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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev juni/juli 2019
Tack alla ni som kom på Företagsfrukosten 11 juni, vi fick tid för samtal och viktiga
belysningspunkter som samverkan och sampaketering, några tongivande delar som jag tror
vi behöver titta mer på för att se hur företagandet och samverkan kan ge 1+1=3.
Likaså Svenskt Näringslivsundersökning där företagen i Hammarö rankat Hammarö kommun
som sämst i Värmland!
Vad behövs göras på annat sätt för att ge den service som efterfrågas?
På vilket sätt kan vi som kommun möta företagares behov bättre än vad som görs
idag?
Kan ett Näringslivsforum av mindre skala vara ett steg i rätt riktning?
Skövde är en av flera kommuner som arbetar tillsammans med Näringslivet för att skapa bra
förutsättningar och att växa och utecklas. https://www.nlfskovde.se/
Har du förslag, synpunkter, jag vill gärna ha in dem till mig!
Annika Axelsson
Näringslivsansvarig

gantrack.com/t/pm/1976202487846/
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Företagsfrukost
Nästa Företagsfrukost är den 27 aug och vi är på Hammarös Arena och dagens värd
kommer vara Jonas Kruse Skoghalls Innebandy.
Frukost serveras från 7.30, meddela om det finns allergi som vi ska ta hänsyn till.
Anmäl dig till nästa träff senast den 22 aug på annika.axelsson@hammaro.se
1 okt är nästkommande, programmet är inte bokat ännu, vill du bjuda in till dig
Företagsfrukosten eller hålla i ett program, hör av dig till Annika Axelsson.
Att få se andras verksamhet, och få berättat om intressanta och nytänkande är alltid givande!

Save the date
21 nov kommer Per Holknekt med flera komma
till Karlstad CCC. Eftermiddagskonferensen
kommer att innehålla om hur det finns olika
vägar till att hitta arbetskraft och som
arbetstagare vilka möjligheter som finns.

Inspirationsföreläsning om att vägen fram inte
alltid är rak

gantrack.com/t/pm/1976202487846/

Det kommer att vara fokus på
kompetensförsörjning sett ur globala mål och ur
politiskt styrt perspektiv. Mer formell inbjudan
kommer att komma längre fram. Konferensen är
kostnadsfri.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?
uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6e375e490783-4f55-ab91-ef4be4fbbee4
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INTERTECHNA på
Jonsbols industriområde
sysslar med mät,

Den 24 juni bytte Matgard

Gavelo startade 2015

inspektions och
kalibreringssystem för

VD. Evert Jonsson
lämnade över stafettpinnen

och designar och säljer
träningskläder. De har

till sonen Marcus. Evert

redan växt långt utanför

kommer dock att vara kvar i
företaget. Matgard är en

landets gränser och har nu
återförsäljare i 16 länder.

matgrossist med
tyngdpunkt på norsk lax
som portionsförpackas i

Niclas och Camilla Denéo
och Lars Jonsson äger och
driver företaget på

den egna
produktionsaläggningen på
Nolgård. Företaget har 23

Nolgård som fokuserar på
tydlig design, hög kvalité
och miljötänk. En del plagg

anställda och är ett av de
mest lönsamma per

består av upp till 73%
återvunenn polyester.

industrin. I jobbet för att
förverkliga sitt motto
"Nollvision mot haverier"
heter det senaste systemet
bluvision som med IoT, och
AI som förutser och larmar
innan haveriet är ett faktum.
Intertechna växer igen efter
några lite tyngre år och
Johan Persson är ny VD.

anställd i kommunen.
Bild: Johan Persson VD,
Mattias Joelsson,
Kommunalråd, Lars

Bild: Marcus och evert
Jonsson, Matgard

Bild: Niclas Deneo och
Lars Jonsson, Gavelo

Djuvfeldt Försäljningschef.

Sustainable Business
Cleantech bjuder in till AW
Sustainable Business Cleantech bjuder in till
deras After work den 22 augusti då vi
kickstartar hösten och du får ta del av många

Information från Swedish
cleantech

spännande aktiviteter och nyheter som sker i
projektet Sustainable Business Cleantech.
Läs mer och anmäl dig här:
https://www.cleantechbusiness.se/event/after-

Internationell marknadsföring av
värmländska miljöteknikföretag. Nu
kan du som värmländskt företag,
organisation eller anläggning inom
miljöteknik marknadsföras på portalen
swedishcleantech.com där du blir
synlig för internationella köpare och
investerare.

work/
Tips om höstens aktiviteter. Vad sägs om
workshop-serie i hur man gör hållbara affärer
för en global marknad, föreläsning med
cirkulär ekonomi-gurun Tobias Jansson och
internationellt mingel med nyckelpersoner
inom förnyelsebar energi från Afrika? Läs mer
om kommande event här:
https://www.cleantechbusiness.se/event/

Projektet Sustainable Business Cleantech
har åtagit sig rollen att registrera
gantrack.com/t/pm/1976202487846/
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värmländska miljöteknikföretag på
portalen swedishcleantech.com. Detta för
att ge Värmland en chans att positionera
sig inom miljöteknik och skapa ett
skyltfönster till resten av omvärlden.

Vad är Swedish Cleantech?
Syftet med Swedish Cleantech är att bidra
till utveckling, kommersialisering och
export av svensk miljöteknik.
Webbplatsen swedishcleantech.com riktar
sig främst till utländska investerare och
köpare som söker kontakt med svenska
företag i branschen. Över 1000 svenska
företag inom miljöteknik är registrerade.
Samma databas nås från
swedishcleantech.se, som riktar sig till
den svenska marknaden. Båda
webbplatserna är väletablerade och
välbesökta. Under 2017 var det 32000
besökare på den internationella
webbplatsen.
Vem kan registrera sig?
Företag och organisationer i Värmland
med etablerad verksamhet inom
miljöteknik såsom energieffektivisering,
förnybar energi, vatten och avlopp, avfall
och återvinning, byggnader och
infrastruktur, transporter och avancerade
material.
Vilka är fördelarna med att synas på
swedishcleantech.com?
Du marknadsförs på den främsta
plattformen för svensk miljöteknik,
såväl nationellt som internationellt
Du blir synlig för nationella och
internationella investerare och
etablerare som söker svenska
miljöteknik-företag
Du blir synlig för Swedish Cleantech
partners såsom smartcitysweden.com,
greengothenburg.se,
northswedencleantech.se,
swedishtestbeds.com,
swedishsmartgrid.se m.m. Vissa
använder plattformen för att hämta
gantrack.com/t/pm/1976202487846/
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information och vissa använder den
för att dela med sig av information.
Du kan sprida företagsnyheter som är
av relevans för en nationell och
internationell målgrupp
Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt att vara med och det
går när som helst att dra tillbaka sina
uppgifter.
Hur registrerar man sig?
Gör din intresseanmälan via
http://envirobase.se och ange Hanna
Grevillius som administratör. Därefter
kontaktar vi er för vidare information och
registrering.

På hammao.se kan du läsa nyhetsbrevet som PDF och mer om vårt näringsliv och tidigare
träffar.
Läs mer här

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.

gantrack.com/t/pm/1976202487846/
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