2017-05-04
Hej företagare
Det finns alltid så mycket att förmedla till er. Ska försöka vara kortfattad och ha bra rubriker så ni ser
vad som kan vara relevant för just dig!
1. Bra länk om sopor för fastighetsägare
Länk för spridning till fastighetsägare. I fliken fakta om sopor finns information om vad som
gäller för fastighetsägare och varje person i samhället. http://www.sopor.nu/
2.

Välkommen till infomöte för BNI torsdagen den 11 maj kl. 13.30.
Kungsgatan 10 i Katrineholm, hos Linderohts Tryckeri. OSA senast den 15/5 till Jill på
telefon: +46733-387575 eller via epost jill.vejby@bni.nu Ansvarig är Jill Vejby som driver BNI
Sörmland och som tar över starten av ett starkt BNI Team i KFV-regionen och ser därför fram
emot att se dig den 11/5.

3.

Regionförbundet Sörmlands nyhetsbrev nr 4 – läs om regional utveckling
http://region.sormland.se/media/7298/rs_nyhetsbrev_2017_nr4.pdf

4. Föreläsning om psykisk ohälsa 1 juni kl.18.00 – 20.00
Möjlighet för allmänheten (och dig som arbetsgivare)med en kostnadsfri föreläsning om psykisk
ohälsa 1/6 2017 klockan 18.00-20.00, Safiren, Katrineholm
Anmälan: Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholm, 0150-568 11 eller
vard.omsorg@katrineholm.se, senast den 24/5 (begränsat antal platser)
http://www.vingaker.se/aktuell-information/forelasning-om-psykisk-ohalsa/
Separat epost skickas om följande möjligheter:
5.

Anmäl ditt företag för möjlighet till kompetensmatchning
Du har fått ett separat e- post meddelande om att nu är rekrytering av företagscase till projektet
Tillväxtsamverkan Västra Sörmland i gång. Målgrupp är små och medelstora företag med
rekryteringsbehov i KFV-regionen. Sista ansökningsdag är 14 maj. Mer info i den separata
eposten.

6.

Elbil och solcellsmässor i Örebro län
I en separat epost delar jag med mig av information om till er företagare i Vingåkers kommun om
elbils och solcellsmässor i närliggande Örebro län.

7. Företagare eller förening i Vingåkers kommun inbjuder Samverkarna Vingåker till träff
torsdagen 18 maj kl.19.00 på Joans Café & Bistro
Själva inbjudan skickade jag tidigare i dag till er företagare. Den skickas också till föreningar i
Vingåker.
Företagsam hälsning,
Med vänlig hälsning
Suzan Östman Bäckman
Näringslivsansvarig
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-192 70 | Växel: 0151-191 00 | Mobil: 070-334 46 12
Web: www.vingaker.se | Facebook:
www.facebook.com/vingakerskommun

Separat utskick – punkt 5:
Hej!
Nu är rekrytering av företagscase till projektet Tillväxtsamverkan Västra Sörmland i gång.
Målgrupp är små och medelstora företag med rekryteringsbehov i KFV-regionen. Sista ansökningsdag
är 14 maj.
Nyhet på projektägarens hemsida: http://www.katrineholm.se/Arbete-och-naringsliv/Nyheter/Ansokom-att-vara-med-som-case-i-ett-spannande-projekt/
Anmälningssida: http://www.katrineholm.se/Arbete-och-naringsliv/Naringslivet-iKatrineholm/Tillvaxtsamverkan-Vastra-Sormland1/Anmalan/
Just nu pågår ett projekt i Västra Sörmland som ska göra det lättare för företag att hitta
personal. Har ditt företag ett rekryteringsbehov eller kommer ha framöver? Vill du få hjälp att
hitta rätt kompetens för att kunna ta nästa steg? Ansök om att vara med som case i projektet!
Vi kommer att välja ut företag från olika branscher, av olika storlek och med olika typer av behov för
att få en bra bredd. Om ditt företag väljs ut kommer vi att testa metoder för kompetensmatchning på
just ert fall under hösten 2017.
Vem kan ansöka?




Små och medelstora företag (10-249 anställda) med rekryteringsbehov.
Företag som är baserade i Katrineholm, Flen eller Vingåker.
Företag som har en omsättning på max 50 miljoner kronor.

Hur ansöker jag?
Skicka in din ansökan med hjälp av vår e-tjänst: Klicka här för att starta e-tjänsten.
Du får besked om ditt företag har valts ut eller inte i början av juni 2017.
Kontaktperson är: Josefin Smeds, Internationell samordnare, Katrineholms kommun
Telefon: 0150-571 44, 0722-23 23 90
Epost: josefin.smeds@katrineholm.se
Ta vara på möjligheten!
Hälsar er näringslivsansvarig i Vingåkers kommun.

Separat utskick – punkt 6:
Hej!
Delar med mig av information om elbil och solcellsmässor i Örebro län i maj till er företagare i
Vingåkers kommun.
Här kommer en inbjudan att besöka Örebro läns första ambulerade mässa som visar upp både elbilar,
laddare, solceller och batterilagring!
Se bifogade pdf:er och länkar: och https://www.regionorebrolan.se/solmassorna
I maj anordnar Energi- och klimatrådgivningen i Örebro län 4 st. mässor/utställningar i Karlskoga 9
maj kl. 15-19, Lindesberg 10 maj kl.15-20, Hallsberg 17 maj kl. 15-19 och Örebro 18 maj kl. 15-19.
Mässorna genomförs med stöd av ENERGIMYNDIGHETEN.
Mässorna är inriktade mot bostadsrättsföreningar men även allmänheten, företagare, tjänstemän,
politiker och andra fastighetsägare är välkomna! I Örebro län finns det över 500
bostadsrättsföreningar.
I samband med mässan i Lindesberg kommer det att komma mycket folk då Lindedagen genomförs
samtidigt! Se länk: http://lindedagen.se/elbilsmassa.html
Anmälda utställare hittills till de olika mässorna i länet är: Tesla, Nissan Leaf, Volkswagen Golf E,
BMW i3, Renault Zoe, Hyundai IONIQ electric , Zbee, ChargeStorm, Charge-Amps, Eldon,
SunDrive, Clever Ferroamp, Box of Energy
Solinnovation, Solkraft i Viby, Sun 4 Energy, Lindesbergs Solelförening, IOS El, Sol&Byggteknik,
Veosol, Soliga Karlstad, HSB Värmland, Länsstyrelsen Örebro
I seminariebiten kommer bl.a Stefan Andersson Clearenergy, Mats Karlström Ferroamp, Johan
Stjernberg Box of energy, Per Halldin, Jonas Tannerstad ÖBO, Richard Nygren White, Jimmy
Ekström Lundebergs med flera.
I samband med mässan den 18/5 i Örebro har även LaddifraÖst sin avslutningskonferens för den
intresserade, se bif. pdf och länk:
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/kalender/2017/Sidor/laddinfra-ost-avslutning.aspx
Arrangemangen stöds av Energimyndigheten.

Separat utskick – punkt 7:
Hej företagare i Vingåkers kommun
Föreningen Samverkarna i Vingåker bjuder in företag och föreningar till träff, denna gång hos Joans
Café & Bistro torsdagen 18 maj kl.19.00. Intressant program och möjlighet till att nätverka och göra
skillnad för Vingåker.
Loove Pettersson, Wilsons Tryckeri & Redovisning, hälsar er speciellt välkomna!

