På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Företagarnas valbuss till Sunne 16/4
På måndag välkomnar organisationen Företagarna alla företagare i
Sunne att komma till Selma Spa för att delta i årets valdebatt om
Sunnes företagsframtid.
Både kommunpolitiker och riksdagspolitiker finns uppe på scenen för att
lyfta frågor om bron över sundet, bristern på kompetent personal, vår
allt högre medelålder i orten, satsningar på aktiviteter mm.
Program:
17:30 Mingel Selma SPA, vi bjuder på lättare förtäring
18:00 Styrelsen för Företagarna Sunne hälsar välkommen, delar ut
gesällbrev och presenterar panelen
18:10 Politikerdebatt under ledning av Daniel Wiberg, chefsekonom och
Anna Hedberg, regionchef
19:00-19:30 Mingel och avslut
Det är ett kostnadsfritt evenemang för både medlemmar och icke
medlemmar. Du anmäler dig här!
Tipsa gärna dina kollegor att komma för att påverka Sunnes framtid.

Välkommen på informationsträff om fiberutbyggnaden
Tillsammans med Företagarna i Sunne bjuder Telia in till ”After work”,
där du som företagare får information om och kan ställa frågor
kring utbyggnaden av fiber och underlätta för dig som företagare att
välja nya tjänster innan 31 januari 2019.
Sunne kommun är med på träffen för att kunna svara på eventuella
frågor.
Du är välkommen till Selma Spa torsdag 26 april, kl. 16:30-19:30
Agenda
• Mingel 17.30
• Presentation 18.00–18.45
• AW med buffé 19.00–20.30
Vi ser fram emot din anmälan senast 20 april (namn, företagsnamn och
kontaktuppgifter) till: sunne@foretagarna.se
Alla är välkomna, oavsett operatör!
Varmt välkommen!

Showroom - ett kärleksfullt möte mellan den fysiska och
digitala butiken
2018 räcker det inte med att ha en schyst Facebook-sida, ställa fram
varorna på hyllorna och öppna butiksdörren för att lyckas som företag
eller ha en e-butik som backup för ens ekonomiska tillvaro. Det krävs
mer själ och mer digital talang än så för att engagera kunden på djupet.
Andreas Stjärnhem, Creative Director på digitala innovationsbyrån
Sticky Beat, berättar om hur ditt företags DNA måste skina i en värld
som är en kombination av det fysiska och det digitala. Med lärdomar
från nöjesfält, gallerior och bankontor inspirerar Andreas om hur din
fysiska yta kan bli något mycket mer än ytan den upptar och om hur ett
smart showroom kan förflytta kunden.
Tid: Onsdag 18/4, fika 07:30, föreläsning 08:00-09:30
Plats: Näringsliv & tillväxt, Storgatan 39 (webbsändning)
Anmäl dig till: marielle.magnusson@sunne.se med namn, företag och e-

post.
Föreläsningen är kostnadsfri, men vi debiterar 150 kronor om ni inte
avanmält er minst en dag innan.

Vårinspiration för Majorskor och blivande medlemmar
Majorskorna bjuder in till inspirationskväll på Broby Färghall måndag den
23 april kl. 19.
Linda Ljungberg Blochel bjuder in till samkväm och låter oss ta del av
vårens trender. Enklare förtäring serveras under kvällen.
Anmäl dig senast torsdag den 19 april till info@majorskorna.se. Anmälan
är bindande. Pris 50 kr. Betala in på Bg 5733-3726 i samband med
anmälan.
Varmt välkommen!
Alla aktiviteter är öppna för den som ännu inte tagit steget att bli
medlem. Känner du någon så tveka inte att bjuda med henne!

Framtidens infrastruktur byggs i Sunne
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!
Save the date!
Digitalsnack med individuell coachning 16 maj för företag inom handel
och besöksnäring!
Dataskyddsförordningen GDPR
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!
Nya turistbroschyren är här!

En ny, superfin turistbroschyr finns nu. Om du vill ha till din verksamhet,
hör av dig till turist@sunne.se!
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.
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 riktigt trevlig helg!
Kristina, Nour, Marielle och Maria
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