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22/3 | Årets Nyföretagare
Vårens första nätverksträff med fokus på kvinnors företagande håller till hos Annica Hanses på Burger King i
Avesta. Annica blev nyligen utsedd till Årets Nyföretagare av Dalarna Business. Burger King i Avesta är den enda
restaurang i kedjan som har en kvinna som franchisetagare och samtidigt är Annica den yngsta franchisetagaren
inom Burger King. Vi börjar med frukost tillsammans och tar sedan del av Annicas företagsresa och värdefulla tips.
Plats: Burger King, Get Johannas väg 37, Avesta.
Datum & tid: Torsdag 22/3, kl. 07.30–09.00
Anmälan: senast tisdag 20/3 https://simplesignup.se/event/128788

25/4 | Kreativitet & drivkraft
Vi möter två kreativa- och kvalitetsinriktade kvinnor för frukost och samtal i Restaurang Koppardalen: Marita
Lennartsson som sedan drygt tre år tillbaka driver blomsterbutiken Vackra Viola i Skogsbo. Marita har tidigare
jobbat inom barnomsorgen men beslutade att sadla om till florist och starta eget. Vi får även ta del av Martina
Andersson Östbergs chokladtillverkning och ”festliga” arbete med Bellanina, choklad & decor. Martina är utbildad
specialkonditor och planerar och dekorerar även inför bröllop och större middagssällskap. Hon var tidigare team
manager inom herrhockey och kanske känns igen från Restaurang Koppardalen. Vad är deras främsta drivkrafter?
Plats: Restaurang Koppardalen, Polervägen 12, Avesta
Datum & tid: Onsdag 25/4, kl. 07.30–09.00
Anmälan: senast måndag 23/4 https://simplesignup.se/event/130027

25/5 | Träning, hälsa & värdegrund
På vårens tredje (och sista) nätverksträff samlas vi i Hälsoverkets lokaler för en lunch. Vi träffar Malin
Olsson som driver gymmet i Koppardalen sedan 2015. Malin är personlig tränare och instruktör och valde
att starta Hälsoverket bland annat för att hon saknade att leda gruppträningspass i Avesta. Verksamheten
växer och växer, från att ha varit 600 kvm med 100 medlemmar till att nu vara 1000 kvm med drygt
1000 medlemmar. Vi får även höra Mie Ehn från Mies Allergi & Spa. Mie startade sitt företag 2011 och
har sedan dess jobbat som terapeut inom diverse kroppsbehandlingar. Hon är utbildad till massage- och
spaterapeut och har kunskap om reflexologi & allergibehandling med mera. Mie känns även igen från den
årligen återkommande hälsomässan Hälsans Dag som växer för varje år: från 40 utställare 2017 till 65 i år!
Plats: Hälsoverket, Koppardalen, Koppardalsvägen 8, Avesta
Datum & tid: Fredag 25/5, kl. 11.30–13.00
Anmälan: senast onsdag 23/5 https://simplesignup.se/event/130028
Har du synpunkter eller frågor om nätverksträffarna?
Kontakta Stina Lundkvist, Tillväxt Avesta, tel 0226-64 56 91 eller mejl stina.lundkvist@avesta.se

