3 din idé eller verksamhet!
aktiviteter för dig som vill utveckla

#DrivkraftSollefteå

On tour

Alla idéer är värda att prövas! Har du en idé om att starta ett företag? Har du företag och idéer om en ny
produkt eller tjänst? Eller vill du bara veta mer om hur man driver företag? Välkommen till någon av träffarna
nedan!

Företagsfrukost

Vad tycker du
är viktigt?

Jag skulle vilja
vara entreprenör
men vet inte
hur...

Jag har en idé
men vet inte
vad jag ska göra
med den...

Som företagare och entreprenör är du
en nyckelperson i vår utveckling. När
Näringslivsrådet nu planerar för kommande årets aktiviteter vill vi veta vad
du tycker är viktigt. Inom vilka områden
tycker du att det är viktigt att vi kraftsamlar? Finns det frågor som du tycker
att vi gemensamt borde driva?
Vi är intresserade av dina synpunkter. Du kan kontakta någon av kommunens näringslivsorganisationer eller ta
kontakt med Näringslivsenheten.

Onsdag 5 december kl. 7.30 – 9.00

Det började med en stor konferens i Näsåker den
17/9 och fortsatte sedan med företagsbesök
och företagarkvällar i Ramselevallen, Junsele
och Långsele. Närmare 100 företagare besökte
företagskvällarna med goda samtal kring finansiering- och tillväxtfrågor. På mötena deltog
förutom kommunen även Swedbank, Handelsbanken och Garantia.
Nu är #DrivkraftSollefteå On Tour över för
den här gången. Men redan nu jobbar Näringslivsrådet med planer för nästa års turné. Har du
synpunkter och förslag till frågor och områden
som är viktiga för vårt gemensamma tillväxt- och

utvecklingsarbete, kontakta Thomas Östlund på
thomas.ostlund@solleftea.se eller
0620-68 28 04.

Nu är det dags igen! En möjligheternas frukost
för företagare och dig som är intresserad av
företagsamhet. Ett tillfälle att utbyta tankar och
idéer och samtidigt få veta vad som händer i vår
fantastiska kommun.
Anmäl dig gärna på qlisolleftea.nu så vi vet hur
mycket frukost som behövs.
7.30
8.00
8.05
8.15
8.25
8.35

Stort intresse för

informationsmöte
Om- och nybyggnaden av Gudlav Bilderskolan är
en av de största investeringarna som Sollefteå
kommun gjort de senaste åren. Ambitionen är att
så långt som det är möjligt skapa förutsättningar
för våra lokala företagare att delta i upphandlingar eller vara underleverantörer.
Därför arrangerade Sollefteå kommun en informationsträff den 25 oktober mellan lokala
företagare och PEAB som vann upphandlingen.
Under mötet gav PEAB information om projektet,
tidsplanen samt hur de arbetar med upphandlingar.

Hur startar
man ett
företag?

8.45
8.55

Frukosten står framdukad
Presentation av dagens frukostvärd
Patric Nordlund, Bygg Max
#DrivkraftSollefteå - Företagsklimatet
Thomas Östlund, Näringslivschef
Jan Röhlander, Näringslivsutvecklare
Stjärnkväll
Höga Kusten Företagsmässa
Näringslivsbolag - status
Mikael Näsström, Tillväxtchef
Upphandlingsenheten informerar
Efterlysningar, frågor och diskussion

Tänk om
någon kunde
starta en...

Idéverksta’n

5 december, kl. 16-19, Hälsans Hus, Järnvägsg. 18 Sollefteå
Här möter du personer från olika verksamheter som vill att du ska lyckas med din idé. Du får hjälp att
hitta rätt kontakter med rätt kunskaper, coaching och vägledning för att utveckla din idé!

H IGH C OAST M E D IA

Foto: Ådalsfoto

Hälsans Hus, Järnvägsg. 18 Sollefteå

– digitala steg för tillväxt

Digilots är ett projekt som syftar till att underlätta
för näringslivet att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Under ett års tid har Digilots träffat små
och medelstora företag från industri och industrinära verksamhet. Nu vänder vi oss till fler branscher med start i nu i höst.
Arbetar du inom handel, restaurang, hotell eller
kanske driver du ett eventföretag? Är du intresserad av att höra mer om vad som händer inom digitalisering och träffa andra företag med liknande
utmaningar? Då kan du anmäla ditt intresse till oss
via www.ornskoldsvik.se/digilots.

Varmt välkomna!

Evenemangskalender
November
22 Business start, BizMaker
26 Business start, BizMaker
28 Glöggmingel, Företagarna
High Coast Distillery
December
5 Företagsfrukost, Hälsans hus
Idéverkstán, Hälsans hus
Mars
15 Stjärnkväll
April
5-6 Höga Kusten Företagsmässa

100

Digilots

Vill du att vi besöker

ditt företag?

Näringslivsenheten har som ambition
att göra 100 företagsbesök per år. Varje
torsdag gör vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och Reveljen besök hos
olika företag.
Vill du att vi ska besöka ditt företag?
Skicka ett mail till:
helena.eriksson@solleftea.se

05-06/04/19

NIPHALLEN, SOLLEFTEÅ
Kramfors och Sollefteå kommuner inbjuder,
tillsammans med näringslivet, till
Höga Kusten Företagsmässa.
Mässan kommer vartannat år att alternera
mellan Sollefteå och Kramfors.
Mer information
om anmälan
till mässan
Ett kraftfullt
samarbete
mellan:
Ramsele/Edsele Företagarförening
Junsele Företagarförening

RAMSELE

kommer under januari.
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