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Projektet skulle egentligen genomförts under
första halvåret 2020 men pandemin la hinder i
vägen. Istället fick vi sprida ut träffarna under en
betydligt längre tid. Det var bara att gilla läget
och göra det bästa av situationen. Kanske var det
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En del i projektet är att göra en visionsskrift, byggd
på intervjuer med ett antal personer som presenterar sina tankar och visioner om Falkenberg för
våra närmaste tio år. Vi har därför valt ut några
spännande profiler från hela kommunen och
hoppas att de förmedlar en känsla du som läsare
kan ta till dig och stimuleras av.
De åtta personer som här utvecklar sina tankar
har alla intervjuats av journalisten Lars Grimbeck
som i många år var verksam vid Hallands Nyheter
innan han sadlade om och blev kommunikatör.
I Falkenberg finns en oerhört betydelsefull anda
där nätverkande och samarbete utgör viktiga led
ord mellan både kollegor och konkurrenter. Vi är
övertygade om att det är som KONKULLEGOR
vi skall fortsätta vår utveckling och ta oss till
NÄSTA NIVÅ FALKENBERG.

Frej Andreassen
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Det var viktigt att hitta ett namn på projektet
som vi hoppades skulle bli ett mantra och leva
kvar länge i medvetandet. Vi fann det i orden
”nästa nivå” som vi redan upplever har blivit ett
begrepp som används mer och mer i Falkenberg.
Vill man utvecklas och bli bättre behöver man
helt enkelt ta sig till nästa nivå. Det är dit Falkenberg är på god väg nu!

Micheline Attalah
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Christian Dahlqvist

Klas Hallberg
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Vi började därför söka nya möjligheter genom att
skapa ett nytt, spännande nätverk med runt 125
aktiva och företagsamma personer.

rentav en lyckoträff för Falkenberg att vi hann sjösätta Nästa Nivå Falkenberg före pandemin.

Miljömärkt trycksak
3041 0083

Lotta Peltoarvo			
Ordförande Näringslivet Falkenberg

Magnus Wernersson
Projektledare
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Sara Wennerström:

”I framtiden kanske
vi korkar upp en
flaska Falkenberg”
Hållbar matproduktion kan göra Falkenberg
mer självförsörjande, anser Sara Wennerström.
Bröd, kultur och ett ledarskap som fokuserar på
snällhet är hennes nycklar för framtiden.

Sara Wennerström flyttade till Slöinge och
förverkligade sin dröm om ett eget bageri. Som
företagare har hon många tankar om ett hållbart
ledarskap för framtiden.
4

HON ÄR TV- och kvällstidningsjournalisten som blev formgivare – som blev
projektledare i reklambranschen. Och
nu bagare och företagare. I kristider har
Sara Wennerström tvingats byta yrkesbana flera gånger.
– När IT-bubblan sprack miste jag
jobbet två gånger på ett år. Då hade jag
precis köpt lägenhet och var gravid och
insåg att en fast anställning inte alls är så
tryggt, säger hon.
Naturen och en bättre livsmiljö lock
ade familjen från Göteborg till Slöinge.
I nya huset fanns en bakugn, och 2010
kunde Sara äntligen knyta ihop sitt
intresse för bakning med en helt ny
företagarkarriär i Solhaga stenugnsbageri.
Visst kraxade en del olyckskorpar och
befarade att hon gett sig i kast med ett
omöjligt projekt på den sömniga halländska landsbygden. Men Sara stod på
sig, hundraprocentigt övertygad om att
satsningen var rätt.

BERÄTTANDE KOMMUNIKATION

har löpt som en röd tråd genom hennes
yrkesliv. Ett exempel är bloggen ”Sara
bakar” som fick en kickstart. Affärsplanen
var allt annat än blygsam: Solhaga skulle
bli ett av de bästa och mest omtalade
bagerierna. Och så blev det.
– Bageriet har gått runt ekonomiskt
från första stund. Fler och fler besökare
har lett till att vi byggt ut och återinvesterat.
Men när det kommer till vägval väljer
Sara hellre annat än tillväxt.
– Ständigt fokus på tillväxt kan leda
till problem, att du tappar i kvalitet.
Ett tag hade jag så många anställda att
jag fick lägga all tid på att vara chef.
Men det var ju inte därför jag startade
bageriet. Jag vill vara närvarande vid
bakbordet också.
Kaféet Borgmästaregården i Falkenberg
blev en avknoppning där medarbetare
från Solhaga numera står för driften
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Sara Wennerström
YRKE: Journalist, bagare, entreprenör
BOR: I Slöinge och Steninge
INTRESSEN: Mat, musik, träning och hälsa
DET VISSTE VI INTE: Att jag samlar på gla
mour, har flera lådor med spektakulära kläder
som jag får använda alldeles för sällan. Kan
också avslöja att jag drygade ut veckopengen
som tonåring med att skriva romantiska
historier till tidningen ”Mitt livs novell”.
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. Måndagsmötet på jobbet i Göteborg när
jag berättade att jag skulle flytta till Slöinge
och starta bageri.
2. Prisutdelningen på SM i Mathantverk 2018
då Solhaga vann tre guldmedaljer.
3. När min man lyckades hitta min borttap
pade kontaktlins i en skidbacke i Hemsedal,
han är bäst på att hitta saker jag slarvar bort.

men med Sara som delägare och VD. Ett sätt att
expandera och samtidigt behålla lusten i hant
verket. Kanske ett koncept för framtiden som fler
kan ta efter?
– Jag tror på att medarbetare ska vara delaktiga
i besluten och bli självgående – och sedan är de
med och startar nya ställen. Hellre det än att göra
Solhaga till en fabrik. Det är många smultronställen
som tappat sin själ när de växer, konstaterar Sara.
En framtidsfråga hon funderar mycket på är
ledarskap. Att rekrytera medarbetare som delar
värderingar, tempo och ambitionsnivå. Det är här
begreppet snällhet blir centralt. Snälla människor
skapar en förlåtande och tillåtande atmosfär, där
ingen behöver vara rädd för sina kollegers reak
tioner om något går fel.
– Rädda människor kommer aldrig framåt.
Och misstag leder ofta till något bättre. Snällhet
har en tydlig mening för mig i ledarskapet, säger
Sara.
Numera är också snällhet meriterande när hon
rekryterar:
– Jag anställer bara människor som är genuint
snälla och som präglas av värme och empati. Det
är människor som kan lära sig vad som helst och
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som kommer att bidra med mycket om man ger
dem luft under vingarna. Grupper funkar som
bäst när alla känner sig trygga och tar hand om
varandra och gästerna.
Saras tankar om ett hållbart ledarskap bygger
också på att rationalisera alla vardagliga rutinsysslor så mycket som möjligt och frigöra tid för
kreativitet.
– Om man inte behöver fundera på vardagens
rutinsaker får man utrymme att göra det lilla
extra. Det blir roligt att jobba och företaget blir
lönsamt.
FLER KREATIVA MÄNNISKOR skulle kunna
lockas till Falkenberg om småstadens främsta
styrkor blev mer kända. Exempelvis det öppna
samarbetsklimatet där det är helt naturligt att
samverka istället för att se andra företag som bittra
konkurrenter. En nyckelegenskap för Falkenberg,
enligt Sara.
– Falkenberg behöver inte ha något lillebrors
komplex. Vi duger bra som vi är.
Falkenbergs storlek innebär också en hög
självförsörjningsgrad när det gäller kompetenser,
varor och tjänster. Självförsörjning är ett bra sätt
att rusta sig för framtiden och skapa motståndskraft oavsett vad som händer.
– Vi är redan inne på ett bra spår när det gäller
nätverk, tycker Sara som vill se mer kreativa samarbeten, gärna med fler yngre och fler med annan
bakgrund, liksom fler utlandsfödda.
En viktig utvecklingsfråga för framtiden, anser
hon:
– Ja, att vi utmanar oss själva och tar vara på de
människor som inte har samma bakgrund. Så fort
någon är annorlunda, kanske lite för högljudd
med udda idéer, kan man lätt tycka att det känns
lite jobbigt. Man riskerar att bli bekväm och välja
ett sällskap som känns mera säkert och bekant,
och det tar oss inte framåt alla gånger. Ge de udda
människorna mer utrymme att vara med och
utveckla!
Sara ser gärna att Falkenberg fortsätter att växa,
även om hon inte per automatik sätter likhets

”

...vill se mer
kreativa samarbeten...

tecken mellan större och bättre. Men Falkenberg
har uppenbara fördelar i konkurrensen om
inflyttare. Till exempel det geografiska läget
mellan knutpunkter som Malmö och Göteborg.
Närheten till naturen är ett annat plus.
– Vi lever så naturnära att det räcker att vandra
i några minuter tills man kommer till en plats där
man inte ser några hus.
OM TIO ÅR hoppas hon att Falkenberg är ännu
mer känt som en fantastisk plats att växa upp på.
Att unga vill återvända efter att de pluggat. En
nyckelfråga är en större satsning på konstnärliga
uttryck, till exempel inom kommunala musik
skolan. Både kultur och idrott ger unga erfarenheter för livet. Men till skillnad från idrott har
kulturen mer sällan ekonomiska sponsorer
– Min egen uppväxt präglades av skapande
inom teater och musik. Det har haft stor betydelse
för mina framgångar som företagare, mycket mer
än högskolepoängen. Kultur ses ofta som något
trevligt, som lätt kan kapas bort när det krisar
ekonomiskt. Men jag menar att den ger oss ovärderliga färdigheter att förstå både oss själva och
andra, säger Sara.
I hennes framtidskikare är Falkenberg mer
framgångsrikt inom matproduktion, där fler
innovatörer går i bräschen och tar fram unika
lösningar för hållbar matproduktion.
– Jag hoppas vi blir mer självförsöjande inom
livsmedel och använder våra naturresurser på ett
klokare sätt.
En radikal förändring hon hoppas på är uppluckringen av stela regelverk. Så att Falkenberg
profilerar sig som matregion i Sverige och inte
samtidigt skär ned på budgeten till skolmat. Den
som menar allvar med hållbar matproduktion
måste tänka igenom alla perspektiv, menar Sara.
– Det behöver ju genomsyra även maten till
barnen och de äldre.

