
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  F Ö R  U N G A  L A N D S B Y G G A R E !
Vi träffas på Borgmästargården där vi startar med en go fika och mingel. Sedan får ni möjlighet att lyssna 

på och inspireras av tre unga och driftiga entreprenörer som verkar på Hallands landsbygd. 
George Larsson, Ida Johansson och Harald Nordh berättar om sina verksamheter, hur allt började och om 

hur de vågat satsa på sina drömmar! Hoppas vi ses!  
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Anmäl dig HÄR senast den 20/3. Det går också bra att maila till maria.wangsell@lluh.se. Antalet platser är 
begränsade.
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H A L L A N D

NÄR: 22 mars kl 17.15-19 

FÖR VEM: alla unga, drivna och engagerade entreprenörer, föreningar eller personer 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: Borgmästargården Café & Konditori, Falkenberg

INBJUDAN 

FÖLJ UNGA LANDSBYGGARE 
PÅ SOCIALA MEDIER

TEMA: 
Inspireras av 

unga 
landbyggare

GRATIS!

Harald Nordh är 30 år och uppvuxen i Holm, strax norr om Halmstad. Harald har de 
senaste tio åren arbetat som skådespelare i både Stockholm och Los Angeles, men när 
pandemin lamslog kulturbranschen valde han att återvända till Halmstad för att göra 
något nytt. Sedan hösten 2020 har han därför studerat på högskolan i Halmstad och i 

samma veva startat ett eget företag, ett äppelmusteri på gården där han växte upp. 
Kalendebolet Äppelmusteri utvecklas och i år pågår byggnation av en ny, mycket större 

lokal samt en uppgradering av maskiner.

Ida Johansson är den tjugoåriga entreprenören från Limmared, numera bosatt i Träslöv-
släge i Varbergs kommun. Redan som ung samlade Ida på sig arbetslivserfarenhet och 

fick tidigt uppleva utmaningarna med rekryteringsbranschen - och bestämde sig där 
och då för att göra något åt det. I sitt företag Turn Consulting arbetar Ida med att vända 

rekryteringsbranschen upp och ner med målet att genom anonymisering och 
automatisering möjliggöra en fördomsfri och träffsäker rekrytering.

George Larsson är 24 år och uppvuxen i Torup, i Hylte kommun. Han bor på en gammal 
släktgård precis utanför Torup och driver därifrån sin verksamhet, Torups Park & 

Fastighets Service AB. Han har vart egenföretagare sedan han tog över verksamheten 
av sin farfar 2012, då var han bara 15 år gammal. George sitter bland annat med i 
styrelsen för Företagarna Hylte och är delaktig i Företagarna Young. George fick 

utmärkelsen Årets unga Företagare i Hylte 2017.

https://www.facebook.com/Ungalandsbyggare
https://www.instagram.com/unga_landsbyggare/
https://www.lluh.se/unga-landsbyggare-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA5ljC_1P8c2bFHnaPj_RHsX_vZh6-EPwkA8YnNlRJvy3FDg/viewform?usp=sf_link
mailto:maria.wangsell%40lluh.se?subject=

