På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Sunne har Värmlands bästa företagsklimat
När Svenskt näringsliv släppte 2018 års ranking av företagsklimatet var
Sunne åter i topp i Värmland. Vi klättrade två placeringar nationellt, från
38 till 36.
Företagsklimatet mäts dels genom en enkätundersökning till 200 företag
i Sunne, som genomfördes jan-april i år, och dels en statistikdel som
bland annat mäter hur många som får sin lön av privat sektor jämfört
med offentlig sektor, företagande, andel i arbete och skattesats.
Företagsklimatet skapar vi tillsammans, precis som vi tillsammans
skapar det samhälle som vi lever i och vill leva i.
De prioriterade åtgärderna, enligt företagen, för att få ett ännu bättre
företagsklimat är bostadsbyggande och bättre dialog mellan kommunen
och företagen.
Vill du läsa mer så kolla www.foretagsklimat.se
Har du idéer om hur vi ska få ett bättre företagsklimat?
Hör av dig så bokar vi tid för företagsbesök! kristina.lundberg@sunne.se

Utveckling eller avveckling, hur får vi igång hjulen?
Företagarna bjuder in till afterwork
Det blir en timme i sann entreprenöriell anda med en föreläsning av
Anette Rhudin från Dirigio Strategisk Tänkande.
Det landar i en resa om 20 företag som bestämde sig för att ta in
externa kompetenser i sina ledningsprocesser och vad som kom ut av
det.
Företag som gav tillväxten en chans och växte så det tog dem hela
vägen till EU Kommissionen för tillväxt. Bland 32 länder och 2 800
bidrag, så var det de värmländska företagen som blev bäst i kategorin
”Investing in entrepreneurial skills”.
Kl 18.00 Vi börjar med en god Wrap och mingel vid lobbyn
Kl 18.30 Några minuter information från Företagarna Sunne och sedan
tar Anette Rhudin över.
Anmälan sker till sunne@foretagarna.se. Ange namn och företag. Sista
anmälningsdag är 18 oktober.
Kvällen är kostnadsfri för medlemmar. 100 kr för icke medlemmar
(givetvis kostnadsfritt om du blir medlem under kvällen).
25/10 After Work, Selma Spa, kl 18.00
Vi måste fakturera 150 kr/person till anmälda som inte kommer.
/Företagarna

Kvarngatan avstängd, men butikerna är öppna!
Äntligen är försköningen av Kvarngatan igång. Vi vill betona att alla
affärer är öppna som vanligt, parkering med 2 minuters
promenadväg finns på den nya parkeringen mittemot järnvägsstationen
(utom just idag när det är marknad).
Hjälp gärna till att sprida informationen! Den sista november ska arbetet
vara klart.

Bli rådgivare åt ett UF-företag
Mitt när höstmörkret lägger sig bjuder Ung Företagsamhet, tillsammans
med Fryksdalens sparbank och Sunne kommun, in till en träff med de
ungdomar som driver ett UF-företag under detta läsår. Och de är fler än
nånsin!
Din roll är att träffa och speeddejta dessa ungdomar och se om du
matchar med nån som du kan vara rådgivare åt under UF-året. Som
rådgivare delar du med dig av dina tips, råd och erfarenheter. Men vi
kan garantera att du också kommer att ta med dig en massa inspiration
och energi tillbaka till ditt företag.
Så ta chansen att bli rådgivare!
Datum & tid: 19 oktober kl. 11.30 - 13.00
Plats: Ideum, Svetsarevägen 3
Anmälan: senast 15 oktober till Evelina.sundfeldt@ungforetagsamhet.se

Framtidens infrastruktur byggs i Sunne!
OBS! Om du inte gjort ett aktivt val, kontrollera med din
operatör vad som händer med ditt telefonabonnemang efter
31/1 2019!
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! Alla operatörer berörs av stängningen av kopparnätet.
Eftersom det som byggs är 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

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Bolagsverkets app
I Bolagsverkets app kan du se aktuella uppgifter om ditt företag, hålla
koll på vad som händer i företaget, anmäla ny adress och ladda ner ditt
registreringsbevis eller årsredovisning. Snabbt, enkelt och kostnadsfritt!
Läs mer här!
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!
Hej på Mârten!
Kristina, Nour, Marielle och Maria

Sunne kommun, Näringsliv & tillväxt, bibliotekshuset, Storgatan 39
växel 0565-160 00, www.sunne.se
Kontakt:
Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare, 073-070 32 54, kristina.lundberg@sunne.se
Nour Aghy, projektledare Connecting people, 072-206 91 92, nour.aghy@sunne.se
Marielle Magnusson, företagscoach och projektkoordinator Connecting people, 072-207 90 92,
marielle.magnusson@sunne.se
Maria Nordmark, turismutvecklare, 072-201 35 12, maria.nordmark@sunne.se

