
Inspration

Välkomna till Östra Värmlands

Näringslivsdag
4 februari 2016 på Lundsbergs skola 

Inbjudan

Innovationer & riskkapital l Krattad manege lockar företag

Vilka vägar finns för att sälja en idé?  l  27 000 näringslivsartiklar

Smart specialisering lyfter Värmland
Superentreprenören Lars Wingefors



Dags igen!
Östra Värmlands Näringslivsdag  
på Lundsbergs Skola 4 februari 2016

Jonny Ohlsson är 
den legendariske 
näringslivsjourna-
listen som jobbade 
54 år på NWT innan 
han gick i pension 
för ett par år sedan. 
Någon räknade ut 
att han borde ha skrivit runt 
27 000 näringslivsartiklar under sin 
tid på tidningen. Idag jobbar han 
som frilansande näringslivsreporter 
och är även en ofta anlitad modera-
tor i olika sammanhang. 

Lars Wingefors är 
TV-spelskungen 
som blev entre-
prenör redan som 
15-åring efter att 
han blivit bäst i 
Sverige på att sälja 
begagnade serietidningar. Idag driver 
han bland annat spelkedjan Game 
med över 40 butiker. Han har kallats 
superentreprenören och vet både 
hur det känns att gå i konkurs och 
att ta revansch. Han är också en av 
profilerna i tv-programmet Draknäs-
tet.La
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Sonny Persson har 
ett förflutet som 
egen företagare 
och som innova-
tionsrådgivare åt 
Almi. Idag är han 
ordförande i Upp-
finnarföreningen i 
Karlskoga - en förening med ett stort 
upptagningsområde.
”Jag ska prata om hur man skyddar 
sin uppfinning och om vilka vägar 
man kan ta för att få ut den på mark-
naden. Det är oftast den svåraste 
biten”, säger han.So
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Hur får man företag 
att vilja etablera sig 
och hur stimulerar 
man företagande? 
Det är frågor om Kjell 
Eriksson vet en hel del 
om. Under sina 13 år 
som kommunalråd i 
Årjäng kunde han räkna in långt över 
6oo nya företag. Han har jobbat tätt 
tillsammans med entreprenören Olav 
Thon och han har suttit i riksdagen.  
”Jag brinner för att skapa nytt och 
att driva utveckling”, säger Kjell som 
idag jobbar som företagskonsult.
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Årets värd, Storfors Kommun, bjuder här-
med i samverkan med övriga östvärmländ-
ska kommuner, in regionens företag och ak-
törer till en trivsam och givande eftermiddag 
och kväll på Lundsbergs skola. Intressanta 
föreläsningar, god mat och underhållning är 
några punkter på programmet. 

Värmlands färska 
forsknings- och 
utvecklingstrategi 
fokuserar på smart 
specialisering. 
Anders Olsson tar 
oss med på en spän-
nande resa genom 
strategins sex områden. Det blir allt 
från hur man utvinner nya produkter 
som lim, kolfiber eller flygbränsle 
från skogens restavfall (skoglig 
bioekonomi) till digitalisering av 
välfärdens tjänster och tjänstein-
novation eller avancerad tillverkning 
av komplexa system.

Du kommer väl?



Registrering i gymnastiksalen

Lunch i gymnastiksalen

Välkomna! Hans Jildesten, Kommunstyrelsens ordf, Storfors kommun

Presentation av moderator & val av tema. Jonny Ohlsson, journalist.

Varför Lundsbergs Skola? Johan Harrysson, verksamhetschef/rektor

Lars Wingefors, innovatör och riskkapitalist

Anders Olsson, Region Värmland, strateg för forskning och innovation 
Anders presenterar Innovationsstrategin för Värmland. 

Samtal kring innovationer och riskkapital; 
Lars Wingefors, innovatör och riskkapitalist
Anders Olsson, Region Värmland. 
Martin Bergstrand, Innovationsrådgivare Almi Företagspartner
Mats William, Innovation Center, 
Henrik Degert Berg, Ung företagsamhet. 
Janette Fredberg, Communicare, 
Cecilia Jeffner, vd Bergslagens Sparbank

Kaffepaus

Sonny Persson, Möckeln Innovation, Svenska 
Uppfinnarföreningen, 

Kjell Eriksson, konsult och före detta riksdagsledamot med erfarenhet 
från näringslivsutskottet, affärsutveckling med riskkapital

Fruktpaus

Hur kan vi skapa tillväxt i Östra Värmland genom ökade innovationer 
och hur kan vi samarbeta? Paneldiskussion med kommunstyrelsernas 
ordföranden och näringslivsansvariga från våra sex kommuner samt Kjell 
Eriksson.

Summering och avslutning på temat innovationer, Jonny Ohlsson.

Avslutning & överlämnande av stafettpinne

Företagspris. Årets företagare

Rundvandring på skolan samt besök på Lundsbergs Skolas observatorium 
om vädret tillåter

Middag och underhållning av Lundsbergselever

Förfriskningar i lärarrummet

Buss hem

11.00 – 13.00  

11.45  

13.00  
  
13.10  
  
13.20  

13.40  

14.10  

14.40  

15.10  

15.30  

15.50  
  

16.20  

16.35  

17.15  

17.30  

17.45  

18.00  

19.00   

21.00  

22.30

Program, torsdag 4 februari

Tema Innovation



Praktiska detaljer
Anmälan
Anmälan görs via webbformuläret som du hittar 
på www.storfors.se/näringslivsdag
Sista anmälningsdag är 28 januari!  
OBS! Anmälan är bindande.

Kostnad
875 kr exkl moms, faktureras i efterhand. 
I priset ingår lunch, föreläsningar, eftermiddagskaffe, 
middag, underhållning samt bussresa  t/r.
Fast pris för hela paketet oavsett om du väljer att avvika 
från någon del.

Vid förhinder
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum. 
Byte av person efter sista anmälningsdag sker per e-post 
till kristina.karlsson@storfors.se.

Ytterligare information

Börje Andersson, 
borje.andersson@storfors.se 
0550-65125

Kristina Karlsson, 
kristina.karlsson@storfors.se 
0550-65121

 

Välkommen till en full-
späckad dag och kväll!


