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Inbjudan workshop för mikroföretagare på landsbygden 
 
Är du mikroföretagare inom kreativa och kulturella näringar/gårdsbutik/natur-
och kulturturism på landsbygden?  
 
Vill du bidra med dina idéer och tankar om entreprenörskap och hjälpa till att 
ta fram ett spännande projekt för mikroföretag inom kreativa och kulturella 
näringar/gårdsbutik/natur-och kulturturism på landsbygden i Österbotten och i 
Västerbottens län? 
 
Är du nyfiken på att längre fram ingå i ett projekt för att hitta nya kunder, nya 
affärssamarbeten och nätverk för dina produkter och tjänster på andra sidan 
Kvarken och i Österbotten? 
 
Då är du välkommen att delta i vår första workshop  
i Umeå den 29-30 september för att dela med dig av dina behov och 
utvecklingsidéer! 
 
 
Under en och en halv dag får du träffa företagare från Västerbotten och Österbotten, där vi 
står för konferenskostnad och boende under konferensen och du står för expertkunskapen 
och delger oss dina erfarenheter som mikroföretagare på landsbygden! Vi anordnar sedan 
en uppföljningsworkshop i Vasa den 10-11 november. 
 
Vi söker dig som är entreprenör och som driver ett eget småskaligt företag på landsbygden. 
Vi är angelägna om att fånga upp idéer från alla slags mikroföretagare, särskilt från dig som 
är kvinnlig företagare, eller utlandsfödd företagare eller driver ett samhälleligt 
företag/socialt företag. Men alla mikroföretagare på landsbygden inom utvalda områden är 
välkomna!  
 
Det finns ett begränsat antal platser, 8 företag från Österbotten och 8 företag från 
Västerbottens län kan delta, så hör av dig så snart du kan om du är intresserad!  
 
Sista dag att anmäla intresse är den 20 september och vi meddelar dig senast den 21 
september om du fått en plats.  Anmälan via: https://annika45.typeform.com/to/ZXYS8x 
 
För preliminärt program se nästa sida 
 
 

https://annika45.typeform.com/to/ZXYS8x


             

 

 
 
 

Program 
 
Fredag 29 september 
 
Kl 09.30 Fika 
 
Kl 10.00 Konferensen startar på Hälje gård  
Samling i konferensen för presentation av syfte med dagen och 
presentation av deltagarna samt era förväntningar. 
 
Kl 10.30 Workshopen startar med en behovsanalys: vilka är era behov och 
utmaningar som behöver lösas för att ni ska öka er lönsamhet och hitta nya 
kunder nationellt och internationellt? 
 
Kl 12.30 Lunch ingår i konferensen. 
 
Kl 13.30 Deltagarna från Österbotten anländer till Hälje gård där de 
västerbottniska deltagarna väntar. Hälje gård visar runt och berättar om hur de 
utvecklat sin verksamhet.  
 
Kl 14.00 Fika med presentation av österbottniska och västerbottniska 
deltagare. 
 
Kl 14.30 Redovisning av österbottnisk och västerbottnisk behovsanalys. Samtal 
och diskussion om hur vi kan ta behovsanalysernas resultat vidare och 
tillsammans ge input till ett framtida projekt. 
 
Kl 16.30 Avslut av dagen och återfärd med buss till Umeå och till Holmsund (för 
de österbottningar som inte kan stanna till nästa dag). 
 
Kl 17.30 Incheckning på hotell i Umeå. 
 
 
 
 
 

http://www.haljegard.se/


             

 

 

Lördag 30 september 
 
Kl 09.30 Inspirationsföreläsningar på Sliperiet i Umeå om kreativa och kulturella 
näringar på landsbygden. Vi möter några företagare från Västerbottens län som 
ger oss sina perspektiv och berättar om sina erfarenheter från sitt företagande. 
Namn på inspiratörer presenteras inom kort. 
 
Kl. 11.30 Summering och feed-back om workshopen 
 
Kl 12 Vi går tillsammans till Bondens marknad där vi inspireras av lokala 
livsmedelsföretag. Workshopen avslutas. 
 
Kl 16.30 Wasalines busstransfer avgår mot Holmsund, Vasaplan, hållplats W. 
 
Kl 23.30 Ankomst Vasa 
 
 
------- 
 
 
 
 
 
 
 
Psst. Mellan den 25-september till den 1 oktober pågår Umeå fashion week, 
årets tema är design. 
 
Söndag den 1 oktober är det Gårdsbutikens dag.  Ett tips är att stanna kvar till 
på söndag på egen hand och åka runt och titta på gårdsbutiker som har öppet. 
 
För frågor och funderingar, kontakta Annika Nordenstam, 
annika.nordenstam@norden.se eller +46 70 0903417.  
 
Läs mer om Föreningen Norden-informationskontoret och bakgrunden till 
förstudien, som delfinansieras av Region Västerbotten, som workshopen är en 
del av på: http://www.nordeninfo-umea.se/aktuellt/ 

http://www.sliperiet.umu.se/sv/
http://marknader.bondensegen.com/marknad.php?markID=6&&marknad=V%E4nortsparken&&stad=Ume%E5
https://www.visitumea.se/sv/umeafashionweek
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vasterbotten/2017/08/dags-for-gardsbutikens-dag/
mailto:annika.nordenstam@norden.se
http://www.nordeninfo-umea.se/aktuellt/

