
Välkommen till

Starkare tillsammans 

ANMÄL DIG HÄR
senast 27 september

För mer information, kontakta: 
Annika Daisley • +46 (0)733-35 85 12 • annika.daisley@svinesundskommitten.com
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Påmelding/registrering til seminaret kl 10.30 den 5. oktober. 
Seminaret er gratis, men dersom du ikke møter opp uten å avmelde deg belastes 500 SEK.

norsk-svenskt samarbete Viken-Västra Götaland 
5. oktober 2022 • Kl. 11:00 - 16:00 • Brygga kultursal, Halden • Kl. 17:00 - 22:00

konferensmiddag i 1700-talsanda , Fredriksten Festning, Halden
Välkommen!
Vi vill bjuda in en bred målgrupp inom regionerna Viken och Västra Götaland till en inspirationsdag 
och kväll.   Vi välkomnar företagare, politiker, föreningsmedlemmar, forskare och statliga samt 
kommunala tjänstemän från olika sektorer som jobbar med samhällets utveckling, t.ex. näringsliv, 
arbetsmarknad, besöksnäring, miljö, kultur, energi och transporter samt innovationer.

Hensikt/syfte
Under pandemien ble det tydelig at det er en riksgrense mellom Norge og Sverige. Dette ønsker vi å 
endre på og i stedet «booste» grenseregionen vår mellom Viken og Västra Götaland. 
Kom og bli med - vi er sterkere sammen!

Boosta norsk–svenskt samarbete inom det gröna 
skiftet med gränsregionalt mervärde

Konferensen bjuder på:

• Norges näringsminister Jan Christian Vestre och Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg
• Succéhistorier på innovationer och näringslivssamarbeten inom det gröna skiftet
• Konsument- och samhällstrender
• Framtida möjligheter med Interregprogrammet (1,8 miljarder kr.) till gränsregional utveckling
• Ostronprovning och mingel med "tvist"
• Historisk rundvandring, 1700-talsmiddag, musik, spektakulär avslutning med ljus - och ljudspel

Programmet uppdateras löpande - mer information på Svinesundskommitténs hemsida!

Tid och plats 
5 oktober mellan kl. 11.00 – 16.00, Brygga kultursal i Halden
Middag i 1700-talsanda med aktiviteter 17:00 – 22:00, Fredriksten festning

Övernattning 
Maila matilda.svensson@olavthon.no på Thon Hotel och ange koden NorgeSverige2022 om du 
önskar reservera ett rum mellan 5–6 okt. till konferensens avtalade pris 1395 NOK (i mån av plats). 

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=356050a2aa095dc3e386d5dc0c3c4658312222e&Origin=Direct
https://svinesundskommitten.com/evenemang/sterkere-sammen-norsk-svenskt-samarbeid/