Ett förslag hon vill realisera är att restauranger
och bagerier delar med sig av sitt svinn. Men Sara
som engagerat sig i frågan har hittills mest mött
hinder.
– Vissa verksamheter slänger mat och i andra
änden drar vi ned på utgifterna till skolmat. Det
borde vi styra upp.
Klimatförändringarna har många negativa
förtecken, men ett förändrat klimat kan också
möjliggöra nya grödor. Måhända kan Falkenberg
bli känt som en framtida vinregion? Kunskaper
om jordbruk och odling finns ju redan, konsta
terar Sara.
– Kanske kan vi korka upp en flaska Falkenberg
när något ska firas. Tänk om vi har en terroir här
som vi inte vet om ännu.
– Framför allt har vi rätt inställning och tar
vara på förutsättningarna. Vi är smarta, kan
anpassa oss och gillar att samarbeta!

Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR. Köpte en
svart partyhandväska på Lettlands
hjälpen för bara 25 kronor, vilket fynd!
Hoppas bara att den kommer till
användning snart.
KOM PÅ EN KUL IDÉ. Att vi kunde
klippa saffransmunkarna med sax
till små kottar innan vi friterar dem,
det är den sortens idéer jag tycker är
roligast just nu.
KÄNDE MIG KLOK. I samtal med
min dotter om ett relationsproblem
för några dagar sedan.
PRATADE FÖR MYCKET. När jag
spelade in ett avsnitt till podden ”Ett
gott exempel” nu i veckan. Jag var
visserligen där för att bli intervjuad
men det känns konstigt att prata en
hel timme i sträck om sig själv!
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA. Jag
vinterbadade för första gången ny
ligen, tyckte det var skrämmande och
läskigt, men helt fantastiskt! Nästa
gång ska jag stanna ett andetag
längre i vattnet.
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Leonard Wolfhagen:

”Vi måste se oss
omkring för att
hämta nya idéer”
Högre utbildning är ett måste om Falkenberg ska
utvecklas, anser Leonard Wolfhagen. Själv har han
gjort karriär inom medicinteknik – och driver även
glasshuset på Skrea strand. Men allt började en
sommarnatt med varm korv.
LEONARD WOLFHAGEN ÄR ett
levande exempel på hur tillfälligheter
påverkar vägvalen i livet. Som ung
hängde han utanför uteställena sena
festnätter i Falkenberg, lärde känna
tongivande konsertarrangörer och fest
fixare som Ulf Haggren, Leif Olsson
och Magnus Helgesson. Just Helgesson
kom med förslaget att Leonard borde
börja sälja varm korv till sommarstadens
nattsuddare:
– Hade jag inte tackat ja till att sälja
korv, då hade jag inte lärt känna Magnus
Helgesson, inte tagit över hans företag
och börjat anordna skoldanser runt
om i Västsverige, och inte börjat driva
Harrys krog i Karlshamn där jag mötte
en kvinna som sålde Heinz ketchup och
som i sin tur erbjöd mig jobb som säljare
av receptfria läkemedel.
– Det ena ger det andra, därför är det
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ingen idé att ångra något av de vägval
man gör, säger Leonard.
Receptfria läkemedel var nytt för
dagligvaruhandeln i början av 2000-talet.
Leonard kom in i läkemedelsbranschen,
utbildade sig inom internmedicin och
anatomi och har sedan dess arbetat i
nästan 15 år som säljare av medicinteknik runt om i Sverige. I dag är han
knuten till ett amerikanskt dotterbolag
inom Getingekoncernen, specialinriktat
på kärlproteser till kärlkirurgin i sjukvården.
– Jag får ägna mig åt något som gör
folk friskare, summerar han.
SOM SÄLJARE MED hela Skandinavien som arbetsfält har Leonard blivit
något av en ambassadör för Falkenberg.
Han har alltid ett knippe gula pennor
i fickan – med Falkenbergs FF:s logga.

Leonard Wolfhagen driver glasshuset på Skrea strand
– men är även utbildad inom internmedicin och
anatomi. Han är övertygad om att tillgång till högre
utbildning är en framtidsnyckel för Falkenberg.
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Pappan importerade gamla bilar från Storbritannien, farfar handlade med kaminer, morfar var
säljare, mamma bra på att ta folk.
– Mitt ursprung har väckt en stark nyfikenhet,
framför allt på att göra affärer. Och jag har med
åren blivit bra på att ”tjôta”. Ibland tröttar jag väl
nästan ut folk med mitt ”tjôt”, säger han.
Men nyfikenheten handlar också om kunskaper.
Det är viktigt att den som vill kan skaffa sig en
utbildning. Unga vuxna ska inte behöva flytta till
andra städer för att läsa vidare efter gymnasiet.

Leonard Wolfhagen
kallas också ”Läsken”
YRKE: Glassdirektör och medicinteknisk

säljare
BOR: Fajans i Falkenberg
INTRESSEN: Kolla på fotboll, umgås med
familj och vänner – och sälja glass!
DET VISSTE VI INTE: Att jag är fd. buss
chaufför, upplärd av Lasse Helgesson på
Falkresor som var tidigt ute med att anordna
inköpsresor till Tyskland.
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. När jag såg TV-bilderna från kvartsfinalen
mot Rumänien under fotbolls-VM i USA 1994
och Kenneth Andersson nickade in bollen, det
påminner om så mycket från den sommaren
då man var i den åldern att man började
upptäcka allt nytt och spännande.
2. När jag gifte mig med Sandra Wolfhagen
2009.
3. När våra två barn föddes, Max som kom
2011 och Wilma 2013.

Att ge bort en sådan penna har blivit
entrébiljetten till samtal med många som gärna
vill veta mer om Falkenberg.
– När jag träffar kolleger i Stockholm eller
Köpenhamn pratar jag alltid Falkenberg. Jag
älskar Falkenberg. Jag märker att något hänt de
senaste tio åren. Fler vet numera vad Falkenberg
är. Antingen gör de kopplingar till stranden eller
fotbollen.
Att föra Falkenberg på tal i alla möjliga samman
hang har visat sig vara ett bra smörjmedel i sam
talen.
– Vi börjar sätta oss på kartan, vi är på väg att
bli något. Och det är klart att vi är inte Gullspång
– Falkenberg har så mycket mer.
Entreprenörkraften är viktig, menar Leonard.
Och de som driver utvecklingen är framför allt de
människor som vågar hämta inspiration utifrån.
De som tagit sig ”bortanför 50-skyltarna”, som
han uttrycker det.
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– Det bästa med Falkenberg är att vi kan åka
härifrån. Då menar jag att vi måste se oss omkring
för att hämta nya idéer och utveckla Falkenberg.
Helsingborgsområdet, Göteborg eller Oslo ligger
bara några timmar bort. Sen är det fantastiskt att
komma tillbaka till lugnet och tryggheten och bli
omhuldad.
Själv drivs Leonard av en stark nyfikenhet. Den
grundades redan hemma i Vinbergs kyrkby där
han växte upp. Leonard Boman, hette han då.

”

Vi börjar sätta
oss på kartan, vi är
på väg att bli något.

HÖGT PÅ LEONARDS önskelista står högre
utbildning, lokaliserad till Falkenberg, antingen i
form av högre yrkesutbildningar, högskolefilialer
eller allra helst en egen högskola.
– Högre utbildning är ett måste för att Falkenberg ska utvecklas.
Om han får drömma helt fritt ser han ett halländskt Falkenbergsbaserat universitet med 2000
studenter, välkänt som det bästa lärosätet, där
forskning och teknikutveckling ligger långt fram.
– En högre utbildning som är helt grym på
forskning som leder till att vi utvinner så mycket
vågenergi att vi slipper de där vindsnurrorna i
havet.
Innovation och lärande skulle kunna bli det
nav som Falkenberg så väl behöver, funderar Leonard. Och egentligen är det viktigaste inte vilka
inriktningar den högre utbildningen har utan
mer att det blir verklighet.
– Det skulle ge oss nytt blod, nya idéer.
Vad Leonard själv gör om tio år? Utbildar unga
i entreprenörskap och visionsarbete, svarar han
blixtsnabbt.
Men just nu är det en helt annan verksamhet
som är hans största intresse vid sidan av säljjobbet.
Tillsammans med en annan familj har Leonard
och hans fru Sandra tagit över glasshuset på Skrea
strand, ”Peggens” som många fortfarande säger.
Från att ha varit en av stammisarna – ”Skrea
special med blåbärskulor och extra grädde” – fick
han till slut erbjudandet att köpa verksamheten.
– Jag fullkomligt älskar det. Det är det roligaste
man kan göra. Det är som en spansk hacienda. Jag
går omkring där med förkläde och småpratar med
gästerna och bara stortrivs.
Faktum är att han blivit så involverad att han
nu startat egen grossistverksamhet med glassbilar
och chaufförer för säsongsleveranser till glasskiosker.

VILL HAN DÅ se att fler startar eget i sann entreprenörsanda? Ja, men lika viktigt är att underlätta för dem som väljer att bo i Falkenberg och
jobbpendlar till storstäder. Kontorshotell är en
lösning, en annan är dagliga pendelbussar direkt
till Göteborg och Malmö.
– Om vi servar den unga generationen med
sådana möjligheter att bo kvar, ja då kanske det
så småningom leder till avknoppningar och att
de startar egna verksamheter lokalt. Det är mer
sannolikt än att stora företag med 300 jobbtillfällen
flyttar hit. Det är vi som invånare i Falkenberg i
dag som skapar förutsättningarna för framtiden.
Attraktiva bostadsområden måste till, till
exempel Södra Åstranden, vilket kan bidra till att
stan växer. En mix av upplåtelseformer är viktig
för att öka integrationen.
– Klyftorna kan byggas bort om alla får råd att
bo där, säger Leonard och ger ännu några exempel
på att fler idéer bör hämtas utifrån:
– Se Berlin som en förebild, eller Docklands i
London, eller Hammarby sjöstad i Stockholm!

Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR. Köpte en
fastighet i Glommen, renoverade den
och sålde.
KOM PÅ EN KUL IDÉ: Att starta glass
grossistverksamheten. Jag sprudlar av
idéer hela tiden men för omvgivning
ens bästa håller jag det mesta inom
mig, har dock en bok där jag skriver
ned sånt jag kommer på.
KÄNDE MIG KLOK: Varje gång jag
hjälper barnen med läxorna så att
de förstår.
PRATADE FÖR MYCKET: I den här

intervjun.
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA: Förra
sommaren när jag skulle hoppa från
tio meters höjd på en badplats, fast
när det kom till kritan klev jag ned till
femman istället.
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När Elenor Störby flyttade
tillbaka till Falkenberg upptäckte hon att mycket positivt
hänt i barndomsstaden.
Pride med ett tydligt ställningstagande i HBTQ-frågor
är ett exempel.

Elenor Störby
YRKE: Konceptutvecklare, inredare och
projektledare
BOR: Skrea backe
INTRESSEN: Formgivning, yoga, trädgård och

att umgås med folk
DET VISSTE VI INTE: Om jag helt misslyck
ats med allt och inte haft något att göra så
hade jag blivit stuntman.
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. Känslan första gången jag kom in på
konstskola.
2. Känslan när Falkenbergs matdagar lockade
fullt med folk efter att vi kämpat dygnet runt.
3. När jag kom hem från en lång arbetsresa
och min familj hade tänt utebrasor och
välkomnade mig hem med trombonspel och
sång. En rörd och lycklig mamma!
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Elenor Störby:

”Vad är det som
händer i Falkenberg?
Dit måste vi också åka!”
Hon växte upp i en stor härlig familj mitt i Falkenberg där alla
var välkomna. Den bakgrunden präglar fortfarande Elenor
Störby och hennes syn på framtiden.
– Jag lärde mig tidigt att alla är lika mycket värda. Om någon
behöver då hjälper man till, säger hon.
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pusselbit för Falkenbergs framtid, då kan det bli
hållbart, funderar Elenor.
Men småstaden kunde förr också kännas trångsynt och kvävande för den som ville gå sina egna
vägar i en tid långt innan digitala mötesplatser
öppnade upp världen för alla på ett revolutionerande sätt. Så efter 20 år i storstadsmiljöer kom
Elenor tillbaka till Halland 2009, bara för att
upptäcka att något positivt hänt i utvecklingen
hemma i barndomsstaden Falkenberg.
En händelse som gjorde starkt intryck var Pride
festivalen med ett tydligt ställningstagande för
HBTQ-frågor och allas lika värde.
– Jag bestämde mig för att gå längst fram i
Prideparaden. Jag vill vara en del av en sådan
utveckling och känner stark drivkraft för allt som
handlar om mänsklig hållbarhet.

BRÖDERNA STÖRBYS BENSINMACK var
en klassiker mitt i Falkenberg. Och brödernas
familjer umgicks så ofta att kusinerna nästan fick
en syskonrelation.
– Hemmet var alltid öppet och det var ett
ständigt flöde av människor. Det fanns alltid en
tallrik till övers hemma hos oss, minns Elenor.
Hon återkommer till att uppväxten la en grund
för framtiden, något att förvalta. Just mänskliga
mötesplatser ser hon ett växande behov av i
Falkenberg – det kan handla om möten kring
måltider, men också kring kreativa projekt, yrkes
nätverk, idrott, ja allt som väcker intresse och
som för människor samman och underlättar förståelsen för varandra. Mötesplatser med naturliga
mötesrum i staden och arbetsplats-hubbar är en
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ELENOR STÖRBY HAR lång erfarenhet av
formgivning och design, marknadsföring och
projektledning. Hon arbetade i flera år på modemagasinet Elles redaktion i Stockholm. Numera
frilansar hon, utgår från huset i Skrea och ser
ständigt nya möjligheter att omsätta sina erfarenheter på hemmaplan.
– Passionen för Falkenberg är något som driver
mig, säger hon.
Hon lyfter fram närheten, helhetskänslan
och en positiv form av stolthet som Falkenbergs
främsta styrkor för framtiden. Men hon ser också
att bara en bråkdel av kapaciteten utnyttjas fullt
ut. Hon har en vision om att utveckla Falkenberg
ännu mer som destination. Kreativt utveckla
möjligheterna med havet och den redan pågående
marknadsföringen kring mat. Det är viktigt att
tänka mer på estetiken i staden, till exempel
parker och andra grönytor, så att det mer gagnar
inflyttning, men lika viktigt är att inkludera
landsbygden.
– Vi är på god väg men behöver ännu mer få
med helheten. Staden behöver bli mer komplett
och utnyttja utvecklingspotentialen i parker och
restauranger. Och knyta ihop staden med havet,
hamnen och ån.
Allra helst skulle hon vilja se en ny gång- och
cykelbro över Ätran. Skapa nya rörelsemönster
utmed Ätran och i staden. Varför inte en salu
hall? Fler båtplatser för segelbåtar. Ja, ett riktigt
Falkenbergs ”Manhattan” som en levande knutpunkt med spa-bad på pontoner i Ätran, stora

växthus för odling, möten och matutbildningar
som gör platsen levande året runt.
Människorna själva är en tillgång som inte ska
förbises, poängterar Elenor.
– När jag reser i Sverige frågar jag alltid vad
folk vet och tycker om Falkenberg. Det visar sig
att hallänningar upplevs som väldigt trevliga. Vi
är helt enkelt värda att resa till.
Elenor har med argument som närhet och goda
levnadsförhållanden till och med lyckats locka
några stockholmare att flytta till Falkenberg.
HON VÄRNAR INTE BARA värden som hållbar-

het utan också det som är vackert för ögat. Estetik
i mänsklighetens tjänst, som hon uttrycker det.
En sådan syn på bostadsområden kan minska
klyftor och segregation. Oavsett var människor
bor ska även utemiljöerna upplevas som fina,
det är ännu ett perspektiv på att hålla samman
staden. Och hon är övertygad om att det går att
vända utvecklingen för en stadsdel eller bostadsområde som fått en negativ prägel.
– Öppna till exempel en riktigt bra restaurang
som inte är svindyr utan drar människor dit
istället för att folk åker därifrån.
Naivt och idealistiskt? Nej, det måste paras
med ödmjukhet för att människor är och vill
olika, säger Elenor.

”

Estetik i
mänsklighetens
tjänst.

– Min dröm är att konceptutvekla mer så att
folk vill komma. Det visuella är väldigt starkt,
säger hon.
Om tio år skulle Elenor vilja se tillbaka och
kunna konstatera att Falkenberg ännu mer präglas
av förmågan att tänka kreativt tillsammans. 
Att evenemangen blomstrar året om. Åretruntturismen har fått fart. Tonåringarna är stolta över
sitt Falkenberg och har fått större möjligheter
att skaffa sig högre utbildning på hemmaplan.
Men också att det finns en tillåtande atmosfär i
allt nytänkande och experimenterande där också
den som misslyckas fångas upp och får hjälp att
gå vidare.
– Och att man runt om i Sverige – och världen
– tänker: Vad är det som händer i Falkenberg?
Dit måste vi också åka!

Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR: När jag bodde i
Stockholm och levererade en hel massa
egentillverkade fat, ostkupor, muggar och
tallrikar till Rosendals Trädgård i Stockholm
och sålde allt till en person på cirka två
minuter.
KOM PÅ EN KUL IDÉ: Kanske idén om att
försöka bygga broar mellan områden och
människor genom att öppna en riktigt bra,
inkluderande restaurang på Falkagård, dit
alla känner sig välkomna och vill besöka.
Gör man det rätt tror jag att det skulle

kunna bli riktigt bra. Få människor att
mötas. Hoppas det blir av.
KÄNDE MIG KLOK: När jag i mötet med
människor stannar upp och försöker ta in
hela bilden.
PRATADE FÖR MYCKET: När jag blir
väldigt engagerad i något och energin
bubblar. Jobbar mycket med detta och
hoppas att jag utvecklas…
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA: Min för
hoppning är att det är allt som oftast.

15

Nätverka, inspirera
och påverka med
Näringslivet Falkenberg
Näringslivet Falkenberg är en aktiv lokal näringslivsförening som
arbetar för att utveckla ett starkt och hållbart företagsklimat. Målet är att
ta Falkenberg till nästa nivå genom att inspirera och skapa nätverk som
kan påverka och engagera näringslivet till en fortsatt positiv utveckling.
Vi har idag över 550 medlemsföretag men vill bli fler och starkare för att
tillsammans kunna göra ännu mer nytta för Falkenberg. Och för dig som
företagare.
Välkommen att bli medlem och engagera dig.
Kontakta marinette.larsson@falkenberg.se
naringslivetfalkenberg.se
Tel. 070-764 85 70

Framtidsbanken
skapar tillväxt!
Nästa Nivå Falkenberg finansieras genom bidrag från Framtidsbanken
efter en ansökan från Näringslivet Falkenberg.
För Falkenbergs Sparbank är det viktigt att vara en positiv kraft i
samhället och stödja det lokala närings-, kultur- och föreningslivet där
våra kunder verkar och bor. Genom Framtidsbanken satsar vi gärna på
nytänkande projekt och engagerar oss i frågor som är viktiga för en
långsiktigt hållbar utveckling i vårt område.
Har du en bra idé så är du välkommen med din ansökan
www.falkenbergssparbank.se/framtidsbanken
Sedan starten 2013 har Framtidsbanken delat ut över
42 miljoner kronor till runt 450 projekt.

