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Nyhetsbrev dec 2019
Nyhetsbrev från Hammarö kommun gällande Näringsliv Hammarö kommun

Sumering av 2019
Det har hållits flera olika sammankomster i att stärka samverkan och samhandling
inom näringslivsfrågorna i Hammarö kommun
• Företagsfrukostar
• Dialogmöten
• Föreläsningar
• Företagsbesök
Planeringen för 2020 är på gång:
Nyhetsbreven kommer att komma ut 6 gånger per år
Företagsfrukostar kommer att vara 6 gånger på år (datumen är inte satta ännu ta
kontakt med mig om du vill visa upp din verksamhet vid ett frukostmöte, vi kommer
gärna till dig).
Kommunikationsplan hålls på att tas fram för att ska nå bättre ut till er. Återkommer
med mer information.
Företagsbesök är ett av våra högt prioriterade frågor och det kommer att märkas
under 2020.
Sedan skulle jag gärna vilja komma ut i er verksamhet och"pröva på"! Vara med en
dag och ta del i arbetet som görs i era verksamheter. Vem bokar in mig först?

Årets företagare
Jonas Kramers goda entreprenörskap
och ekonomiska tänkande driver honom
att starta företag efter företag, hans
entreprenörskap stannar aldrig upp och
han har en vilja att starta nya företag
även i framtiden. Årets företagare är en
entreprenör i tiden med flera aktiva
företag som betyder mycket för många.
Långsiktigt, hållbart och med en tillväxt
som imponerar.
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Personalkooperativet
Briggen i Hammarö
Briggen har som ett kooperativ funnits i
27 år. De anställda äger det
tillsammans. Vi fick höra om deras
vardag och utmaningar i att driva ett
kooperativ samtidigt vad som gör det så
unikt. Att tillsammans skapa sin
arbetsdag utifrån de ekonomiska
ramarna som sätts av uppdragsgivren
Hammarö kommun. Vi mötte även
Boende/Brukare som visade hur de bor
och de berättade om vad de tycker om
att göra. Det längtades till jul med allt
vad det innebär med all förväntan.
Hemtrevligt och gemytligt boende och
unikt i sitt slag.

Save the date
- 10 mars

Information
om
kommande
utbildningar
och möten

Den 10 mars är det
avslutningskonferens
för Match2Job.
Projektet som satte
Yrkes-SFI på kartan i
Värmland. Möte företag
och deltagare som gjort
resan. Resultatet är att
över 175 deltagare har
gått ut i arbete eller
vidarestudier i sin
yrkesutbildning.
Koferensen kommer
vara på CCC i Karlstad

På Hammarö kommuns
hemsida kommer det
fortsättningsvis finnas
länkar för kommande
möten med
samarbetsparters och
information om
utlysningar och
utbildningar. följ länken:
Näringsliv

Företagsfrukost
4 feb

Varmt välkomna till årets
första företagsfrukost. Vi
ses i nämndrummet,
Kommunhuset.
Begränsade platser (20),
först till kvarn gäller. anmäl
via denna länk.
Anmälan

och tiden är 13.00 Dela
16.30. Mer information
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På hammao.se kan du läsa mer om vårt näringsliv och tidigare träffar.
Läs mer här

Fastighetsägare se hit
Vi har efterfrågningar från företag som vill etablera sig här i varierande storlek. Vi
skulle vilja komma i kontakt med er för att kunna samverka tillsammans. Likaså
uppmana er att ni lägger upp lediga objekt på Objektvision www.objektvision.se. Vi
inom Karlstad Business Region har i vårt uppdrag att kunna hjälpa företag inom hela
regionen. Läs gärna mer på www.karlstadbusinessregion.se
Följ oss på:

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är företagare eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

