Vingåker 2017-03-02
Hej företagare i Vingåkers kommun!
Delar med mig av evenemang och information som anordnas för er i näringslivet:
1.

15 mars
Årets monteringskonferens. Digitalisering i montering – mer än bara automation?
Tjugotvå gånger tidigare (!) har monterings-Sverige samlats för att under en dag få kunskap om
utveckling och nyheter inom området. Årets monteringskonferens är unik som konferens i
Sverige inom produktionsområdet. Vilket program! Mer information i bifogad inbjudan.

2.

17 mars
Nu är det snart dags för årets Landsbygdsting 2017 under temat Landsbygdsutveckling på
riktigt – Vart är vi på väg. I år arrangeras Landsbygdstinget i Vingåker den 17 mars. Platsen är
Folkets hus, Högsjö.
Om du inte har anmält till tinget passa på nu, för nu är många av platserna är redan bokade.
Som vanligt är det först till kvarn som gäller. Den 9 mars går anmälningstiden ut om det inte
är fullt tidigare.
Syftet med landsbygdstinget är att vara en årlig samlande arena för alla som arbetar med
landsbygdsutveckling– en krockplats mellan idéburna aktörer, företag och den gemensamma
sektorn: Helt enkelt vi som lever och driver verksamhet på landsbygden i Södermanland. Anmäl er
till årets Landsbygdsting 2017 genom att gå in på Länsstyrelsens i Södermanlands läns
hemsida eller klicka på denna fil Anmäl dig här direkt.

3. 17 mars
Inspiration till förnyelse. Omvärlden kräver förändring – bygg din egen framtid
Välkommen till ett inspirationsseminarium på Svenska Hem Arena i Strängnäs den 17 mars 2017 i
samband med näringslivsdagen ”Bo, Leva Verka”. Temat för seminariet är förnyelseförmåga; alla
pratar om Lean, digitalisering, smart automation, tjänstefiering, cirkulär ekonomi eller
innovationsledning … Hur ska jag manövrera i den snabba utvecklingen? Program och anmälan hittar
du bifogad fil.
4.

23 mars
Loove Pettersson och Kjell Sternberg hälsar välkommen till Samverkarna Vingåkers årsmöte. På
programmet är upplevelsechefen Johan Tranquist med tankar & idéer om sitt första år i Vingåker
samt att ägaren till Restaurang Nivå presenterar sitt företag. Se bifogad inbjudan. Anmälan senast 19/3.

5.

23 mars
Information om affärsutvecklingscheckar. Har du tankar på att utveckla ditt företag internationellt
eller med digitalisering? Läs informationsbladet som är bifogat för du kan söka
affärsutvecklingscheckar, senast 23 mars.

6.

24 mars
Näringslivsdag KFV arrangeras fredagen 24 mars med start kl.8.00 och rundas av kl.12.30. Ett mycket
bra program med föredrag av Ashkan Fardost: Den digitala revolutionen har bara börjat. Sedan två
omgångar föredrag, med varsitt tre möjliga val, för att vara en intressant dag för så många företagare
som möjligt. Naturligtvis rundar vi av med att hylla Årets Företagare i de tre KFV kommunerna. Vilka
får utmärkelserna för 2017? Inbjudan är bifogad, sista anmälningsdag 10 mars.

7. 31 mars
Tycker du det är dålig mobiltäckning någonstans i kommunen? Bredbandssamordnaren Regina Westas
Stedt håller på med ett projekt där man kartlägger mobiltäckningen i kommunen. Det är egentligen
inte kommunens roll men om vi gör en grundlig kartläggning kan man ligga på operatörerna mera.
Kontakta Regina och tipsa om var man kan mäta täckningen eller om vi får komma hem till dig och
mäta täckningen inomhus! Skicka till e-post: mobiltackning@vingaker.se senast sista mars.
8. Har du koll på ditt företags energianvändning? Stärk ditt företag med effektivare energianvändning.
Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt företag att komma igång med att
energieffektivisera. Se bifogad broschyr med information om bland annat hur ditt företag kan få upp till
50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning med förslag på lönsamma investeringar.
Energikontoren hjälper dig inför, under och efter det att du gör energikartläggningen, och informerar
om vilka andra stöd som finns att söka. Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt företag att
komma igång med att energieffektivisera.
9. Regionförbundet Sörmlands nyhetsbrev.
http://region.sormland.se/media/7238/rs_nyhetsbrev_2017_nr2_.pdf
a. Läs bland annat om Sveriges första nationella bredbandskonferens som arrangerades i Vingåker.
Vilken succé det blev!
b. På sidan 5 finns det en artikel om en ny satsning på Sörmlands industriföretag. Målet är att företag
inom den sörmländska tillverkningsindustrin genom affärsrådgivning och verksamhetsutveckling
ska bli mera konkurrenskraftiga och nå ut på nya marknader, gärna internationellt. Vill du också
vara med? Kontakta MITC genom Niklas Olsson tel. 070-323 22 10
c. Det och mycket mer finns att läsa i nyhetsbrevet.
10. Svenskt Näringsliv har producerat tryckt material för att ge en översiktlig presentation av miljöbalken.
Skriften utgår från frågor och situationer som företagen möter i sin dagliga verksamhet. Avsikten är att
den ska kunna fungera som en enkel vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda
sig en uppfattning om hur miljöbalken kan påverka den egna verksamheten. Här i kommunhuset har vi
ett antal tryckta upplagor. Kontakta mig som näringslivsansvarig så ser jag till att du får tag på en.
Skickar med länken också så ni kan ta del av den digitalt.
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/miljo
balkenpdf_649417.html/BINARY/Miljobalken.pdf
Det finns ett enormt utbud för er i näringslivet. Är det något speciellt du är intresserad av eller undrar över
så kontakta din egen näringslivsansvarig i Vingåkers kommun - Suzan Östman Bäckman.
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