På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Välkommen att träffa och inspirera Sunnes framtid!
Den 13 april kommer vi att ha en framtidsdag för Sunnes ungdomar där
du som företagare kan komma och visa upp ditt företag.
Vi måste alla hjälpas åt för att säkra kompetensförsörjningen för
framtiden och vi vill att våra ungdomar ska veta vilka företag och
spännande jobb som finns i kommunen.
Vi välkomnar er därför att delta i Sunnes första Framtidsdag där du
möter Sunnes härliga ungdomar, vår framtid!
Elever från årskurs 6-7 kommer närvara på förmiddagen och årskurs 89 på eftermiddagen.
Vi håller till på Sunne Gymnasieskola/Broby och evenemanget är ett
samarbete mellan företagen, SG/Broby och Näringsliv & tillväxt Sunne
kommun.
Vill du arrangera en aktivitet? Jättegärna! Kom med förslag!
Vi tror på våra härliga ungdomar! Hoppas att du också gör det och vill
ställa upp på Framtidsdagen!
Anmäl dig senast 16 mars till Marielle Magnusson, företagscoach Sunne
kommun Marielle.magnusson@sunne.se mobil: 072 207 90 92

Företagarfrukost med Företagarnas VD Günther Mårder
Ta chansen att lyssna på en av Sveriges främsta näringslivsföreträdare
hur han ser på företagande och vikten av småföretag!
Günther berättar bland annat om hur näringslivet ser ut idag och varför.
Han visar vilka utmaningar Sverige och Värmland står inför och vilka
valfrågor som är viktiga för att vi ska kunna behålla tillväxt och välfärd
även i framtiden.
Kom och lyssna och ställ just dina frågor om företagande!
Datum: tisdagen den 13 mars
Tid: kl.08.00-09.30 (frukosten står framdukad kl. 07.30)
Plats: Selma SPA i Sunne
Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller!
Anmäl dig här före den 9 mars!

Handelskammaren på rull
Handelskammaren på rull är tillbaka. Denna gång ute på några av våra
större industrier runt om i Värmland. Först ut är Rottneros Bruk i Sunne.
Värmland har fullt av spännande företag, ledande inom sin bransch.
Under ett antal träffar, med start på Rottneros Bruk i Sunne den 14
mars, har du nu möjlighet att besöka några ut av dem. Med intressanta
intervjuer, gott om tid för nätverkande och guidade turer är
Handelskammaren på rull ett perfekt tillfälle för dig som medlem att
inspireras, skapa nya kontakter och lära dig mer om det värmländska
näringslivet.
Läs mer och anmäl dig här!

Guide till den nya dataskyddsförordningen
Vad behöver den som driver ett mindre företag tänka på för att uppfylla
kraven som den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer? Nu finns en

guide på verksamt.se som kan hjälpa små företag att förbereda sig.
Läs mer här!

Framtidens infrastruktur byggs i Sunne
Save the date! 26/4 bjuder Företagarna och Telia in till en träff.
Mer info kommer senare.
Framtidens infrastruktur byggs i Sunne!
Med den satsning som görs i Sunne på att bygga framtidens nät får
Sunne en digital infrastruktur som företag och boende kan växa i.
Kopparnätet är en gammal teknik. Stora delar av kopparnätet lever inte
upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet, än mindre
morgondagens.
22 av Sunnes stationer har lagts ner de senaste åren och den 31 januari
2019 kommer de återstående sex stationerna att stängas.
För att säkra fortsatt uppkoppling behöver du göra ett val för ditt företag
hos någon av de operatörer som finns i det öppna nät som byggs i
Sunne!
OBS! Telia äger nätet och alla operatörer berörs av stängningen av
kopparnätet.
Eftersom Telia bygger så kallad Öppen fiber innebär det att du som kund
kan välja bland flera tjänsteoperatörer.
Läs mer på www.oppenfiber.se och se vilka tjänsteleverantörer som
finns på www.bredbandswebben.se
Vill du redan nu veta mer?
Läs mer på www.telia.se/sunne
OBS! Du som inte har Telia som operatör, kontrollera med din operatör
vad som händer med ditt abonnemang efter 31/1 2019!

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Affärsutvecklingscheckar
Affärsutvecklingscheckar är stöd till små företag som vill ta in extern
kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.
Läs mer här!
Investerarutbildning för kvinnor 19 mars
Vill du lära dig mer om hur du kan investera i och äga bolag tillsammans
med andra kvinnor? Nystartade Asynjor Invest vill bidra till att öka
andelen kvinnor som investerar och äger bolag.
Läs mer här!
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
21 MARS 2018, 08.00–12.00 PÅ SUNNE Brandstation
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt
planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp
brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och
därmed förtroendet för ditt företag.
Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också
ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla
företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.
Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig,
brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i
sammanhanget
OBS! Sista anmälningsdag 14 mars 2018
Läs mer och anmäl dig här!
Sundsbron i Sunne ska renoveras 2019
Sedan våren 2017 har det pågått diskussioner om hur trafiksituationen
ska lösas under tiden bron är avstängd.

Trafikverket arbetar nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en
tillfällig bro som klarar tung trafik. Förslaget ska presenteras för Sunne
kommun i mars.
Har du tips och synpunkter på nyhetsbrevet?
Skicka gärna detta till mig, Kristina Lundberg,
kristina.lundberg@sunne.se
För aktuella nyheter och tips och evenemang, gilla oss på Facebook!
Ha en bra dag!
Kristina, Nour, Marielle och Maria
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