På gång för företag i Sunne

Nyhetsbrev från Näringsliv & tillväxt
Flygande start på hösten!
Efter en sommar som givit både regn och sol har nu allt dragit igång på
allvar. Det är en intensiv höst som stundar där Brexitfrågan står inför
definitivt avgörande och utgången i förhandlingarna kommer att påverka
våra företag både lokalt och nationellt i väldigt hög utsträckning.
Jag hoppas att ni haft en möjlighet att besöka några av alla de
evenemang som arrangerats i Sunne denna sommar. Alltifrån Jaktmässa
till Kulturvecka. Och alla besöksmål. Det är nästan så att efter en
sommar i Sunne behöver en semester för att vila upp sig och hinna med
lite lugn och ro... Och det är ju inte slut än! Ikväll är det stand-up på
Tossebergsklätten med ett fåtal biljetter kvar och imorgon arrangeras
bland annat Skördemarknad i Prästbol.
Hoppas att ni haft möjlighet att besöka Mejeriängen i sommar, den
utvecklas ständigt genom Leaderprojektet Sagan om Sunne 2.0 och
många nya idéer tillkommer. Många företag är inne och skänker både tid
och material för att göra platsen ännu mer tillgänglig och attraktiv. Om
du har idéer om vad du skulle vilja se på Mejeriängen och vad du skulle
kunna bidra med så hör gärna av dig!
Appen har fortsatt att locka och har i dagsläget över 1000
nedladdningar!
Vi har också förbättrat skyltningen för besökare med fina skyltar både
vid järnvägsstationen och utanför biblioteket.
Nu kör vi!
/Kristina Lundberg

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
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. Det är
ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).
Tid: 3 oktober kl. 08.15 –12.15
Plats: Sunne brandstation
Läs mer här!

Hållbart företagande i Sunne, del 1
Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt
företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på seminarieserien
”Hållbart företagande” i höst.
Tid: Tisdag 10 september 15:00 - 19:00
Plats: Frykenstrand
Läs mer och anmäl dig här!

Vad gör ditt företag lönsamt?
Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får
förståelse för vad som driver lönsamhet i er verksamhet.
Den här utbildningen ökar din förståelse för företagets ekonomi och

förklarar svåra samband på ett enkelt sätt. Genom att ha koll på
ekonomin har du bättre möjligheter att utveckla ditt företag så att det
också blir mer lönsamt.
Läs mer och anmäl dig här!

Inbjudan att vara med och synliggöra Sunne och ditt företag
Snart kommer ni att få en information om marknadsmaterial som vi
håller på att ta fram, det kommer att vara liknande Nyköpings
presentation som du kan se om du klickar här!
Sunne är en kommun i utveckling, nya företag etablerar sig här och
både affärs- och samhällsliv utvecklas. I Sunne är det nära till allt och
det är lätt att förena arbete med fritidsaktiviteter, kultur och natur. För
att tydligt och professionellt kunna presentera Sunne kommun och de
många fördelar som finns med att verka och leva här tar vi fram en
digital, interaktiv broschyr.
Så håll utkik i din brevlåda efter inbjudan!
Kontakt Sunne kommun är kommunikationsstrategen Anneli Jansson:
anneli.jansson@sunne.se

Vi tipsar också om...
Aktuella upphandlingar
Håll koll på aktuella upphandlingar i kommunen! Aktuella upphandlingar
hittar du här!
Aktuella evenemang i Sunne kommun hittar du här!
Du är väl medlem?
Majorskorna hälsar medlemmar välkomna till Vildhjärtas pinnvärld på
Tortanskogen i Brunskog. En sagolik kulturmiljö med öppen ateljé mitt i
skogen, ett galleri med utställning av Marias alster, skulpturvandring på
stigarna runt gården och en blomstrande köksträdgård där man kan slå
sig ner med sin picknick. (vildhjarta.net)
Kl. 10.00 samlas vi på Ekebyvägen utanför Äwas Naturhälsa för
samåkning. På gårdsplanen där finns gott om plats att parkera bilen.
Majorskorna bjuder på medhavd fika bestående av kaffe och te med
tillbehör och mackor.
Känner du någon som är intresserad av att bli medlem, tveka inte att
bjuda med henne.
Pris: 50 kr för entré, betalas på plats
Anmälan: På epost till info@majorksorna.se senast onsdag 28/8
För dig som driver ett företag med potential att växa:
Öka dina affärer med immateriella tillgångar
19 september i Karlstad
Immateriella tillgångar kan utgöra stora värden i ett företag. De kan
också utgöra hela grunden för företagets framtida intäkter och
möjligheter till tillväxt. Det här är ett seminarium med fokus på
affärsnyttan med immateriella tillgångar.
Under seminariet gör vi en övergripande genomgång av området med
fokus på varumärket. En stor del av tiden ägnar vi åt diskussion kring
exempelföretag och kring situationen i seminariedeltagarnas egna
företag. Vi använder oss av en praktisk modell för att tillämpa
kunskaperna som framkommer.
Vad kommer jag att lära mig?
Du får en övergripande genomgång av områden som patent,
varumärke, mönsterskydd och upphovsrätt. Fokus ligger på dialog,
diskussion och erfarenhetsutbyte med övriga seminariedeltagare. Du får
också veta mer om vad Almi och PRV kan bidraga med i företagets
fortsatta utveckling.
Läs mer här!
Skapa utrymme i kalendern den 29:e november!
Detta datum vill nämligen Länsstyrelsen i Värmland i samarbete med

Polismyndigheten, Region Värmland, Räddningstjänsten, SOS Alarm,
kommunala alkoholhandläggar med flera bjuda in till en informationsoch utbildningsdag rörande evenemangssäkerhet.
Dagen kommer att innehålla föreläsningar kring hur man ska tänka kring
att skapa säkra arrangemang, samt vilket arbete som pågår i länet
rörande dessa frågor. Det blir en enklare mingellunch (till
självkostnadspris) där du som deltagare ges möjlighet att träffa olika
myndigheter och ställa frågor kring bl.a. tillståndshantering.
Mer detaljerad information kommer i ett utskick efter sommaren, men
boka den 29:e November i kalendern redan nu!
Preliminärt schema för dagen:
• Gästföreläsare pratar om säkerhet vid evenemang generellt
• Mingellunch
• Föredrag om vad som sker i frågan i länet
Kostnad: Självkostnadspris för eventuell lunchförtäring, evenemanget i
övrigt är kostnadsfritt.
Tid: 29:e november
Kl: ca 0930-1500 (OBS preliminär tid)
Plats: Biblioteket i Karlstad
Väl mött!
OBS! Länk till anmälan och detaljerat program kommer i senare utskick
Förbered dig inför brexit
Här har verksamt.se samlat information om brexit, vad det innebär för
dig som driver företag samt vad du kan göra för att förbereda dig.
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!
Om ditt företag vill ha företagsbesök så hör av dig till oss så bokar vi en
tid! kristina.lundberg@sunne.se
Vi önskar er en riktigt trevlig helg!
Kristina, Marielle, Maria och Åsa
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