Framtidsbanken
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Bozo Lukanovic:

”Falkenberg kan se
fram emot många
häftiga byggprojekt”
Som nyinflyttad i Falkenberg för tio år sedan blev
idrotten en inkörsport till nya kontakter. Företagaren
Bozo Lukanovic vet betydelsen av nätverkande.
– Prestigelösheten jag mött i Falkenberg är något
att bygga vidare på, säger han.
BOZO LUKANOVIC EGEN livsresa
är som en framgångssaga, förverkligad
inom loppet av några år. Tillfälligheter
och impulser, säger han själv lite blygsamt. Men i själva verket är det mer hårt
arbete och stark vilja att utvecklas som
tog honom från Småland till högskolan
i Halmstad.
Bozo har alltid tyckt att matematik är
stimulerande så det föll sig naturligt att
läsa till byggnadsingenjör.
– Att min sambo och jag började
plugga vidare i Halland berodde också
på att hennes familj haft fritidshus i
Halmstad.
Så småningom fick han praktikplats
på Sköld Forsberg Byggkonsult i Falkenberg. I dag är han delägare och VD för
bolaget där han började som praktikant.
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Där tog han de första trevande stegen
– från skisser till färdiga hus. Fick möta
människor som planerar framtidens
bostadskomplex och förverkligar sina
drömvillor – men Bozo gav sig också i
kast med mindre projekt som tillbyggnader och uterum. Firman med över 20
anställda ägnar sig åt allt från arkitektur
och konstruktion till besiktning och
kontrollansvar.
Bozo som själv ägnat sig mest åt konstruktionsritningar kände direkt att det
var rätt. I rask takt har han svingat sig
upp till högre positioner i företaget.
– Att först få frågan om att börja jobba
där efter utbildningen och sedan bli
delägare och VD innebar att vardagen
fick en helt ny riktning. Det var ett helt
fantastiskt beslut, säger Bozo.

Bozo Lukanovic är byggnadsingenjören som flyttade
till Falkenberg och blev företagare och VD. Nu hoppas
han på ett nytt stråk som knyter samman Skrea strand
med innerstan via Södra Åstranden.
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Bozo Lukanovic
YRKE: VD för Sköld Forsberg Byggkonsult AB
BOR: Falkenberg
INTRESSEN: Familjen och umgås med
vänner. Träning i form av padel, löpning och
fotboll, har bland annat spelat för IF Böljan.
DET VISSTE VI INTE: Jag kom till Sverige
åtta år gammal 1993, då familjen flydde från
kriget. Har kroatiskt pass.
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. När första barnet föddes – ingen är väl helt
redo för det mentalt?
2. När jag fick frågan om att bli delägare i
byggkonsultfirman. Vi åt mat på Hermans.
Jag trodde att det var en vanlig AW när jag
plötsligt fick frågan.
3. När jag åkte buss till högstadiet och den
sötaste tjejen satte sig bredvid mig varje
morgon. I dag är Simone min fru.

ÄNDA FRÅN BÖRJAN har han stortrivts i

Falkenberg. Fotbollsspel i IF Böljan var inte bara
ett bra sätt att koppla av från jobbet utan också
ett snabbspår till nätverkande. Bozo talar mycket
om prestigelösheten han möter bland människor
i Falkenberg – något han tycker fler borde ta fasta
på ännu mer som en framtidsspaning.
– Det är lätt att komma in i Falkenberg, som
har ett bra samarbetsklimat. Det är häftigt med
alla entreprenörer och deras starka drivkrafter.
Han själv hade inga personkontakter när han
flyttade hit, ingen lokal förankring i bagaget att
falla tillbaka på. Han upplever att många, framför
allt inom näringslivet, har lätt för att jobba tillsammans och hjälpa varandra när det kör ihop sig
eller man behöver förslag på lösningar på kniviga
problem.
– Det känns helt naturligt att mejla, ringa eller
träﬀas. Många har väl insett att man inte klarar
sig själv. Ett eller två telefonsamtal bort så har
man ofta en lösning som hjälper en framåt, säger
Bozo.
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ETT REJÄLT KLIV in i aﬀärssamarbeten blev hans
yrkesmässiga engagemang i Bacchus-projektet,
exploateringen av piren vid Skrea strand, vid det
som kallas ”spritanrakan” i folkmun. Där har de
senaste åren byggts cirka 135 havsnära lägenheter
med enastående utsikt mot kuststräckan och med
en fri horisont i blickfånget.
Bozo Lukanovic och hans kollega Niklas Grip
i Sköld Forsberg gick in som delägare i den första
etappen, förvärvade tomtmark, var delaktiga i
hela projektet och svarade bland annat för konstruktionsritningar och kontrollansvar.
– För oss var det en annan värld som öppnades
när vi gick in i Bacchusprojektet och fick möjlighet att utveckla bostäder i Falkenberg.
För Bozo är det här drivkraften ligger:
–Att få vara med och odla relationer med kunder och delta i allt från skissarbetet till dess att
byggnaden står klar, det vill säga hela processen
från tankar och idéer till färdigt hus. Samtidigt är
jag med och försöker skapa en arbetsplats där folk
trivs och de anställda får växa och känna en gnista
i sitt arbete.
De fyra första husen i Bacchus-satsningen
står klara, men detaljplanen ger möjlighet till
ytterligare uppåt 400 lägenheter i en andra etapp
– i dag är alltså endast en fjärdedel av de möjliga
bostäderna färdigställda.
Bozo ser en stor utvecklingspotential för Falken
berg både genom fortsatt bygge inom Bacchus
– men också i ett nytt stråk som skulle knyta
samman Skrea strand med innerstan via Södra
Åstranden. I arbetet som är på gång med kommun
ens fördjupade översiktsplanering (FÖP) hoppas
han också att hamnområdet på andra sidan Ätran
på sikt ska öppnas för bostadsplanering.
– Här finns stora möjligheter och här kan
Falkenberg verkligen växa i framtiden.
Själv vill han också gärna se en ny gång- och
cykelbro över Ätran. Som konstruktörer har han
och kollegerna redan spånat på möjliga lösningar.

”

...här kan
Falkenberg verkligen
växa i framtiden.

– Ån och stranden bidrar till Falkenbergs
attraktivitet och det borde förstärkas ännu mer.
Men också hur vi lyckas knyta ihop kusten med
inlandet
Som byggkonsult funderar Bozo mycket på
framtidens byggprojekt. Vilka värden blir viktiga
i framtiden? Självförsörjning är ett nyckelord,
yteﬀektivitet ett annat.
– Det handlar om att påverka naturen och
miljön så lite som möjligt i framtida byggprojekt.
Solenergi blir allt viktigare, men också att inte
rita in mer ytor än vad som faktiskt behövs – att
helt enkelt hålla nere ytorna i bostadshus. Ur
flera olika perspektiv är yteﬀektiva lösningar allt
viktigare, att inte bygga för stort. Bostadsytorna
ska funka över tid.
Uppvärmning är en annan väsentlig framtidsfråga för både Falkenberg och för Sverige i stort,
funderar Bozo:
–Förnybara energikällor som vindkraft och
sol, men också återvunnen energi som fjärr- och
spillvärme ligger allt mer rätt i tiden, konstaterar
han.

Senast jag:
Han vill också stärka känslan av att staden och
havet hänger ihop.
– Det är inte långt mellan centrum och havet,
en fin promenad längs med Ätran. Detta är en
möjlighet att ta vara på och utveckla, till exempel
genom nya bostäder vid Södra Åstranden. Även
inne i stan bakom Argus finns utvecklingsmöjlig
heter. Ja, Falkenberg kan se fram emot många
häftiga byggprojekt.
BOZO TALAR VARMT om nya bostäder även

i inlandet, där det finns efterfrågan på naturnära
fritidshus och villor.
Men bostadsutvecklingen förutsätter att männi
skor vill bosätta sig i Falkenberg. Att erbjuda
ungdomar morgondagens jobb på hemmaplan är
viktigt, anser Bozo som vill att fler unga ska känna
att framtiden finns i Falkenberg i form av attraktiva
arbetstillfällen inom teknologi och industri.
Men framför allt finns jobben i en växande skara
nischade företag inom olika branscher.

GJORDE EN BRA AFFÄR: Skulle
vilja säga att det var min senaste
aktieaffär, men jag väntar fortfarande
på klippet.
KOM PÅ EN KUL IDÉ: Kommer på bra
idéer varje dag, i alla fall tycker jag
själv att de är roliga.
KÄNDE MIG KLOK: Häromdagen när
jag försökte gå och lägga mig i tid.
PRATADE FÖR MYCKET: Händer
oftast när jag känner mig trygg med
personer jag tycker om.
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA:

När jag fick fallskärmshoppning i
30-årspresent. Då tänkte jag testa
gränserna. Men dåligt väder gjorde att
det bokades av tre gånger. Och för
modligen blir det aldrig av. Nu backar
jag ur på grund av ”åldern”.
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”Nästa Nivå Falkenberg
är ett bra projekt”
NÄSTAN INGA DYLIKA ansatser jag varit i
närheten av har varit så långsiktiga, omfattande
och seriösa som satsningen på att ta Falkenberg
till nästa nivå. Jag är genuint imponerad och
ödmjukt tacksam att jag fått vara en del av denna
förflyttning. En förflyttning som är mental,
känslomässig och praktisk. En förflyttning som
när jag kom in i bilden redan var i rörelse. En för
flyttning som började för femton år sedan och
som redan är dynamisk och aktiv.

avdelningschefer är en annan faktor som får fart
på verklig rörelse. Detta prioriteras verkligen på
riktigt av företrädare för t ex kommunen som
därmed blir trovärdiga gällande idén att faktiskt
ta Falkenberg till nästa nivå.

Att denna agila process rullat fram i många år och
därmed kan kraftsamla med relativt små medel
tror jag är en av nyckelfaktorerna till att det faktiskt händer saker i verkliga världen, inte bara blir
möten och möten och möten.

YOU ROCK! NEVER STOP! Ni kommer att ta
både varandra, oss gäster och hela Falkenberg till
nästa nivå. För ni har en boll i rullning som rullat
i snart tjugo år, och med fortsatt ihärdighet kommer detta att fortsätta manifestera sig i positiv
förflyttning.

Att många av Falkenbergs allra främsta entreprenörer, högsta tjänstepersoner och tyngsta chefer
är med i projektet – ihop med helt nyinflyttade
fräscha ögon, idoga småföretagare och energiska

Många kommuner har hyrt in pr-byråer för att
tillverka slogans, men att verkligen utsätta sig
för varandra i sårbara möten är något helt annat.
Detta verkar faktiskt vara fallet i Falkenberg.

