
Vad är en Landsbyggare?
En landsbyggare är en driven och engagerad entreprenör, förening eller person som verkar på landsbyg den, 
som vill vara delaktig i den lokala utvecklingen och som bidrar till en kreativ landsbygd som sprudlar av 
drivkraft och liv. 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING OCH GRUPPÖVNINGAR
Ensam är inte stark. Att omge sig med människor och bygga 
genuina relationer ökar inte bara chansen att uppfylla sina 
drömmar - det vidgar perspektiv, hjälper till att hitta mening och gör 
att man slipper uppfinna allting själv. Men hur gör man för att bygga 
sitt nätverk? Communitybyggaren Jenny Boberg delar med sig av 
sina tips och erfarenheter från flera år som operativt och strategiskt 
aktiv i communities inom ungt entreprenörskap, startupvärlden, 
yoga och kreativitet. Det blir en interaktiv föreläsning med 
inspiration, diskussioner och övningar.

Unga Landsbyggare arrangerar återkommande träffar som ger tillfällen för företagare, föreningar eller andra 
unga drivna personer att mötas, få inspiration och kunskap samt knyta nya kontakter. Unga Landsbyggare 
drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland. Läs mer om Unga Landsbyggare här!   

V Ä L K O M M E N  T I L L  E N  I N S P I R AT I O N S T R Ä F F  M E D  T E M AT  N Ä T V E R K A N D E !
Bli bättre på att nätverka och utveckla ditt entreprenörskap, möt andra unga driftiga entreprenörer, föreningar eller 

personer som vill utveckla landsbygden i Halland och inspireras av landsbyggare som vågat sina drömmar!  
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ANMÄLAN
Anmäl dig HÄR senast den 17/10. Det går också bra att maila till 
maria.wangsell@lluh.se. Antalet platser är begränsade.  

Jenny Boberg är 31 år och uppväxt i 
en liten by utanför Umeå. Efter att ha 

drivit föreningen Young Entrepreneurs of 
Sweden i tre år, sitter hon idag i styrelsen 
för samma organisation, konsultar inom 

marknadsföring och affärsutveckling 
samt bygger Kvinnoteket, en plattform om 
kvinnors hälsa. Hon inspirerar människor 
att våga gå sin egen väg och menar att 

relationen till sig själv och andra är något 
av det viktigaste man kan investera i.
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NÄR: 19 okt kl 17-19 

FÖR VEM: alla unga landsbyggare som verkar på Hallands landsbygd och som är mellan 18-30 år. Träffen 
är även till för er som verkar i staden men som drömmer om att ta steget och bli en landsbyggare.

VAR: Hotell Gästis i Varberg, konferenslokal Hugo Gerlachsalen

INBJUDAN 

FÖLJ UNGA LANDSBYGGARE 
PÅ SOCIALA MEDIER
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GRATIS!

Bli bättre på 
att NÄTVERKA!

MINGEL OCH TILLTUGG
Träffen startar med ett drop-in-mingel där det bjuds på tilltugg.  
Här får ni chans att hälsa på alla innan vi drar igång kl 17.10.  

PROJEKTSTÖD
Genom Unga Landsbyggare kan ni som är mellan 18-30 år söka 
projektstöd för er entreprenöriella idé. I slutet av träffen får ni som 
är intresserade mer information och möjlighet att ställa frågor om 
projektstödet. 

https://www.facebook.com/Ungalandsbyggare
https://www.instagram.com/unga_landsbyggare/
https://www.lluh.se/unga-landsbyggare-2/
https://forms.gle/Zp5tiN6G6YQGmRNH6
mailto:maria.wangsell%40lluh.se?subject=

