Juni 2016

Nyhetsbrev
från näringslivskontoret i Norrköpings kommun

Företagare i Norrköping! Du är viktig för oss. Det är också därför du får det här nyhetsbrevet. Syftet är att kontinuerligt
upplysa dig om vad som händer i Norrköping som berör dig som företagare – och vad vi i kommunen gör för att skapa
förutsättningar för ett bra företagsklimat. Gilla oss på Facebook - följ Näringslivets Norrköping för de senaste nyheterna!

Träffa oss i Almedalen!
Under Almedalsveckan i Visby finns Norrköpings kommun på plats 4-8 juli. I år finns vi med på
Business Arena, som är fastighetsbranschens viktigaste mötesplats. Här samlas ledande företag, politiker
och kommuner för att under fem dagar diskutera och planera för framtidens samhälle.
Plats: Business Arena, restaurang Supper på Burmeister, Strandgatan 9, Visby
Tid: Öppet Hus 07.45-17.00 med fem dagliga arrangemang.
Seminarier vi är med och arrangerar:
Ostlänken – en orgie i kommunalrådslycka
Det råder stor optimism hos kommunerna längs
Ostlänken som tillsammans lovat att bygga 55
000 nya bostäder fram till år 2035. Men är inte
nyttan med Ostlänken lika stor för Stockholm,
genom att lösa århundradets bostadsbrist och
vidga arbetsmarknadsregionen?

Hur maximerar Norrköping nyttan av Ostlänken?
En stad som vill växa klarar inte tillväxten utan
att samtidigt vara tillgänglig. Samtidigt är det
viktigt att folk har någonstans att bo och arbeta.
Med Ostlänken har Norrköping fått en fantastisk
möjlighet att utvecklas.

Datum: måndag 4 juli
Tid: 11.45-12.45
Plats: East Sweden Arena, Wisby Strand
Deltagare: Norrköping, Linköping, Nyköping,
Trosa, Södertälje, Handelskammaren, Region
Östergötland, Sverige förhandlingen, Stockholm
stad och Stockholms läns landsting.

Datum: onsdag 6 juli
Tid: 15.00-15.30
Plats: Business Arena, Strandgatan 9
Deltagare Norrköpings kommun: Anne
Revland, näringslivsdirektör, Fredrik Wallin,
projektledare Inre Hamnen, Kikki Liljeblad (S),
ordförande stadsplaneringsnämnden Övriga deltagare: Åsa Henninge, NAI Svefa, Johan Karlsson,
Slättö.

GLAD SOMMAR TILL ER ALLA ÖNSKAR
VI PÅ NÄRINGSLIVSKONTORET

Kartläggning av internationella kontakter
Nu genomför Norrköpings och Linköpings kommuner en kartläggning över vilka kontakter
företagen i regionen har internationellt och hur vi i framtiden ska samarbeta bättre vid internationella besök.
Syftet med kartläggningen är att ha ett bättre
underlag när internationella besök bjuds in till
kommunerna för att kunna avgöra både vilka
företag som kan vara intresserade av att delta
och vilka länder som kan vara intressant att
bjuda in.
Tanken är också att kunna jämföra de båda
städernas underlag för att samordna fler
internationella kontakter och på så sätt få större
genomslag.

För att kunna jämföra de båda kommunernas
underlag behöver vi ditt svar senast den 15
augusti.
Är ditt företag intresserat av internationella
kontakter och vilka länder är ni i så fall
intresserade av?
Hör av dig till Britt Forsberg på Norrköpings
näringslivskontor via mail:
britt.forsberg@norrkoping.se

För att få ut mesta möjliga nytta av våra
internationella kontakter i olika sammanhang
kan ett sådant underlag bli mycket användbart.

Regionalt forum för Exportföretag
På initiativ från näringslivet startas ett exklusivt nätverk för dig som arbetar på en
internationell marknad. Syftet är att genom utbyte erbjuda kunskaper och kontakter inom
internationalisering för att nå en framgångsrik tillväxt.
Varje företag medverkar med 1-2 deltagare per
bolag. Vi kommer att träffas fyra gånger och
varje tillfälle består av en föreläsning och en diskussion runt ett utvalt tema. En förutsättning
för deltagande är viljan att utveckla sitt företag
och att dela med sig av sina erfarenheter till de
övriga bolagen i gruppen. Målet är att lära av
andra och varandra. Exempel på frågor som kan
tas upp är kulturella utmaningar, information
om utvalda marknader, finansiering, alternativ
för internationell etablering, rekrytering, etc.

