larsson@falkenberg.se

Tareq Taylor är krögaren som medverkat som TV-kock i mängder av kända mat- program och nyligen vann Kockarnas  kamp i TV4. Han ligger även bakom den internationella programserien Nordic  Cookery som spelade in ett helt program  i Falkenberg vilket sändes på SVT i höstas. Han medverkade som konferencier under Falkenbergs Matdagar senast och det han inte vet om mat är inte värt att veta. 
Här blir han intervjuad av Emma Gunnarsson  från Destination Falkenberg om framtiden  för svensk lokalproducerad mat och möjligheterna han ser för Falkenbergs Skafferi. 

Frida Stranne är forskaren som redan under  presidentvalet 2012 blev en av Sveriges mest synliga medieexpert om frågor som rör politik och samhällsutvecklingen i USA. Idag arbetar Frida på Högskolan i Halmstad och Uppsala universitet, är krönikör  i Expressen samt tidningens USA-expert och medverkar även regelbundet både i radio och TV. Från att ha varit bosatt i Washington DC är hemorten numera Mannarp utanför Harplinge. Frida var en av få som hösten 2016 hävdade att Trump kunde vinna valet och att stora samhälls-förändringar är att vänta i USA vilket vi får veta mer om under denna lunch

Näringslivsdagen 2018-  onsdagen den 7 mars i Falkhallen! Anmäl dig innan 23/2 på www.naringslivetfalkenberg.se

Lunchvärd: 

Lunchvärd: 

Lunchvärd: 

Lasse Diding är en starkt engagerad  och mångfacetterad företagare som  kan beskrivas som boknörd, samlare, kommunist, hotellägare och miljonär. Han är en känd entreprenör och frispråkig debattör som fortfarande äger och tills nyligen framgångsrikt även drivit de båda hotellen Gästis och Havanna i Varberg. 
Här berättar han om sitt liv och om varför han blev den han blev och hur det går ihop att vara kommunist och miljonär.  Ni kan också räkna med få veta varför  han inte längre kallar sig för champagne- socialist.  

VÄLKOMNA TILL VÅRENS

I FALKENBERG

Näringslivsluncher

TAREQ TAYLOR FRIDA STRANNE LASSE DIDING

Årsmöte kl. 10.30

Årsmöte 6 april I samband med vår Näringslivslunch fredagen den 
6 april genomförs också årsmötet för Näringslivet Fbg på Arena Vesterhavet kl. 10.30. 

Konkullegor  
till tusen!

ANMÄL
DIG SENAST

23/2!

Arrangörer:

Anmälan
Platsantalet är begränsat till strax över 1 000 deltagare.

För medlemmar i Näringslivet Falkenberg är deltagandet kostnadsfritt för två personer per 

företag vad gäller konferens, lunch och kaffe. För övriga är kostnaden 1 600 kronor/person 

exkl. moms. 

Deltagare som uteblir utan att avanmäla sig kommer att debiteras 800 kronor exkl. moms.

All anmälan sker senast den 23 februari via vår hemsida.

Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg 

naringslivetfalkenberg.se  |  Tel. 070-764 85 70

Nätverkar • • Påverkar

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT FÖRETAGSAMT OCH HÅLLBART FALKENBERG.
Årgång 13
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falkenbergssparbank.se

hn.se 

kommun.falkenberg.se 

hiresound.se 

tek.se 

regionhalland.se 

Till dig som är 

Företagare/vd/marknadschef/personalchef 

och intresserad av Näringslivsdagen i Falkenberg

naringslivetfalkenberg.se 

Vi kan med stolthet konstatera att vi i förhållande till kommunens storlek numera arrangerar Sveriges största näringslivsdag.  

Vi har de sista åren ökat deltagandet rejält och hade över 1 000 personer på plats 2018 - det lär inte bli färre i år. 

Hösten 2018 lärde vi oss en viktig sak i Falkenberg. Vi lärde oss vikten av engagemang och att ställa upp för varandra när det behövs. 

Det finns ett starkt engagemang och detta är också en av Falkenbergs kanske viktigaste och mest unika egenskaper. Precis som 

förra året när vi lanserade ”konkullegor” vill vi i år lyfta ”tillsammansskap” som ett för Falkenberg väldigt passande ord.

