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Førsdalskvelden 2018

Fyresdal Næringshage inviterer! På Førsdalskvelden ønsker vi å gi deg som vil få til noe på bygda
inspirasjon og læring. Gjennom ambisiøse bedrifter og prosjekter vil vi vise at det er mulig å få
det til det meste om man tør og vil utfordre de etablerte sannhetene!!

Tid; 27. november kl 17.30 – 21.30
Sted; Roan, Fyresdal Næringshage

17.30 Kaffe og innsjekk

18.00 Åpning ved Tor Gunnar Austjord, styreleder Fyresdal Næringshage

18.10 Spar Fyresdal har de siste 10 årene doblet omsetningen. Hva er
nøkkelen bak suksessen? v/Linda Aas, eier

18.20 Moland Mekaniske er relansert! Hvordan jobber de for å
nå gamle høyder? v/Knut Lofthus, daglig leder

18.30 Telemarklam – fra idé til butikkhylle! I høst lanseres
Telemarklam i sine lekre emballasje og butikkene står i
kø for å få lov til å selge. v/Bjørg og Kim Hopland,
gründere og sauebønder

18.40 Nyli Gardsmat tilbyr kortreiste
landbruksprodukter med utsøkt smak. Til jul er de
allerede utsolgt - nå planlegger de utvidelse.
v/Ole Kristian Bergve, bonde og matentusiast

19.00 Pause, mingling og kveldsmat

19.45 Nye boformer og urbant trebyggeri i
Kviteseid sentrum skal trekke unge og nye
innbyggere til bygda. v/Elisabeth Lid,
Næringssjef Kviteseid Kommune

20.00 Hamaren Aktivitetspark. Fyresdal som
skogkommune ønsker å bruke de stedlige
egenskapene og tre som byggemateriale for å
forsterke attraksjonskraften og
rekreasjonsverdiene i bygda.
v/Faun Naturforvaltning, ansvar for forprosjektet

20.10 Bygda 2.0! Åfjord, en liten kommune i Trøndelag, har
utfordret det etablerte og i fellesskap erkjent at de
ikke vil «dø»! Utradisjonell bruk av reguleringsplaner
og sterk satsing på næringsutvikling har styrket
omdømmet, gitt 5 serveringssteder, attraktive boliger
og en befolkningsøkning på 58 stk siste kvartal
v/Roar Svenning, gründer og utviklingsansvarlig
Stokkøya Sjøsenter

21.00 Kan vi tenke nytt i forhold til naturarealene våre og hvordan de kan
brukes offensivt for å skape vekst?
v/Olav A. Veum, daglig leder Fyresdal Næringshage

21.15 Avslutning – og vel hjem

Arrangementet er et samarbeid mellom Fyresdal Næringshage, Fyresdal
Skogeigarlag, BYGG i TRE og Omstilling Fyresdal.

I fjor var det fullt hus og kø på gangen på Førsdalskvelden. Arrangementet er gratis, men vi
trenger påmelding; Påmelding; https://goo.gl/forms/JTpkZrXy5Klu2RSm1