Heja!
Klas Hallberg

Klas Hallberg
YRKE: Föreläsare och författare.
BOR: Nacka, men kommer från Karlstad
INTRESSEN: Drällning. Jag älskar att gå om-

kring och ”drälla” hemma. När jag inte går
och dräller spelar jag gärna innebandy, åker
slalom samt äter och dricker gott.
FAVORITFÖRFATTARE: Carlos Ruiz Safón.
DET VISSTE VI INTE: Jag mediterar mellan
en och två timmar per dag.
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. Mina barns födelser
2. Första gången jag fick uppleva frid efter
de första tio årens meditation
3. Känslan av att glida ut själv på nyspolad
is på Tingvalla isstadion
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Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR? Investe
ringen i en hemmastudio i höstas.
KOM PÅ EN BRA IDÉ? Det är ju typ
hela tiden! Senast igår när jag lät
rotsakerna ligga under den rostade
kycklingen i ugnen.
KÄNDE MIG KLOK? När jag nu
skriver att jag sällan känner mig
särskilt klok.
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA? Varje

gång jag föreläser.
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Micheline Attalah ser en
enorm potential i Falkenberg och Ullared, tack vare
att det är kända platser för
många. Vi har ju redan så
mycket gratis, säger hon.

Micheline Attalah:

”Vi har ju redan så
mycket gratis”
Utnyttja fördelarna som redan finns i Falkenberg!
Micheline Attalah vill se en tydligare satsning på
att få kunderna i Ullared att stanna längre:
– Vi borde bli bättre på att fånga upp alla männi
skor som redan kommer hit i dag, säger hon.
I MER ÄN halva sitt liv har Micheline
Attalah bott i Falkenberg, där hon är
verksam som lärare men också som
affärsrådgivare i sitt företag Team LB
Consulting.
Hon växte upp i Libanon, där hon
läste psykologi. Men kärleken förde
henne till Sverige och Halland:
– Det var förstås jättestort för mig att
komma till ett nytt land, en ny kultur.
Men det har också gett mig bättre självförtroende. Och nu försöker jag använda
det bästa av två världar i min egen verksamhet. Jag har ju dubbel kulturkompe-
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tens, både från Sverige och arabvärlden,
och talar både arabiska och svenska
förutom franska och engelska.
Inblicken i två vitt skilda kulturer har
gett henne uppdrag inom näringslivet
när svenska företag vill göra affärer i
Mellanöstern och vice versa. Att svenskar
är punktliga och vill ha bra framförhållning kan orsaka oväntade kulturkrockar
i länder där andra värden är viktigare än
att just hålla tiden.
– Ibland måste man jämka sina förut
bestämda uppfattningar. Det gäller åt
båda hållen, säger Micheline.

25

Micheline Attalah
YRKE: Legitimerad lärare, konsult och
affärsrådgivare
BOR: Stafsinge
INTRESSEN: Tennis, padel, shopping och

inredning
DET VISSTE VI INTE: Jag blev nyligen stolt
mormor till en söt tjej som heter Isabella.
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. När jag fick en utmärkelse som företagare
2. Affärslunchen när jag knöt kontakter och
gjorde affärer över bordet
3. När Falkenbergs kommun delade ut pris
för ett lyckat projekt.

I Sverige är hon noga med att det inte finns
utrymme för kompromisser när det kommer till
jämlikhet, ansvarstagande och svenska regelverk.
– Att behålla sina maträtter från hemlandet
är en sak, men den som kommer hit måste förstå
skillnaden och följa det som gäller här. Man måste
kunna anpassa sig om man vill bli accepterad. Om
du stänger in dig lär du inget nytt, däremot kan
öppenhet hjälpa dig om du vågar visa allt positivt
och all kunskap du har inom dig.
Själv älskar hon sina två kulturer lika mycket.
– Jag är svensk och libanes och är lika stolt över
båda.
EFTER DRYGT 30 ÅR i Falkenberg har hon
fascinerats av vilken dragningskraft Ullared har
på shoppingsugna människor från hela landet.
Eller vilken attraktion det ligger i nöjesbranschen.
För att inte tala om sandstränderna som Skrea,
Olofsbo och Ugglarp. Hundratusentals männi
skor reser till Falkenberg. En unik möjlighet,
anser Micheline, som funderar mycket på om
tillströmningen av människor verkligen utnyttjas
maximalt. Marknadsföringen av kommunen är ju
med andra ord redan avklarad, Falkenberg finns
i mångas medvetande – hur många kommuner
brottas inte med det omvända problemet?
– Vi har ju redan så mycket gratis genom att
Falkenberg och Ullared nämns överallt. Värdesätter
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vi det så mycket som vi borde? Vi skulle kunna
göra mer av de fördelarna.
Om Micheline får spåna fritt för framtiden vill
hon se ett gigantiskt skyltfönster för Falkenberg i
form av en kombinerad utställnings- och saluhall
där olika företag och verksamheter får visa upp
sig, gärna lokaliserad i anslutning till de stora
trafikstråken där tillresande besökare passerar.
Om så bara några procent av alla som reser till
Falkenberg varje år kunde lockas av en sådan
satsning så skulle det ge tillräcklig ekonomisk
bärkraft.
– Där skulle man kunna jobba tillsammans
över företagsgränserna och ha både utställningar
och direktförsäljning, liksom servering med
produkter som baseras på lokala råvaror. Jag skulle
inte tveka en sekund utan gärna vara först att satsa
om en sådan utställningshall blir verklighet.
MICHELINE BRINNER OCKSÅ för Falkenbergs
centrum som måste hållas levande för framtiden.
Hon skulle vilja påminna falkenbergarna om att
själva mer gynna sina egna handlare och näringsställen.
– Det är så lätt att fastna i negativa tankar
och säga att Falkenberg är en liten stad där inget
händer. Men det är ju upp till oss som bor här att
engagera oss om vi vill ha en levande stadskärna.
Om vi inte handlar kläder och skor i våra butiker,
om vi inte går ut och äter – ja, då förstår var och
en vad det leder till.
En konkret idé är att det lokala näringslivet
borde bli bättre på att rikta direkta förmåns
erbjudanden till lokalbefolkningen.
– Jag tror att alla skulle vinna på att vi skapade
en starkare känsla av att ”detta är vår stad”.
Men Michelines framtidsspaning begränsas
inte till det lokala i Falkenberg. Hennes vision är
ett skapa ett lokalt, internationellt forum. Hon
vill utifrån sin bakgrund i Libanon öppna upp för
internationella affärsförbindelser. På samma sätt
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vill hon inspirera andra med utländsk bakgrund
att arbeta med affärskontakter i sina ursprungsländer. Helt oanade handelsförbindelser skulle
kunna förverkligas, tror Micheline:
– Falkenberg kan bli förebilden för hur företagare utifrån en lokal marknad i Sverige kan göra
mer internationella handelsaffärer, både export
och import.
Varför inte locka hit multirika investerare,
funderar hon
– Internationella investerare kan generera fler
jobb i Falkenberg.
JANTELAGEN HAR MICHELINE hört talas om,
men helt förkastat. Den som är bra på något ska
också vara stolt över det.
– Hur vi bemöter varandra är jätteviktigt, men
den kompetensen tycker jag finns inom Falkenbergs
näringsliv.
Innovationer föds ur en positiv anda, idé
spåning drivs framåt av olika kompetenser som
matchas mot varandra. Micheline vill gärna engagera sig i sådana kreativa miljöer. Ett försök som
föll väl ut var en träff där företagare med utländsk
bakgrund bjöds in för att bli mentorer åt andra
som nyligen kommit till Sverige och nu drömmer
om att starta eget. Frågorna haglade under träffen.
Vad innebär det rent praktiskt att driva eget
företag i Sverige? Hur ser regelverket ut? Hur kan
mentorn vara ett praktiskt stöd?
Att visa på positiva förebilder är grundläggande:
Företagare som själva kommit till Sverige och
lyckas livnära sig på sin affärsidé kan inspirera
andra att starta eget.

Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR: Häromåret då
jag fick igång export till Libanon.
KOM PÅ EN KUL IDÉ: Åh, det gör jag
varje dag, men en kurs för nyanlända blev
särskilt lyckad.

Innovationer föds
ur en positiv anda.

– Efteråt kom en kvinna fram till mig och sa:
”En dag kommer jag vara en av dem som står
längst fram och är beredd att vara mentor åt
andra.” Då kände jag att hela träffen var meningsfull, säger Micheline.

KÄNDE MIG KLOK: Jag är faktiskt stolt
över den hjärna jag har och som hela
tiden tänker framåt.

PRATADE FÖR MYCKET: När jag pratar
om Libanon eller om svensk affärsmark
nad, då pratar jag av kärlek.
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA: Nyligen
vid en resa till Libanon då jag fick höja
rösten och säga ifrån mot ett olämpligt
yttrande i ett affärssamtal. Ibland är det
viktigare att markera en gräns än att
testa den.
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Christian Dahlqvist:

”Utvecklingen kan ta
språng åt oväntat håll”
Grönbeteshönsen åker husvagn. Själv kör han en
splitterny elbil. Båda färdsätten säger en del om
framtiden för Falkenberg, enligt Christian Dahlqvist.
CHRISTIAN ÄR elektroingenjören som
byggde datorsystem men bestämde sig
för att byta yrkesbana och bli bonde i
Falkenbergs skogsbygd:
– Jag lyssnade på en föreläsare som
sa: ”Om man gnäller på sitt jobb och
fortfarande efter sex månader gnäller
på samma sak – då är det dags att göra
något annat.” Veckan efter gick jag in till
chefen och sa upp mig.
Christian Dahlqvist drivs av att vara
delaktig i landsbygdsutveckling med
en tydlig framtidsvision. Personligen
har han funnit sin livsstil på platsen där
han bor – tillsammans med familj och
grannar.
– Vi finns här för varandra och hjälps
åt, säger han.
Christian och hans fru Hanna driver
i dag familjens släktgård Sundhult i
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Kärnebygd, där de odlar grönsaker med
hjälp av så kallade regenerativa metoder.
Ett slags hållbarhetstänk som går ut på
att återskapa odlingsjorden med metoder
som användes innan jordbruket industrialiserades. Bland annat använder de
endast handredskap i grönsaksodlingen
och vänder inte jorden.
Gårdens 300 höns finns under
sommarhalvåret i en flyttbar vagn med
nätgolv och i en beteshage med mobilt
stängsel. Var fjärde dag flyttas hönsen
till en ny hage med färskt bete där de
sprätter bort mossa och äter mask.
– Det är en del av det regenerativa, att
vi använder hönsen för att gödsla och
förbättra grönbetet.
Tillsammans med åtta andra personer
i Kärnebygd driver han också Solskensfarmarna, som arrenderar betesmark åt