Vi tycker att Tillsammansskap beskriver dagens tema som är ledarskap och engagemang på ett bra sätt. Det här är viktiga ord som 

betyder mycket för näringslivets utveckling och starkt har bidragit till att vårt företagsklimat numera rankas som topp-10 i Sverige. 

Det krävs engagerade ledare för att vi ska fortsätta att utveckla Falkenberg på ett bra sätt.

Under 2018 utsågs Falkenberg av White Guide till ”årets värt en resa”. En mycket hedrande utnämning som faktiskt kan gälla såväl 

besöksnäring, företagande som vår egen Näringslivsdag. Falkenberg består av mängder av företagsamma människor och tillsammans 

med våra medarrangörer hoppas vi på en spännande dag med ett starkt fokus på ledarskap och engagemang.

Välkomna till årets Näringslivsdag!

Som traditionen bjuder är det, precis när våren börjar göra sitt intåg i Falkenberg, dags för vår spirande och inspirerande

Näringslivsdag. Som vanligt har vi ett spännande program med några av Sveriges mest intressanta föredragshållare. 
Tillsammansskap!

Göran Bengtsson 

Ordförande Näringslivet Falkenberg

Bli medlem i Näringslivet Falkenberg och gå fritt på Näringslivsdagen! 

Vill du bli medlem - anmäl dig på vår hemsida eller kontakta Marinette

Larsson på tel. 070-764 85 70 eller marinette.larsson@falkenberg.se

Eftersnack!
Träffas på Harrys från 
kl. 17 för eftersnack. 

Boka bord på tel. 
0346-88 85 55.

ONSDAGEN DEN 13 MARS

FALKHALLEN • FALKENBERG

Ledarskap & 
Engagemang

- konsten att känna tillsammansskap

Näringslivsdagen 2019

Läs mer och anmäl dig på naringslivetfalkenberg.se

Medlems- 
avgift: 300 kr

Serviceavgift:  
fr. 1 600 kr  
exkl. moms

I medlemsskapet får du:

 Ett nätverk av företagsamma falkenbergare.

 Hjälp med att ta upp aktuella frågor med kommunledningen.

 Näringslivsdagen för två personer (värde 3 200 kr).

 Sex näringslivsluncher för två personer per år (värde 2 000 kr).

 Sex näringslivsfrukostar per år i Ullared.

 Årlig utdelning av priset ”Årets Falkenbergare”.

 Nyhetsservice via mejl och sociala medier med  intressanta lokala näringslivsnyheter.

... och en hel del annat smått och gott. 



Kontakta gärna  
oss i styrelsen! 

Har du en frågeställning, idé eller utmaning som gäller ditt  
företag eller Falkenberg - tveka inte att ta upp det med oss.  

Tillsammans skapar vi ett företagsamt och hållbart Falkenberg!

Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg  |  Tel. 070-764 85 70
marinette.larsson@falkenberg.se  |  naringslivetfalkenberg.se
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Lotta Peltoarvo
Strandhälsan
lotta@strandhalsan.se
Tel. 073-200 55 22

Karin Berntson
Carlsberg
karin.berntson@carlsberg.se
Tel. 070-873 92 83

Marinette Larsson
Verksamhetsledare  
marinette.larsson@ 
falkenberg.se
Tel. 070-764 85 70

Jenny Billing Torstensson
Falkenbergs kommun
jenny.billing-torstensson@
falkenberg.se
Tel. 073-318 49 14

Ulrika Winroth
Falkenbergs Sparbank
ulrika.winroth@ 
falkenbergssparbank.se
Tel. 070-288 87 30

Johanna Knutsson
Mäklarhuset
johanna.knutsson@ 
maklarhuset.se 
Tel. 070-630 19 20

Magnus Wernersson
Wernersson Idé
magnus@wernerssonide.se
Tel. 070-538 38 86

Christian Dahlqvist
Sundhult
christian@sundhult.com
Tel. 070-625 33 99

Jonas Källström
FA-Tec i Falkenberg AB
jonas.kallstrom@fa-tec.se
Tel. 070-691 90 98

Henrik Unosson
Falkenbergs Plåtslageri
henrik.unosson@
fbgplatslageri.com
Tel. 070-647 61 48

Ghassan Ghaziri  
G.G. i Falkenberg AB
info@ggifalkenberg.se
Tel. 070-556 89 47

Annika Jönsson
White & White Event
annika@whiteandwhite.se
Tel. 070-755 27 75

Ordförande

Vice ordförande

Gilla och följ oss!


