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Sollefteå har länets

näst bästa Fretagsklimat
Kaj Mickos till

#DrivkraftSollefteå
Kaj Mickos är professor i innovationsteknik, han
har lotsat fram över 25 000 idérika människor,
har själv 31 patent och varit med och startat 14
företag. Han är också hjärnan bakom 72-hour
race to innovation, där företag på så korttid som
72 timmar går från idé till försäljning.
Kaj Mickos blandning av teoretiska kunnande
tillsammans med hans praktiska erfarenheter
har gjort honom till en av världens mest eftertraktade specialister inom innovation och han
kommer till Ramsele den 17/9!

Evenemangskalender
Succén är tillbaka! Inför 17 september 2019 har vi kraftsamlat för en dag utöver det vanliga, med
tema innovation, i Ramsele. Innovation är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Ökade krav och
konkurrens kräver att vi ständigt hittar nya arbetssätt, produkter och tjänster.
Hur kan du vara med och skapa en innovativ organisation och bidra till platsens attraktivitet. Hur ska
er organisation göra för att ta vara på den kreativa potentialen hos anställda, kunder och nätverk? Den
här dagen handlar om hur du kan göra för att släppa loss innovationskraften i din organisation och hur
vi kan skapa en innovativ plats.
Anmäl dig på www.solleftea.se/drivkraft

Höstens Företagsfrukostar

Stort steg mot
återetablering av

Försvarsmakten

Självklart fortsätter vi med de populära
Företagsfrukostarna som går av stapeln
en gång i månaden, även till hösten. Redan nu kan ni boka in höstens datum i
kalendern: 4 sep, 2 okt, 6 nov, 4 dec.
Har du tips på vad du tycker programmet
borde innehålla? Tipsa oss gärna!
I mitten av maj presenterade Försvarsberedningen den
rapport som kommer att ligga till grund för kommande
försvarsbeslut. Även om partierna i beredningen inte är
överens om hur paketet ska finansieras var samtliga
partier överens om innehållet i rapporten.
I rapporten fastställs det bland annat att ytterligare 2
arméförband ska etableras och totalt nämns fyra möjliga etableringsorter varav Sollefteå kommun är ett av
dessa. Försvarsbeslutet väntas tas i juni 2020.

Ett kraftfullt samarbete mellan:

Ramsele/Edsele Företagarförening

Junsele Företagarförening

RAMSE

September
4 Företagsfrukost
Idéverkstan
17 #DrivkraftSollefteå, Tema: Innovation
Oktober
2 Företagsfrukost
Idéverkstan
November
6 Företagsfrukost
Idéverkstan
December
4 Företagsfrukost
Idéverkstan

Sollefteå kommun har länets näst bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs
mätning över företagsklimatet bland landets kommuner.
I slutet av maj månad släppte Svenskt Näringsliv resultatet från sin enkätundersökning och i den viktigaste frågan där företagen själva får betygsätta företagsklimatet får
Sollefteå kommun sitt bästa resultat någonsin. Enligt undersökningen har Sollefteå nu
länets näst bästa företagsklimat.
Detta är den andra mätningen på korttid som visar att företagsklimatet i Sollefteå
kommun tagit stora kliv framåt de senaste åren.
Tidigare i år publicerade SKLs årliga jämförelse över företagsklimatet som visade att
företagarna var allt nöjdare med kommunensservice. Sollefteå kommun fick ett högre
betyg än riksgenomsnittet. Mest nöjda var företagen med livsmedelskontroll tätt följt av
bygglov och miljö.

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

