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Gilla och följ oss!

Välkommen att engagera
dig i näringslivet!
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!

sgsliv
Närirnukostar
f

till
mna
Välko

red
i Ulla

Bli medlem i
Näringslivet Falkenberg!
ANMÄL
DIG SENAST
23/2!

kommun.falkenberg.se

Larsson.
(Falo) och Marinette

hn.se

•

Påverkar

32 Falkenberg
Kvarngatan 2, 311
85 70
g.se | Tel. 070-764
naringslivetfalkenber

Ett nätverk av företagsamma falkenbergare.
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Näringsliv 2018

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

Lasse Diding
är en starkt engagerad
och mångfacet
terad företagare
som
kan beskrivas
som boknörd,
samlare,
kommunist, hotellägare
och miljonär.
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och tills
nyligen framgångs
rikt även drivit
hotellen Gästis
de båda
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Lunchvärd:
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Varje medlem
ytterligare gäster
har rätt till två
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Minimässa

i foajén

Vid varje lunch
genomförs en
minimässa i foajén
utställarna och
mingla från kl.
där ni kan kolla
11.15.
in
Vill du ställa ut?
Kontakta marinette.la
rsson@falkenberg.se

Martin Johansson

regionhalland.se

tek.se
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10.30
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Nätverkar
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Göran Bengtsson
t Falkenberg
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anmäla ditt företag som
medlem.
arrangerar
ns storlek numera
inte bli färre i år.
förhållande till kommune
plats 2018 - det lär
konstatera att vi i
1 000 personer på
Vi kan med stolthet
rejält och hade över
behövs.
ökat deltagandet
för varandra när det
Vi har de sista åren
ng och att ställa upp
r. Precis som
oss vikten av engagema
unika egenskape
i Falkenberg. Vi lärde
viktigaste och mest
vi oss en viktig sak
passande ord.
av Falkenbergs kanske
Hösten 2018 lärde
Falkenberg väldigt
detta är också en
nsskap” som ett för
engagemang och
Det finns ett starkt
vi i år lyfta ”tillsamma
vill
or”
”konkulleg
viktiga ord som
bra sätt. Det här är
förra året när vi lanserade
engagemang på ett
som topp-10 i Sverige.
är ledarskap och
som
rankas
tema
numera
dagens
mat
nsskap beskriver
till att vårt företagskli
Vi tycker att Tillsamma
och starkt har bidragit
bra sätt.
näringslivets utveckling
Falkenberg på ett
betyder mycket för
ska fortsätta att utveckla
gälla såväl
e ledare för att vi
som faktiskt kan
Det krävs engagerad
hedrande utnämning
tillsammans
en resa”. En mycket
ma människor och
Guide till ”årets värt
av mängder av företagsam
Falkenberg av White
dag. Falkenberg består
engagemang.
Under 2018 utsågs
på ledarskap och
e som vår egen Näringslivs
med ett starkt fokus
besöksnäring, företagand
en spännande dag
örer hoppas vi på
med våra medarrang

ens
höst

med:

Näringslivsda
gen

2018
- onsdagen den
7 mars i Falkhallen!
innan 23/2 på
www.naringslivetfalkenAnmäl dig
berg.se

Årsmöte 6 april

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

företagsamt
Falke

Ledarskap &
Engagemang
- konsten att känna

nberg

tillsammansskap

Årgång 13
TILLSAMMANS SKAPAR

VI

FALKENBERG.
OCH HÅLLBART
ETT FÖRETAGSAMT

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.

Läs mer och anmäl dig på naringslivetfalkenberg.se

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.

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.

Peter Nilsson
Vd, Kosmonaut Events

Annelie Nilsson
Vd, Bröderna Johansson

Konkullegor
till tusen!

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!
Lotta Peltoarvo
Strandhälsan
lotta@strandhalsan.se
Tel. 073-200 55 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordförande

Gilla och följ oss!

Tryck: V-TAB Falkenberg 2019 Foto baksida: Camilla Tellvik

Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg | Tel. 070-764 85 70
marinette.larsson@falkenberg.se | naringslivetfalkenberg.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0083

Vice ordförande

