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Sommar och semester och tid för eftertanke och framtidsplanering!
Som företagare vet jag av egen erfarenhet att det kan vara svårt att planera en längre
ledighet men alla behöver stanna upp och ladda batterierna även om det bara blir några
dagar.
Under maj månad fick vi ta del av Svensk Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet i kommunen. Vi har förbättrat oss något på vissa områden men totalt sett är
resultatet oförändrat sedan förra året.
Vårt företagsråd, som vi bildade under hösten 2015, har genomfört två sammanträden
under året och vi har även besökt Sunne kommun för att lära oss mer hur man har jobbat med kommunens service till företagen där. Sunne kommun har legat i topp i undersökningarna under flera år.
Ledamöter i Företagsrådet i Storfors är Torbjörn Johansson från SQS, Lena Saikoff från
Miljöbolaget, Niklas Engström från Engströms Bygg, Olle Levein från Elteam One,
Pierre Österberg från Jordkullen samt Mats Öhman, Hans Jildesten och Börje Andersson från Storfors kommun.
Har ni synpunkter på kommunens service till företagen så får ni gärna höra av er till oss
som ingår i företagsrådet.
Vår nya kommunchef Mats Öhman har påbörjat ett spännande ar bete med målet att vi
skall ligga i framkant i Värmland när det gäller näringslivsklimatet i kommunen.
Vi återkommer under hösten med det färdiga förslaget.
MöckelnFöretagen och Företagarna i Karlskoga och Degerfors bjuder in oss att delta
i en affärsresa den 29 september till 1 oktober i Säfsen. Detta kan ni läsa mer om på
hemsidan www.affarsexpedition.se. Konferensen har fokus på affärer & relationer och
skall vi utvecklas positivt är det alltid nödvändigt att ta till sig orden ”gå inte över ån
efter vatten”. Så gynna varandra i Storfors!
Ha nu en trevlig sommar och försök att ta ledigt några dagar!
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