Christian Dahlqvist hämtar ägg från sina
värphöns och odlar grönsaker på gården hemma
i Gunnarp. Lokal matproduktion är en central
framtidsfråga för Falkenberg, anser han.
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Christian Dahlqvist
YRKE: Förbättringsentreprenör
BOR: Sundhult i Gunnarp
INTRESSEN: Samhällsutveckling, hockey
DET VISSTE VI INTE: Jag har varit intresse
rad av att sända radio och var bland annat
engagerad i närradio när jag växte upp i
Hylte..
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. När barnen föddes (förstås!)
2. När jag som liten fick den Commodore 64 i
julklapp som jag önskat mig så innerligt.
3. När jag sa upp mig utan att veta vad jag
skulle göra härnäst.

de samägda betesdjuren. Delägarna som liksom
Christian har andra jobb vid sidan av hjälps åt med
betesdriften men fakturerar alla arbetsinsatser.
Parallellt med jordbruket svarar Christian även
för drift och utveckling i en fiberförening. Istället
för att köpa IT-tjänsterna utifrån tas hans kompetens tillvara lokalt – och han kan därför både bo
och verka på hemmaplan.
NÄR CHRISTIAN FRAMTIDSSPANAR tar han
avstamp i sin egen vardag och tror stenhårt på
ett kommande arbetsliv som inte är lika inrutat
som i dag.
– Vi kommer inte längre att arbeta med bara
en sak, utan vara verksamma i olika kluster som
ändras över tid och utifrån nya uppdrag. Det
är en spännande framtidsvision att jobba på
det sättet. Fördelen är att få nya kunskaper från
andra. Influenser från olika håll har historiskt
alltid drivit utveckling. Med distansarbete kan
jag jobba med utveckling både här hemma och på
andra platser.
Överhuvudtaget tror han på att nätverka mer.
”Krocka kompetenser”, som han uttrycker det, för
att tillföra nya synsätt från andra världar.
– Det blir som en katalysator. Utvecklingen
kan ta språng åt oväntat håll.
Hönsen, betesdjuren, grönsaksodlingen – lokal
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matproduktion är en central framtidsfråga för
Falkenberg, anser Christian. Då kapas distributionsleden, vilket kan öka intäkterna för de lokala
odlarna. Att stänga de ekologiska kretsloppen
mer lokalt och använda resurserna som finns här
är ett synsätt som kan användas i andra sammanhang: bräder från lokala sågverk, hantverkare
som finns i bygden, resonerar Christian som
tycker att Falkenberg kan lära mer av historien.
– Vi kan backa tillbaka 100–150 och år och se
vad som odlades då, till exempel gamla kålsorter
som är anpassade efter vårt klimat. Eller kloka sätt
att resurssnålt lagra mat som innan kylskåpen och
frysarna fanns. Helt enkelt överföra det vi gjorde
då utifrån den kunskap vi har i dag.
HUR BLIR DET då med lönsamhet och effektivitet?
Christians uppfattning är att vinstmaximering
och ständiga effektivitetsförbättringar kan leda
till att konkurrenterna då riskerar att vinna. Det
handlar om att väga in andra värden. Ta maten
som exempel. Konsumenterna är beredda att
betala mer för det närodlade och mer näringsrika
– det genuina. Drivkraften borde vara att hitta
riktningen på utvecklingen hellre än att tjäna mer
pengar.
Därför är lokalt ett nyckelord för Falkenbergs
framtid, mångfald ett annat. I naturens ekosystem
är mångfald en styrka, likaså i samhällsutvecklingen.
– Det är en fördel Falkenberg har, mångfalden
och bredden, säger Christian.
Han tecknar bilden av en typisk entreprenörs
bygd, som sedan länge är präglad av uppfinningsrika bönder och småföretagare som drivit på
utvecklingen och inte varit rädda för att pröva
saker och göra annorlunda. Det har gynnat
mångfalden.
Och här ligger också potentialen för framtiden.
Till exempel i form av många småskaliga matproducenter. Trenden med nedlagda gårdar kan
vända. Kanske blir till och med villaträdgårdar
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Möjligheten
att bygga sjönära
måste finnas

attraktiv odlingsjord att arrendera. Naturturismen
tenderar att växa. Landsbygden blir mer attraktiv
för nya bostäder, gärna med sjötomter.
Christian konstaterar att människor alltid
byggt sina bostäder vid vatten, vid sjöar och åar,
där vatten utnyttjats för energi och transporter
förutom fiske och husbehov.
– Många vill bo med sjöutsikt eller vid havet
nära kusten – möjligheten att bygga sjönära
måste finnas. I dag byggs bostadsområden vid
kollektivtrafikstråk men med framtida transportsystem blir det mer naturligt att bosätta sig på
andra platser.
I CHRISTIANS FRAMTIDSVISION ligger
Falkenberg i framkant när det gäller tekniska
jobb. Själv lever han som han lär. Hans nya elbil
drivs med bränsle som han själv producerar med
hjälp av solceller på taket.
– Bensinmacksdöden märker jag inte så länge
det finns ett vägguttag.
Miljövinster, mer kontinuerlig drift och färre
komponenter som krånglar, hör till fördelarna.
En del tvekar inför investeringskostnaden i en
elbil som Tesla, men totalkostnaden utslagen per
mil talar till elbilens fördel.

Framtiden i form av självkörande bilar är redan
här:
– Min bil har självkörningskapacitet redan i
dag. Självkörande transporter kommer mer och
mer.

Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR: När vi köpte

en Tesla.
KOM PÅ EN KUL IDÉ: Får nog vara
någon dålig ordvits som brukar ploppa
upp i huvudet.
KÄNDE MIG KLOK: Varje gång jag får
mig själv att påminna mig om att se
saker i andra perspektiv.
PRATADE FÖR MYCKET: Säkert på
ett styrelsemöte där jag troligen
pratar på väl mycket ibland.
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA: När vi
beställde 200 höns utan att veta hur
vi skulle ha dem.
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För Elisabeth Lagnell är det
viktigt att ständigt ta små steg
mot utveckling och förbättring.
För Falkenberg kan det handla
om att få fler att flytta till
kommunen.

Elisabeth Lagnell:

”Då kanske vi hittar
ett koncept som föds
just i Falkenberg!”
Hennes liv och vardag kretsar kring mat och hälsa.
När hon framtidsspanar ser hon Falkenberg som
Sveriges bästa matdestination.
– Maten ska göra det värt en extra resa att komma
hit, säger Elisabeth Lagnell.
HON OM NÅGON borde känna till
receptet som lockar matsugna att resa
långa vägar för att umgås kring måltiden.
När Elisabeth kom in i bilden hade
hennes svärföräldrar kompletterat sin
laxodling med en butik inne i Hebergs
samhälle, där kunderna på den tiden satt
i sina bilar och mumsade lax.
När E6:an fick en ny sträckning tog
familjen 1995 ett strategiskt beslut att
bygga butik och restaurang vid motorvägen. I dag är Laxbutiken ett välkänt
utflyktsmål i Halland med filialer i
Kungsbacka och Ljungskile. Även Buhres
fisk på Österlen med den klassiska sillaluckan i Kivik ingår i företagsgruppen.
– Det har varit en tuff och knagglig
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resa att ta sig dit vi är i dag. Ingen av
oss hade direkt erfarenhet av restaurang. Men vi har byggt ut varje år och
ledarskapsmässigt har vi lärt oss massor
genom åren, säger Elisabeth.
Ledorden bakom framgångarna kan
kanske andra lära sig något av också:
trevligt, gott, rent och fräscht – och
snabbt. Framför allt kundperspektivet
är avgörande, att sätta sig in i hur gästen
tänker:
– Mycket handlar om att känna efter
hur gästen verkligen vill ha det!
ELISABETH MÅ AGERA mest i
bakgrunden i restaurangrörelsen, men
hon vet vad hon vill och vad som ger
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Elisabeth Lagnell
YRKE: VD Lagnell Group AB
BOR: Heberg
INTRESSEN: Mat och vinkunskap, träning,

trädgårds- och biodling.
DET VISSTE VI INTE: Jag ville bli rymdfors

kare som liten ända tills jag insåg att jag var
kass på matte..
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. När barnen föddes.
2. Dagen då vi vandrade runt ”Tre Cime” i
Dolomiterna i det finaste vädret med de
mäktigaste bergsmassiven runt oss. Varje
ögonblick den dagen var magiska.
3. Första gången jag provade ostron och
champagne ihop. Wow, en ny värld öppnade
sig!.

