På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Välkommen på möte om hur vi tillsammans påverkar bilden
av Sunne
Hur vi uppfattar Sunne, pratar om Sunne och vad som händer här styr vi
själva!
• Hur uppfattas Sunne? Presentation av undersökning av Sunnes
attraktivitet
Workshop
• Vad lär vi oss av resultatet av undersökningen?
• Vad kan vi göra för att:
- Skapa en större drivkraft & stolthet i Sunne?
- Stärka omvärldens bild av Sunne (kännedom, attityder)?
För tio år sedan genomförde Sunne kommun en
varumärkesundersökning. I år upprepar vi den undersökningen för att
kunna jämföra om något har hänt och om vi har förflyttat några
positioner.
Resultatet av mätningen presenteras i samband med en workshop där
politiker och företagare bjuds in. Vi ska prata om våra attityder, hur de
påverkar bilden av Sunne och betydelsen av hur vi pratar och vad vi
gör!
Ett fåtal platser finns kvar, så anmäl ditt deltagande redan idag!
Varmt välkomna den 22 maj kl. 8-10 till Näringsliv & tillväxt,
bibliotekshuset, ingång "mittemot" Saffran & vitlök.
Anmälan till: naringsliv@sunne.se märk med "22 maj"

Förnyelse av Sagan om Sunne...
Just nu pågår ett intensivt arbete med att mejsla fram den nya
Mejeriängen som en mötesplats för besökare och invånare. En del
kommer att vara klar innan sommaren, sen kommer arbetet att fortsätta
till hösten.
Har du idéer som du vill dela med dig? Det finns en utställning på
biblioteket med bilder på hur platsen ska utformas, där kan du lämna
förslag på citat som passar för rabattskyltarna och du kan ge oss andra
tips om vad du önskar av platsen.
Du kan såklart också lämna förslag digitalt, skicka då in dina idéer till
naringsliv@sunne.se
Snart snart så kommer också appen att lanseras, den innehåller tre
slingor i första skedet: en biltur runt Sunne, en promenadslinga i
"Selmas fotspår" och en slinga på Mårbacka minnesgård. Till hösten
kommer ytterligare tre slingor.

Vi vill bli bättre!
Vid senaste undersökningen av kommunens myndighetsutövning som
genomförs tillsammans med Sveriges kommuner och landsting hade vi
tappat mycket inom området information och de företag som
intervjuades upplevde att informationen kring framförallt bygglov
och serveringstillstånd inte var tillräcklig. Därför kommer vi nu att satsa
på att bygga in den information som du som företagare behöver! Om du
har idéer och synpunkter på hur webbinformationen kan bli bättre,
kontakta marielle.magnusson@sunne.se

Produktionsledare industriell träbyggnad
Sunne satsar vidare på utbildningar på yrkeshögskolenivå!
Utbildningen Produktionsledare Industriell Träbyggnad är en
Yrkeshögskoleutbildning på distans med åtta träffar som anordnas vid
Sunne Träbyggnadsutbildning. Sunne Träbyggnadsutbildning är Sunne
kommuns Yrkeshögskola med inriktning mot industriellt träbyggande.
Utbildningen passar dig med kompetens inom produktionsledning, teknik
eller bygg. Kurrstart är den 26 augusti 2019. Utbildningen ger dig en
heltäckande bild av industriellt träbyggande. Från planering till
produktion, uppföljning och personalansvar inom industriell
byggproduktion i såväl fabriksmiljö som på en
montagearbetsplats.
Läs mer här!

Var med och skapa Värmlands matfestival 28-29 september
Nu kan du boka din utställningsplats på Smaka på Värmland, höstens
mötesplats och inspiration till värmländska matupplevelser! Matfestivalen
går av stapel 28-29 september på Gustafsvik i Kristinehamn.
Läs mer här!

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Du glömmer väl inte att rösta i EU-valet?
Både företagare och privatpersoner påverkas i hög utsträckning av EU
och därför är det viktigt att så många som möjligt tar chansen att
påverka valet.
Du kan förtidsrösta i Frykensalen innanför biblioteket.
Läs mer om EU-valet här!
Finansiera företagets miljösatsning
Bli klimatsmart.
Det finns mycket pengar där ute i vad som ofta kallas för
bidragsdjungeln. Inte minst inom miljöområdet erbjuder flera aktörer
olika möjligheter i form av lån, stöd och bidrag till projekt och
samarbeten.
Förmiddagen den 22 maj sätter Almi med partners fokus på olika vägar
vad gäller kapital kopplat till just energi, miljö och klimat. De lyfter även
möjligheten att få stöttning i arbetet med att söka stöd och att få
konsulthjälp för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.
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!
Ha en fortsatt bra vecka (nu när värmen äntligen verkar
återkomma!)
Kristina, Marielle, Maria och Åsa
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