
mötesplats trä
studiebesök och seminarier för dig som är träföretagare i Jämtland

Kom och träffa andra företagare i 
branschen, nya kontakter kan vara 
guld värda för dig och ditt företag! 
Under året planerar vi även att 
genomföra en studieresa och en 
studiecirkel för dig som vill börja 
eller spetsa till ditt företagande 
inom träförädling.

pris
De flesta seminarierna kostar 300 kr  
+ moms per tillfälle. Deltar du på minst 
tre seminarier bjuder vi på ytterligare  
ett seminarium. 

antal deltagare
För att ett seminarie ska bli av krävs 
minst tio anmälda deltagare. 

mer information! 
Vill du ha ett utförligt program med  
post eller mail, anmäl dina kontakt- 
uppgifter till ann.larsson@lrf.se.  
Informationen kommer också att finnas 
på vår webbsida, www.lrf.se/jamtland. 

anmälan 
Senast en vecka innan respektive  
seminarie vill vi ha din anmälan.  
Hör av dig till Ann Larsson, på  
063-55 10 94 eller ann.larsson@lrf.se.

Varmt välkommen!

Studieresa

Hösten 2011 åker vi på en 
resa till Wood-expo i rättvik 
och besöker dessutom flera 
träföretagare.

Vi betalar halva kostnaden. 
Begränsat antal platser. 
Anmäl dig redan nu. 

Studiecirkel

studiecirkeln “tjäna pengar 
på trä” vänder sig till dig 
som vill starta eller spetsa 
till ditt företagande inom 
träförädling.

Så snart vi får minst 10 
intresserade sätter vi igång!

Webb för nybörjare

Så snart vi får minst 10  
intresserade sätter vi igång!

1 februari

Googles Sketchup 

17.30–21.00 LRF-huset

Karl Almestål, JiLU

7 februari

Se möjligheter att tänka 
nytt och annorlunda 
Stig Wiklund, coach, föreläsare, 
varumärkesbyggare m m.
Helena Engberg, Trampolin PR, 
om varumärkets betydelse.

24 februari

Inredning & finsickeri 

Hos Wikners i Persåsen som  

har 42 års erfarenhet från  

träföretagarbranschen.  

Med Leif Wikner.

15 mars

Timmerhustillverkning  
& arkitektur 
På Forséns Timmerhus i 
Järpen. Med Jan Forsén samt 
arkitekt Håkan Nilsson.

28 mars

Pris, marknad & patent 

På LRF-huset i Östersund. Med 

företagare i träbranschen samt 

Bertil Alftrén, Nyföretagarcentrum.

15 april

Träkonst &  
innovativ byggteknik 
På Campus Östersund. Med 
träkonstnär Tomas Skimutis 
samt Mikael Östling, ISO Timber. 