framgång. Det lärde hon sig redan som ung på
hotell- och restaurangskola i Schweiz och senare
på internationell utbildning inom restaurang- och
hotellmanagement.
– Drömmen var att jobba på hotell runt om i
världen. Så träffade jag min man Jerker Lagnell
och blev fast. Så småningom insåg jag att världen
finns här också. Jag har kunnat förverkliga min
dröm och fått se företaget växa och utvecklas.
Att varje dag göra något lite bättre – med
kunskap, nyfikenhet och ett stort branschintresse
som drivkrafter
– Jag vrider och vänder hela tiden på småsaker,
förändringar som med tiden gör den stora skill
naden.
Just den synen på utveckling vill Elisabeth
gärna plantera i Falkenberg. Att ständigt ta små
steg mot utveckling och förbättring. Få fler att
flytta till kommunen. Inte bara pendlare utan
även människor som verkligen vill etablera sig i
Falkenberg. Och eftersom hon ser näringslivet
som motor i utvecklingen vill hon att Falkenberg
än mer ska ses som en företagsvänlig metropol,
gärna präglad av nytänkande.
Elisabeth Lagnell vill att Falkenberg ska beskrivas
som tryggt, tillgängligt och trevligt. Trygghets
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frågorna betyder bland annat låg kriminalitet
– det ska kännas tryggt att bo i Falkenberg. Tillgängligheten handlar om infrastruktur, att det är
lätt att ta sig hit. Och trevligt?
– Falkenberg har bra livskvalitet. Vi är en kommun som vill utvecklas. Men hur förmedlar vi det
till allmänheten och till resten av Sverige så att
fler förstår att vi menar allvar med det vi säger?
SOM VERKSAM VD i fyra olika kommuner kan
Elisabeth jämföra olika delar av Sverige. Och
Falkenberg sticker ut på ett klart positivt sätt,
anser hon. Kommunen är mest framåt av dem
hon arbetar med, här finns också de smidigaste
kontaktvägarna till tjänstemän och politiker.
Kontakterna med Falkenbergs kommun präglas
ofta av tillit och det upplevs som positivt.
– Fast det är klart att allt kan bli bättre. Som
företagare vill vi gärna se en förståelse för våra behov.
”Hur kan vi hjälpa dig?”, vill jag höra istället för
en beskrivning av regelverket.
Som mest engagerad blir hon då det kommer
till mat och gastronomi. Falkenbergs Skafferi
där restauranger och matproducenter samverkar
beskriver hon som ”en fantastisk sak som bara
växer”.
I framtiden vill Elisabeth se ännu större satsningar på Falkenberg som matdestination, något
som kan sätta kommunen ännu mer på kartan
och locka gäster och företag. Här kan stad och
inland samarbeta mer. Gårdsbutiker. Serveringar.
Kluster av matföretag som drar så mycket gäster
att konkurrensen vänds till en styrka istället. Varför
inte göra Falkenbergs matdagar till en ännu större
festival, funderar Elisabeth Lagnell.
Stadsplaneringen borde ha som mål att knyta
samman staden med Skrea strand. Och då behöver
stranden utvecklas mer med mat- och hälsofokus. 
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Falkenberg
sticker ut på ett
klart positivt sätt.

Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR: Alla affärer som
slutar med vinn-vinn är bra! Alla blir nöjda
och relationer stärks.
KOM PÅ EN BRA IDÉ: ASIEN-boxen på

Laxbutiken som nyligen färdigställdes av
våra kockar och tros bli en ny storsäljare!
KÄNDE MIG KLOK: Under 2020 kände jag
mig ofta klok då jag tagit flera beslut, både
privat och för våra företag, som har bidra
git till att vi har klarat oss relativt bra så
här långt genom pandemin. Att ställa om,
ställa in, skjuta upp och följa restriktioner
är inte alltid roligt, men klokt.

PRATADE FÖR MYCKET: Alltid, då något

engagerar mig mycket!
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA: Testar
gränser varje dag i planeringen av ett
nytt projekt som ska bidra till att lyfta
Falkenberg till ”nästa nivå”. Tänker att ”om
man gör som man alltid har gjort, blir det
som det alltid har varit”. Man måste våga
utmana sig själv lite hela tiden för att inte
stagnera.

Serveringar men också sportaktiviteter och
evenemang som drar en ung publik. Mer liv och
rörelse för alla åldrar.
– Falkenberg har mycket shower och underhållning för en äldre publik. Vi behöver ännu mer
för unga.
Själv blir Elisabeth mer och mer intresserad av
sport och hälsa. Hon tränar fyra gånger i veckan,
har personlig tränare och utbildar sig vid sidan
om till kostrådgivare.
HON VURMAR FÖR Falkenbergs grönområden
och parker, vandringslederna och cykelstråken.
Av egen erfarenhet vet hon vad träning betyder
för välmående och hälsa. Kunskap om hälsosam
mat är minst lika viktig, det vill säga att förebygga
sjukdomar istället för att senare tvingas bota.
En tanke ”helt utanför boxen” är ett sommar-OS
i Falkenberg år 2052, just för att staden då profilerat
sig starkt som en mat- och idrottsdestination.
– En mer realistisk dröm för framtiden än ett
sommar-OS är att unga inspireras att fortsätta träna
även när de kommer upp i tonåren, att inte träning
är så elitinriktad utan att det finns alternativ som
präglas mer av lust och glädje. Vi kanske ska satsa
på triathlon i Falkenberg. Eller varför inte fråga
ungdomarna själva vad som skulle få dem att
satsa på träning och hälsa. Då kanske vi hittar ett
koncept som föds just i Falkenberg!
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Frej Andreassen:

”Skala bort bruset
och se vad som
är kärnan”
Vad får en högutbildad storstadsbo att flytta till
Falkenberg? Kärleken såklart – men också de nya
möjligheterna att jobba på distans.
– Trenden med mer distansarbete kommer att
hålla i sig, spår Frej Andreassen som driver ett
nationellt låneinstitut från Falkenberg.
FRÅN STORSTADSHETSEN I

Stockholm mötte Frej Andreassen en
Falkenbergsanda som han beskriver
som prestigelös, ödmjuk och präglad av
framtidsoptimism. Falkenbergs företagscenter erbjöd en kontorsarbetsplats.
Han noterar samtidigt att en högutbildad egenföretagare utgör just en
sådan kategori nyinflyttade som gärna
välkomnas.
Om det funnits motstånd mot distansarbete tidigare har detta luckrats
upp under pandemin. Själv gick Frej i
bräschen för distansjobb när han ännu
hade sin arbetsplats på bankkontor i
Stockholm, dit han veckopendlade.
– Det var ett modernt företag. Ändå
hade många först problem med att jag
inte var på plats varje dag. Då skaffade
jag en datorplatta så att de lätt kunde
”ta med mig” på olika möten. Det dröjde
inte länge innan alla tyckte att det var
kul.
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Frej ser en framtid med mycket mer
distansarbete än före pandemin. Ett par
dagar i veckan är man på plats på kontoret,
mest för att sköta sociala kontakter,
för att därefter få mer gjort på hemma
kontoret.
– Jag tror inte på så många helfysiska
möten i framtiden. Det kommer bli mer
självklart att man har en länk för dem
som behöver delta digitalt.
OMVANDLINGEN MOT MER distansarbete ger Falkenberg många fördelar i
ett framtidsperspektiv, anser Frej. För en
attraktiv boendeort kan gemensamma
kontorsytor för distansarbetare gynna
inflyttning och stärka viljan att stanna
kvar. Kommunen får en roll i att erbjuda
arbetsplatser. Det gäller dock att se upp
för riskerna, till exempel hur Falkenbergsandan påverkas eller rentav urholkas om
fler har sitt fokus mot arbetsgivare utanför kommunen. Falkenberg bör undvika

Frej Andreassen ser många fördelar
för Falkenberg i samband med omvandlingen mot mer distansarbete.
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Frej Andreassen
YRKE: Grundare av Låntagarnas
BOR: I villa på Herting i Falkenberg
INTRESSEN: Att lära mig mer. Jag sjunger i
kyrkokören och hemma vid flygeln.
DET VISSTE VI INTE: Jag är bra på att
fäktas med värja. Under uppväxten i Uppsala
tränade jag fäktning.
TRE ÖGONBLICK JAG ALDRIG GLÖMMER:

1. När mitt första barn föddes
2. När mitt andra barn föddes
3. När jag träffade min fru i samband med en
körfestival.

att få en förortsstämpel, en pendlingsort där de
högutbildade bor men inte har sitt yrkesfokus,
anser Frej.
Att han själv bestämde sig för att lämna det
hektiska storstadslivet i Stockholm hade flera
orsaker. Hans fru Katarina har sina rötter i
Halland och båda ser Falkenberg som en fan
tastisk plats att bo på för en barnfamilj, med
närheten till naturen, stranden och service.
Tiominutersstaden är ett begrepp för att
beskriva närheten till det mesta.
– Dels var det en faktor när vi beslutade oss att
flytta ner, att barnen när de blir lite äldre kan ta
sig runt självständigt i staden. Men att det skulle
vara så smidigt, och att allting ligger så pass lättillgängligt, var till stor del en positiv överraskning,
säger Frej.
För en barnfamilj blir livet helt enkelt enklare.
– Men i vissa avseenden kan Falkenberg förstås
aldrig mäta sig med storstadens utbud, inflikar
han.
EN ANNAN FRAMGÅNGSFAKTOR Frej sett i

Falkenberg är förmågan att utgå från befintliga
resurser.
– I många sammanhang ser jag att man jobbar
med det man har, vilket är väldigt inspirerande.
Ta Falkenbergs FF som en väldigt bra symbol för
det tänkesättet. Om man inser att man kommer
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väldigt långt med att arbeta med de förutsättningar man har så behöver man inte belåna sig
upp över öronen.
Just frågan om att låna pengar är något Frej
brunnit för i flera år. Han om någon vet vad det
innebär att hantera finansiella tillgångar på ett
klokt sätt. Efter examen från Handelshögskolan
i Stockholm arbetade han i flera år på internationella storbankers Sverigekontor, senare även
på nischade konsumentbanker. Allt gav unika
inblickar i vad som krävs för att driva en liten
bank. År 2019 grundade han därför tillsammans
med en kompanjon företaget Låntagarnas, som
utan vinstintresse vill förbättra lånevillkoren för
privatpersoner.
– Vi insåg att många far illa genom överbelåningar med privatlån. Marknaden är uppbyggd
så att det är lätt att ta nya lån och baka ihop dem
med gamla. Det blir en skev incitamentstruktur
när många företag tjänar på att driva människor
in i allt högre skuldsättning.
Frej Andreassens affärsidé är att skapa en digital
tjänst för jämförelse av villkoren för privatlån,
men också att hjälpa överbelånade privatpersoner
att ta sig ur sin skuldsituation. Ett nationellt avstängningsregister, liknande det som finns inom
spelbranschen, ingår också i företagets affärsplan.
Att företaget är ett så kallat non-profit-bolag som
drivs utan vinstkrav är viktigt för honom.

Distansarbete
ger Falkenberg
många fördelar.