Nätverket drivs av ALMI Företagspartner,
Business Sweden, Nulink och Norrköpings
kommun. Även andra verksam-heter med
intresse för export kan vara delaktiga ex)
Linköpings Flygplats, Universitetet etc.
Vid anmälan kommer du att få svara på 3
korta frågor om din internationalisering. En
referensgrupp kommer att välja ut vilka företag
som kan ta plats i nätverket.

För frågor om nätverket kontakta: stefan.wilhelmsson@almi.se

Årets företagare är Henrik Fältmars - Ståthöga MA Teknik
Företagarna Norrköping delade under Näringslivsgalan ut priset Årets Företagare som i år gick
till Henrik Fältmars, VD på underhållsföretaget Ståthöga MA Teknik.
Grattis Henrik, varför vann just du?
- Utmärkelsen är ett resultat av det arbete som hela företaget lägger ner. Det är också ett bevis på att vi är på rätt väg
långsiktigt med att utveckla företaget dit vi vill. Det här känns
jätteroligt och ger kraft att fortsätta utvecklingen.
Juryns motivering lyder:
Henrik Fältmars är en ung engagerad företagsledare som brinner för att utveckla såväl företaget som dess medarbetare i en
framgångsrik symbios med kundens bästa i fokus. Henrik är ett
föredöme och en inspiration för ledare både inom och utanför
branschen. Henrik leder Ståthöga MA Teknik AB mot sitt och
företagets stora mål att bli Sveriges modernaste service- och underhållsföretag med stor framgång.

Är ditt företag i tillväxt?
Har du har en stark vilja att utveckla din verksamhet och förbättra ditt företags konkurrenskraft kan
Almi erbjuda hjälp på vägen. Genom sitt tillväxtprogram finns två alternativ till rådgivning; individuellt
eller i grupp. Intresserade företag kan anmäla sig till: Kristina Söderman på Almi Företagspartner,
kristina.d.soderman@almi.se
Programmet är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Almi Företagspartner och Region
Östergötland. Läs mer på Almi Företagspartner’s hemsida: www.almi.se

Vi vill nå dig!
Meddela oss din e-post genom att mejla naringsliv@norrkoping.se så dyker
kommande nyhetsbrev, inbjudningar och annan information snart upp i din
inkorg.
Näringslivskontoret arbetar för ett bättre företagsklimat och en bra dialog mellan
kommunen och näringslivet. Vi behöver kunskap och insikt om hur vardagen ser
ut för dig som företagare, och lika viktigt är det att du som företagare förstår hur
kommunen fungerar. Vi är dagligen ute på företagsbesök, hör av dig om du vill
att vi besöker just ditt företag! Du är viktig för Norrköping och vår utveckling.
naringsliv@norrkoping.se eller 011-15 15 01.

Det bubblar i Norrköping. Av den nya entreprenörsandan. Den
kreativa energin. Och det växande intresset för Norrköping som
plattform för forskning och nya näringslivssatsningar. Vi är en
del av tillväxtinitiativet East Sweden och har ett av landets bästa
logistiska lägen. Här möts flyg, sjöfart, tåg och Europavägar.
Våra konferensanläggningar är i toppklass och arenorna
likaså. Dessutom erbjuder vi ett starkt kulturliv och enastående
skärgårdsnatur som skapar mervärden för både företag,
anställda och kunder. I Norrköping får dina idéer växtkraft!
Vilket är bästa läget för dig?
Läs mer på www.norrkoping.se/naringsliv

Hitta rätt direkt
Vissa saker som vi vet att ni företagare frågar efter lite extra mycket kan vi också
svara på lite extra snabbt. Hör av dig med din fråga!
Näringslivskontoret
Telefon: 011-15 15 01
E-post: naringsliv@norrkoping.se

Miljö- och hälsoskydd, information
och rådgivning
Telefon: 011-15 60 60

Tekniska kontorets företagslinje
Telefon: 011-15 29 10
E-post: foretag.tekniska@norrkoping.se

Livsmedel rådgivningstelefon
Telefon: 011-15 14 54

Bygglov rådgivningstelefon
Telefon: 011-15 15 41
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