
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
Träffen startar med en inspirationsföreläsning av Oscar Dahlberg, 
en av grundarna av föreningen DuÄrUnik. Oscar berättar om 
föreningen och varför det är så viktigt att lyfta alla olika intressen 
och personligheter som finns. Han pratar också om egna erfaren-
heter av att söka stöd genom Unga Landsbyggare. 

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!   

Vad finns det för stöd att få för mig som ung entreprenör? Vilka bidrag kan jag söka för att kunna 
förverkliga min projektidé? Hur kan jag utvecklas i mitt entreprenörskap? 

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  B I D R A G  O C H  S T Ö D !
Få reda på allt du behöver veta om vilka bidrag och stöd det finns, 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 22/11. Det går också bra att maila till 
maria.wangsell@lluh.se. Antalet platser är begränsade.  

Foto: Sanna Puoskari, Kungsbacka-Posten.

DuÄrUnik är en Vi unga-förening som har sitt 
säte i Onsala, Kungsbacka kommun. Kompi-
sarna Oscar Dahlberg, Lowe Lilliehorn och 
Nelly Aliyar startade föreningen som idag 

har flera medlemmar. Genom att skapa filmer 
och bilder där de porträtterar ungdomar som 
vågar vara sig själva vill föreningen bidra till 
att stärka varje individs självkänsla. De vill 

med hjälp av olika digitala plattformar visa att 
alla är unika på sitt sätt! 

UNGA
H A L L A N D

NÄR: 24 nov 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: Brooktorpsgården, Halmstad

INBJUDAN 

FÖLJ UNGA LANDSBYGGARE 
PÅ SOCIALA MEDIER

BIDRAG 
&

STÖD

MINGEL OCH FIKA
Avslutningsvis bjuds det på fika samtidigt som deltagarna har 
möjlighet att mingla med varandra och med organisationerna på 
plats. Ni som är intresserade har även möjlighet att ställa frågor 
om Unga Landsbyggare och om projektstödet som går att söka. 

PANELSAMTAL
Vilka kriterier finns för att söka pengar/rådgivning hos er? Hur 
långt måste jag ha kommit med min idé innan jag kan få hjälp? 
Under kvällens panelsamtal medverkar olika organisationer som 
svarar på frågor om deras bidrag och stöd. Länsstyrelsen, Almi, 
High Five, Vi Unga och Lokalt Ledd Utveckling Halland kommer 
att vara på plats.

GRATIS!

https://www.facebook.com/Ungalandsbyggare
https://www.instagram.com/unga_landsbyggare/
https://www.lluh.se/unga-landsbyggare-2/
https://forms.gle/Ki7G9G4YhY5sGhKKA
mailto:maria.wangsell%40lluh.se?subject=

