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Näringslivet Falkenberg siktar på Nästa Nivå Falkenberg
Föreningen Näringslivet Falkenbergs drar till vintern igång projektet Nästa Nivå Falkenberg
som syftar till att ytterligare lyfta och förbättra det lokala företagsklimatet. Målet är att ge 100
företagsamma nyckelpersoner ny energi och nya verktyg genom engagerade föreläsningar med
Klas Hallberg. Projektet är öppet för företagare och företagsamma personer och från och med
idag är det möjligt att nominera personer till projektet.

Projektet är finansierat med 772 750 kronor av Framtidsbanken och drivs av Näringslivet
Falkenberg. Konceptet Nästa Nivå Falkenberg är utvecklat av Magnus Wernersson som också
kommer att vara projektledare.
- Vi upplevde det som mycket positivt när vi under 2015 och 2016 genomförde Broa Vidare.
Det var många engagerade samhällsbyggare som lyftes fram och det är bra att genomföra den
här typen av återkommande projekt. Det är mycket positivt som hänt i Falkenberg de senaste
åren men vi får inte bli för nöjda utan nu handlar det om att ta sig till nästa nivå. Nu skapar vi
Företagsamma Falkenberg 2.0, kommenterar Lotta Peltoarvo som är ny ordförande för
Näringslivet Falkenberg, lokal näringslivsförening med över 550 medlemsföretag.
Projektledaren Magnus Wernersson, Wernersson Idé, som utvecklade Broa Över och Broa
Vidare-projekten tillsammans med Tomas Enhager berättar mer om tankarna kring projektet.
- Projektet syftar till att genom en inspirerande utbildning bygga nya nätverk och ytterligare
förbättra vårt företagsklimat. Falkenberg är idag en kommun med självförtroende men vår
erfarenhet och kompetens får inte bli en belastning. Konsten är att kunna använda erfarenhet
och nyfikenhet för att både vara stabila och innovativa samtidigt.
Klas Hallberg kommer att medverka vid alla fyra tillfällena varav tre genomförs på Storan
och en föreläsning är öppen med plats för 400 personer på Stadsteatern.
- Klas är en av Sveriges mest framstående föreläsare och han fångar åhörarna på ett
enastående sätt och har förmågan att mentalt ruska om de som lyssnar på ett sätt som få
behärskar. Hans föreläsningar är en blandning av humor och djupaste allvar. Han är år en av
Sveriges bästa och mest efterfrågade föreläsare, kommenterar Magnus Wernersson.
- Det är roligt att kunna stötta ett så hör stort och brett lokalt näringslivsprojekt. Framtidsbankens syfte är att stimulera näringslivet och här når vi både många företag och bidrar till en
spännande utveckling, säger Göran Bengtsson,VD för Falkenbergs Sparbank.
Fram till den 15 augusti är det nu möjligt att via Näringslivet Falkenbergs hemsida nominera
deltagare och sedan kommer styrelsen göra urvalet av 100 deltagare som bjuds in i september.
Projektet startar sedan i januari och genomförs fram till maj 2020.
För mer information: Lotta Peltoarvo på tel. 073-20 055 22, Göran Bengtsson på tel. 072-54 550 85
eller Magnus Wernersson på tel. 070-53 838 86. www.naringslivetfalkenberg.se

