Företagsfrukost på Björklunden!
Inför decembermånads Företagsfrukost fick vi ett erbjudande om att hålla Företagsfrukosten hos
Hotell Björklunden, så den 4/12 så blir det grötfrukost hos dem. Vanligtvis har vi korta inslag under
frukosten men denna gång kommer kommunen att presentera en utvecklingsidé som vi kallar
#DrivkraftsSollefteå2.0. Vi vill diskutera idéen med näringslivet för att få in era tankar så att vi gör
denna utvecklingsresa tillsammans!

Möte om

Nipyrans framtid

Få koll på

vad som händer!
För att du som företagare eller om du är intresserad
av näringslivsutveckling ska få bra koll på vad som
händer i vår kommun informerar vi i olika kanaler.
•
På Facebook söker du rätt på Sollefteå
Näringsliv och trycker ”gilla”. Där lägger vi ut
information som vi tror att du kan vara intresserad av eller ha nytta av. Vi delar också
inspirerande och positiva nyheter från andra.

OBS! Denna gång tror vi på stor uppslutning och platserna är maximerade till 80 st.
Därför är det viktigt att ni anmäler er till frukosten via https://www.solleftea.se/naringslivarbete
Du vet väl att Frukostarna också livesänds på bland annat Facebook om du inte kan vara med på plats?
Självklart kan du även se sändningarna i efterhand för att ta del av informationen.

Du vet väl att
frukostarna
Livesänds?

•

Nipyran är ett otroligt viktigt arrangemang
för hela Sollefteå kommun och därför
måste vi nu kraftsamla för att säkerställa
ett Nipyran 2020.

Företagsfrukost

Onsdag 4 december kl. 7.30 – 9.00, Hotell Björklunden, Övergård
Nu är det dags igen! Men denna gång blir det en ny variant på frukosten. Grötfrukost hos Hotell Björklunden
som också är frukostvärd. Programmet denna gång har en enda programpunkt: #DrivkraftSollefteå2.0
Anmälan: solleftea.se/naringslivarbete
Varmt välkomna!

Boka Johan

Vill du, din förening eller ditt företag vara
med och driva Nipyran? Tillsammans måste
vi hitta en lösning så att Nipyran får en
chans att utvecklas. Det är också viktigt
att det blir en långsiktigt hållbar lösning så
att vi tillsammans alltid kan genomföra den
bästa Nipyran någonsin!
När: Tisdag 3 december kl. 18.30
Var: Kommunens A-sal
Alla är välkomna!
Ingen anmälan krävs.

Vad tycker du
är viktigt?
Som företagare är du en nyckelaktör för tillväxten i vår kommun
och dina åsikter är oerhört viktiga
för oss och vår kommuns utveckling och tillväxt.
Därför vill jag träffa dig som är
företagare för att lära mig mer om
er verksamhet och höra på era
synpunkter om hur vi kan stärka
företagsklimatet och öka tillväxten i vår kommun.
Anmäl ditt intresse på
www.solleftea.se/bokajohan

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.

I vårt digitala nyhetsbrev, som kommer ut när vi
har något intressant att informera om, publicerar
vi enbart sådant som vi tror att näringslivet kan
ha nytta av eller vara intresserad av. Anmäl dig
till vårt nyhetsbrevet via www.nyhetsbrevet.nu

•

På detta uppslag, som finns i Sollefteåbladet
alla månader utom juli, läser du om det som är på
gång och positiva nyheter som nyligen hänt eller
som vi tycker det är värt att ”trycka” lite extra på.

•

På kommunens hemsida, www.solleftea.se/
naringslivarbete hittar du information om företagande, lokaler, tillstånd, kontaktuppgifter
m.m. samt nyheter och annan matnyttig information.

Positiva
siffror

för Sollefteå!
Höga betyg av medborgarna

Kommunens tekniska verksamhet får
väldigt höga betyg av Sollefteåborna i
en nyligen genomförd enkät. Nästan 100
% är nöjda med det kommunala dricksvattnet, 90 % nöjda med sophämtning och 81 % med skötseln av parker.

Sollefteås gästnätter
har ökat med 94% sedan 2010

Vart tredje år genomförs enkäten ”Kritik
på teknik” bland 102 av Sveriges kommuner. Enkäten går ut till 1000 invånare
med frågor kring vatten & avlopp, avfallshantering och skötsel av parker
och lekplatser.

Besöksnäringen ökar i hela Höga Kusten men Sollefteå sticker ut med en fantastisk ökning på 94 %
sedan 2010.
Hotell Hallstaberget är en stor del i ökningen. Sedan renoveringen och utbyggnaden, som blev klar
2012, har gästnätterna stadigt ökat. Hotellet har
också bidragit till att skapa attraktion för hela kommunen och det påverkar också den positiva bilden
av Sollefteå som turistort.
Sollefteå Camping, vackert belägen vid älven, är
en annan av våra klart lysande stjärnor inom besöksnäringen som lockar många boenden. Tillsammans
med våra övriga fantastiska campingar så bidrar de
till den fantastiska ökningen.
Att man i Sollefteå kommun är duktiga på
arrangemang är ytterligare en orsak till ökningen. Lastbilsträffen och Rafnastämman i Ramsele, Urkult i
Näsåker, Junsele Midsummer Meet och Junsele Djurparks cirkusskola och Nipyran i Sollefteå är några
exempel på arrangemang som lockar många besökare. Men här ska våra duktiga föreningar också
nämnas där arrangemang som t.ex. JSM på skidor
genererar många gästnätter.

Sveriges fjärde bästa dricksvatten

Enligt enkäten har Sollefteå kommun
Sveriges fjärde bästa kommunala vatten. Hela 96% är positivt inställda till
kvalitén på dricksvattnet.

Genomgående högt betyg
Kommunen utmärker sig också genom
att 90 % är nöjda med hämtningen av
hushållsavfall. Hela 83 % uppger också att de är nöjda med kommunens
återvinningscentraler. Samtidigt uppger
81 % att de är nöjda med hur parkerna
sköts i kommunen och bara 5 % uppger
att de är missnöjda.

Ett kraftfullt samarbete mellan:
Ramsele/Edsele Företagarförening
Junsele Företagarförening

RAM

