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Hej!
I dag kom en trevlig rapport om att vi har ökat nyföretagandet mest i Värmland! 
Storfors är nr 1 följt av Hammarö. Vi har även ökat näst snabbast med nyföretagandet i 
hela Sverige! Nyföretagandet är viktigt för en god utveckling av Storfors kommun. På 
sikt kan fler få jobb genom att de nya företagen så småningom anställer, vilket i sin tur 
generar mer skatteintäkter för kommunen.

Välkommen på affärsluncher under  året
Nu har vi planerat för affärsluncher under året med olika teman, företagspresentationer 
och information från olika organisationer som är till nytta för våra lokala företag. 
Vi startar den 23 mars i Folkets Hus restaurang. Ingen föranmälan krävs och du betalar 
själv lunchen. Vi sitter i ett separat rum intill restaurangen. Se bifogat program. 
Jag hoppas att ni är riktigt många som kan komma!

Ny företagsförening & diplom till Årets Nyföretagare
Den 26 april är du välkommen till Biljardcaféet kl 18.30 för bildandet av Storfors 
företag i Samverkan. Kontakta Torbjörn Johansson SQS kvalité och miljö, 
tel 070-566 18 11 eller mail info@sqs-storfors.se
Samma datum och samma plats kl 18.30 har Storfors NyföretagarCentrum årsmöte med 
utdelning av diplom till Årets Nyföretagare i Storfors 2017.

Informationsträff om skuggstyrelse
Almi Värmland bjuder in till informationsträff den 12 april angående skuggstyrelse i 
Karlstad. En god möjlighet för dig som idag saknar styrelse. Se vidare hemsidan hos 
Almi. Kontaktuppgifter Thomas Berg Almi, thomas.berg@almi.se, tel 070-814 93 61, 
hemsida www.almi.se

Chans till nästan kostnadsfri utbildning av personal
Kom ihåg att utnyttja Handelskammaren Värmlands Affärskraft för dig med upp till tio 
anställda. Det är en nästan kostnadsfri möjlighet att utbilda din personal. 
Kontaktuppgifter till Handelskammaren: www.affarskraftvarmland.se

Magnus Hedvall är nu arbetsförmedlingens kontaktperson för dig som företagare i Stor-
fors. Kontakt: Tel 010-487 97 85. Mail: magnus.hedwall@arbetsformedlingen.se

Kontakta gärna mig för aktiviteter som ni vill veta mer om!

I Storfors ökar nyföretagandet mest!
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