
 
  
HVOR: : Mo gård i Melhus 
 
MER INORMASJON: 
Melhus kommune, Kristin Riaunet,  
tlf 72858175, 906 33214 
 
PÅMELDING:  SMS til 906 33214 eller  til  
kristin.riaunet@melhus.kommune.no.  
Påmeldingsfrist 22.februar. 
 
Arrangør:  Landbruk/næring i Melhus kom-
mune og i samarbeid med Fylkesmannen i 
Trøndelag, landbruk. 
 
Selv om du er fra en annen kommune enn 
Melhus og ønsker å bli med, understreker vi 
at du selvsagt er hjertelig velkommen. 
  
Veibeskrivelse: 
Kregnesvegen 357, Melhus. Fra Melhus, 
kjør forbi Brekkåsen stadion, følg  
Hollumvegen som går over i Kregnesvegen. 
 
 

 

PROGRAM: 
 

Kaffe fra kl 17.30 
 

Kl 18.00– 18.15 Velkommen til inspirasjonstreff. 
 
Kl 18.15—18.30. Gårdsbakeriet Moulangerie AS, opp og 
fram ved Kjersti Ingeborg Flatås 
 

Kl 18.30—19.15 Drømmefanger - marked og muligheter”  
ved Monica Strømberg, Fantasigården, Stjørdal  
 
Kl 19.15—19.45. Smak og oppleve Melhus,  nettverket 
som løfter oss  ved Cathrine Jakobsen  
 
Kl 19.45 — 20.00 Om støttemuligheter og oppfølging,    
Innovasjon Norge, kommunene, Proneo,                       
Etablereropplæringen, Matnavet på Mære, Fylkesman-
nen i Trøndelag 
 
Kl 20.00—20.30  Vi byr på litt servering   
 

Kl 20.30—22.00 
Rundbordsprat – velg 3 bord – skifte bord etter ca 25 min. 
Her kan du få en nærmere prat med foredragsholdere og 
andre fra virkemiddel-apparatet. (Se neste side) 

INSPIRASJONSTREFF 

- med fokus på lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet 

 

Har du en idè i magen, tanker om videreutvikling av 

egen bedrift, eller du vil møte andre i nettverket ? 

 

 

Da er du velkommen til inspirasjonstreff  

på Mo gård i Melhus 

Tirsdag 26.februar kl 18.00 — 22.00  
 



 Monica Strømberg har latt 
drømmen bli til virkelighet 
og det vil hun at andre skal 
gjøre også.  Hun tok med seg 
sin erfaring fra eventbran-
sjen i Trondheim, kjøpte seg 
gård på Stjørdal  sammen 
med sin mann og  fyller det 
store uthuset med stadig 
nytt innhold.  Hun deler med 
dere sin erfaring med etable-
ring og  markedsorientering. 
 
www.fantasigarden.no. 

 

 

ETTER PAUSEN: 
 

 
Kl 20.15 Rundbordsprat 
 

 
Vi har en uformell dialog rundt små bord slik at du kan komme i 
direkte kontakt med foredragsholdere og virkemiddelapparatet. 
Skifter bord etter ca. 25 min.  
 
Bord 1:  

Støttemuligheter.  
Innovasjon Norge og kommunene. 
 
Bord 2:  

Ideutvikling—tettere på erfaringer. Ta en nærmere prat 
med disse.   
Monica Strømberg og Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
Bord 3:  

Matfaglig kompetanse  
ved Matnavet på Mære.  
 
Bord 4:  

Oppfølging etablering   
ved kommunene og Proneo. 
 

 

 

Kjersti drømte om croissanter, 
hver dag, hele tiden. Croissan-
ter kimser man ikke med, ekte 
skal de være, bakt på fransk 
metode. Og navnet måtte stå i 
stil.  Så ved å koble gårdsnavet 
Mo med det franske ordet for 
bakeri ble bedriftsnavnet 
Moulangerie. Dermed er besø-
kende sikret å få en helt spesi-
ell spesialitet, bakt akkurat 
her, på Mo gård., attåt det 
andre. Historien bak får du 
høre mer om. 
 
www.moulangerie.no 

Smak og Opplev Melhus 
dyrker mat og opplevelser 
med lidenskap.  Sammen 
jobber de for å kunne  leve-
re lokal mat og tilby gode 
opplevelser.  

Til stede på arrangementet vil være:  
 
Matnavet på Mære v/ Lars Erik Jørgenvåg,   
Proneo v/ Paul Sverre Røe, bedriftsrådgiver 
Innovasjon Norge Trøndelag v/ Aud Herbjørg Kvalvik 
Kristin Riaunet, Melhus kommune, fagleder landbruk, friluftsliv 
Signy Overbye, Melhus kommune,  næringskonsulent 
Kari Kolle, Fylkesmannen i Trøndelag, landbruksavdelinga 