– Det är fel att jaga så kallad exit och tjäna på
att driva upp skuldsättningen.
Idén att starta eget låneinstitut föddes genom
flytten till Falkenberg, där finanssektorn inte
erbjuder så stora möjligheter för någon med
Frejs bakgrund. Att arbeta med utveckling av nya
tjänster och ett nytt varumärke inom finanssektorn
är en form av innovation och just ständig utveckling är ett måste i en värld där hastigheten blir
högre och högre med ständigt nya lösningar på
problem. Det som nyss var nytt och färskt åldras:
– Affärsmodeller blir i dag snabbt obsoleta,
konstaterar Frej.
DE FÖRETAG SOM står starkast i framtiden är
de som verkligen förstår vad som är kärnan i sin
verksamhet och på djupet inser vad kunderna
värdesätter:
– Frågan om kärnvärden går igen i många
branscher. Vad är det jag säljer? När alla former
runt kärnan kan ersättas av annat måste man
förstå vad det är kunderna betalar för. Om man
inte förstår det finns det alltid konkurrenter som
kan erbjuda samma upplevelse fast mycket bättre.
Men just detta tycker jag att det finns tecken på
att Falkenberg i stort är bra på.
Frej lyfter fram exempel som destinationsutveck
ling, agrotech och entreprenörskap inom mat.
– Allt går in i uppfattningen att Falkenberg är
en bra plats att leva på. Så en framtidsstrategi är
att skala bort bruset och behålla kärnan i verksamheten.
I ett framtidsperspektiv ser han fler som flyttar
hit för att bo och jobba. Han hoppas på en
startup-community – det vill säga möjligheter för
nyskapande entreprenörer inom teknologi, techstartups, att hitta ett mer organiserat sammanhang.
– I dag investeras riskkapital nästan bara i våra
storstäder. Men investerare behöver acceptera
idén om nya tech-startups även i små städer som

Falkenberg. Hela venture capital-industrin behöver
breda ut sig utanför storstadsområdena och jag tror
att det är en trend som kommer mer och mer.
Frej ser också fördelen med att nystartade bolag
är nätverksföretag, som samverkar och drar nytta
av varandra.
– Nätverksföretag kan utveckla en ort genom
att knyta ihop människor och kompetenser, till
exempel mjukvaruutvecklare och techindustri.
Nätverkande är alltså en annan nyckelfråga för
framtiden. I det lilla formatet började Frej själv
nätverka som nyinflyttad under en promenad till
lekplatsen på Vallarna.
– Det tog bara några minuter, sedan sa någon:
”Jaha, du är föräldraledig? Prata med pappan där
borta, han har en pappagrupp.” Så snabbt gick det!
Sagt och gjort. Därefter har han lärt känna
ännu fler.
– Nätverkande är inte svårt här. Jag upplever
alla jag möter som öppna och tillmötesgående.
Kommunen gör dessutom ett bra jobb med att
tipsa om kontakter och föra samman en med rätt
personer, säger Frej Andreassen.

Senast jag:
GJORDE EN BRA AFFÄR: När vi köpte
villan i Falkenberg. Vi la ut brev i brevlådorna
och det var en marknadsföringskampanj som
fungerade. Vi var rätt köpare för säljaren och
alla var superhappy.
KOM PÅ EN KUL IDÉ: Så sent som i går.
Det händer ganska ofta, jag går ständigt och
maler olika tankar.
KÄNDE MIG KLOK: När jag lyckas lösa
schackproblemet i tidningen.
PRATADE FÖR MYCKET: Det var
längesedan. Jag är ganska tystlåten. Jag brukar
snarare prata för lite.
VÅGADE TESTA GRÄNSERNA: Hela
projektet med nystarten av Låntagarnas. Det
är att testa gränserna för vad som är möjligt
och inte möjligt.
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Deltagare i Nästa Nivå Falkenberg 2020 – 2021
Adam Segermalm, Walters Bildelar AB
Ahmad Barakat, HiWeb
Andreas Sköld, Falkenbergsrevyn
Andreea Stiuca, Eko-logiskt konceptcafé
& butik
Ann Gruveus, Matpriskollen
Ann Wikström, Andrum
Anna Jageteg, Matöppet, Slöinge
Anna Mann, Sävekulla Juridik
Anne Lang, Lang & Co
Anneli Andelén, Falkenbergs kommun
Annelie Häggström, NABU
Kommunikation
Annika Jönsson, White & White Event
Beatrice Pålsson, Brus
Bengt Andersson, Bengt Andersson
Consulting
Bengt-Olof Isaksson, Falkenbergs
Sparbank
Boris Lennerhov, Gekås Ullared AB
Bozo Lukanovic, Sköld Forsberg
Byggkonsult AB
Carina Nyberg,
Caroline Bliss, SEB
Caroline Eriksson, Carro Design
Charlotta Bjarneborg, MediYoga
Falkenberg
Chris P. Lundberg, Villa Surf Garden
Christian Dahlqvist, Solskensfarmarna
Christine Karlsson, C T Karlsson
Daniel Johansson Iglesias, Vitensia AB
Darcie Smith, Näringslivsavdelningen
Falkenbergs kommun
David Svensson, Falkenbergs FF
Diana Wang, Restaurang Sisi
Elenor Störby, E&M Hill Production
Elin Debora, Debora Garden
Elisabet Sevholt, Elisabet Sevholt Acting
Elisabeth Wöhl Lagnell, Laxbutiken
Filip Karlsson, Mindbender Group
Fredrik Carlsson, FC Vin & Event
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Fredrik Janson, Destination Falkenberg
Frej Andreassen, FBG Finans AB
Ghassan Ghaziri, GG hus i Falkenberg
Glenn Johansson, GleSys
Göran Bengtsson, Falkenbergs Sparbank
Haci Eken, Torggrillen AB
Hans Karlsson, FingerPrints Reklam
Heléne Stålbom, Stålboms
Henrik Forsell, Boys2Men
Henrik Unosson, Falkenbergs låtslageri
Igor Vrbljanac, Falknet
Jan Melkersson, Näringslivsavdelningen
Falkenbergs kommun
Jeanette Bertilsson, Riksbyggen
Jeanette Lindeblad, Wind Sweden
Jenny Billing Torstensson, Sa Gruppen
Jenny Walter Boman, Vesterhavsskolan
Jill Wegerup, Pride Falkenberg
Joakim Brodendal, Render Vision Europé
Johan Blidberg, Lis Mejeri AB
Johan Carlsson, Vinbergs Mekaniska
Johan Helldén, Falkenbergs Bowlinghall
Johan Idmark, Idmark Konsult
Johan Strömberg, 3-C Production
Johanna Knutsson, Mäklarhuset
Johanna Bengtsson, A-Betong
Johannes Engh, Husläkarna
Jonas Källström, FA-Tec i Falkenberg
Jonas Serrestam, VästkustStugan
Josefine Eirefelt, Falkenbergs kommun
Jörgen Hallgren, Bacchus
Karin Berntson, Carlsberg Sverige
Karin Torstensson, Näringslivsavdelning
en Falkenbergs kommun
Karla Karlsson, Falkenbergs Golf
Academy
Kent Johansson, Falkenberg Strandbad
Kristian Gårdenfelt, Handelsbanken
Lars Fröding, Falkenbergs kommun
Lena Carlbom, En trappa upp
Leonard Wolfhagen, Skrea Strand Glass
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Deltagare i Nästa Nivå Falkenberg 2020 – 2021
Linda Bengtsson, Näringslivsavdelningen
Falkenbergs kommun
Linda Hauksdóttir Stenström, Hallqvist
& Hauksdóttir Interior Design
Lisa Lemke, Lisa Lemke AB
Lotta Peltoarvo, Strandhälsan
Lovisa Berg, Hansagårds camping
Magnus Nielsen, Interconsult Sverige
Malin Larsson, Arbetslivsresurs
Marcus Winroth, KENTS i Falkenberg
Marinette Larsson, Näringslivet
Falkenberg
Martin Eirefelt, Eirefelt Fastigheter
Martin Persson, ICA Kvantum Falkenberg
Mats Börjesson, Klaviatur i Halland
Mats Carlsson, Falkenbergs Fastighets
Förvaltning
Mattias Skoog, Videoklubben Produktion
i Sverige
Micheline Atallah Chahoud, Team LB
Consulting
Mikaela Bergman, Falkenbergs Sparbank
Mimmi Ädel Rosgardt, 2Entertain
Mona Wernersson, Förskolan Laxen
Monica Bondesson, Skrea Ost
Monica Klingborg, Falkenbergs kommun
Nadim Sharit, NC Creativity
Niklas Larsson, XL-BYGG Falkenberg
Ola Hallgren, Reklamshopen i Falkenberg
Ola Nylander, Skeppshandlaren i Halland
Patrik Hannell, Hannell Holding
Patrik Släryd, 673 import & Export
Pelle Ahlström, Hermans Restaurang &
Nöje
Per Svensson, Falkenbergs kommun
Pernilla Andersson, MotionsHuset i
Falkenberg
Pernilla Korshag, Korshags Food
Peter Fritiofsson, PB Bygg
Peter Gunnarsson, AGES Falkenberg
Peter Hammarström, Harrys
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Peter Nilsson, Vindöga Förvaltning
Petter Knutsson, GleSys
Roger Thuresson, PH Bygg
Sandra Berg, Electronic Technic LS
Sara Wennerström, Solhaga
Shadi Sharit, Hamnkrogen
Stefan Arvidsson, Hermanssons
Byggställningar
Stefan Alexandersson, Hamngatan 27
Stefan Engelson, Engelsons
Susanne Svensson, Mijos
Susanne Thorsson, Destination
Falkenberg
Sven Delin, Samhall
Teddy Eriksson, Tomal
Thomas Karlsson, Gekås Ullared
Ulrika Dybler, Eventbyrån insideout
Ulrika Winroth, Falkenberg Sparbank
Ulrike Feldhusen, Falkenbergs Simklubb
Viktoria Larsson, PWC
Konferensledning och medverkande
Klas Hallberg
Troed Troedson
Magnus Wernersson

43

Vi skapar nya
nätverk i Falkenberg

