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Framsteget 2019

Dags för vår årliga träff i Livsmedelsprogram för Halland
Vårt arbete att tillsammans göra Halland till
en ännu mer framgångsrik matregion fortsätter.
Mycket har hänt sedan vi senast sågs för snart
ett år sedan. Nu får vi återigen chansen att
träffas under gemytliga former. Var med och
diskutera mat, dryck och måltider samtidigt
som du minglar och träffar branschkollegor!

Dagens program
13.00
13.30

Torsdag 4 april på
Halmstads slott
Tid och pris
Klockan 13.00 till cirka 19.30
Kostnad per person:
250 kronor (inklusive moms).
Fika och middag ingår.

Anmälan
Anmäl dig på Länsstyrelsens webb
senast den 21 mars

Ankomst och registrering
Välkomna

Landshövding Lena Sommestad och Ann-Mari Bartholdsson,
näringslivschef Region Halland.

13.45

Livsmedelssystemets omvandling
– vad händer?

Lennart Wikström har mer än 30 års erfarenhet av information,
PR och vetenskapsjournalistik som ansvarig för forskning och
utveckling inom Lantmännen.

14.25

Nya växtbaserade livsmedel - goda, hälsosamma
och lönsamma att odla och tillverka?

Lina Svanberg arbetar som forskningsledare på RISE, Jordbruk
och Livsmedel och är involverad i flertalet forsknings- och
innovationsprojekt kopplat till livsmedel ifrån alternativa
proteinkällor.

15.00
15.40

Kaffe och nätverkande
Halländsk hållbarhet – praktiska exempel och
innovativa visioner från Hallands Matgille

Lova Brodin är en foodie, en riktig matnörd och en social entreprenör.
Hållbara matsystem går som en grön tråd genom allt, oavsett
om det handlar om mathantverk på Bäckhästens Café, eller
systemperspektiv och innovation med fokus på hållbar mat i
MiljöMatematik.

16.15
Livsmedelsprogram för Halland
- Vad har hänt sedan Framsteget 2018
- Hur jobbar vi vidare på bästa sätt?
- Var med och tyck till - lagarbete - summering
17.45

Middag på halländskt tema

Fortsatt möjlighet till nätverkande.

19.30

Vi rundar av dagen

Plats Halmstads slott, Aschebergsgatan 1, centrala Halmstad. Gå in på
borggården och rakt fram till huvudingången.
Information
Hans Bergsten, hans.bergsten@regionhalland.se, 070-796 45 95
Barbro Kindt, barbro.kindt@lansstyrelsen.se, 010-224 32 83

Var aktiv och dela med dig
av egna tankar på hur vi
tillsammans jobbar vidare på
bästa sätt!

