TILL DIG SOM FÖRETAGARE I GULLSPÅNGS KOMMUN

Gilla och följ oss på Facebook!
www.facebook.com/gknaringsliv

HJÄLP OSS
UPPDATERA VÅRT
FÖRETAGSREGISTER!
I din hand håller du vårt nyhetsbrev.
Här samlar vi information som vi
tror kan vara intressant för dig som
företagare i vår kommun.

Tyvärr ingår inte e-postadresser,
och därför behöver vi din hjälp med
att uppdatera och få ett komplett
register!

Målet är att regelbundet nå ut till
alla våra företagare på ett enkelt
och effektivt sätt, men tyvärr är vårt
register inkomplett. Därför skickar vi
nyhetsbrevet per post den här
gången.

Vill du få veta vad som händer
inom näringslivsfrågorna i
framtiden? Skicka då din epostadress till oss. Då får du i
fortsättningen information från
oss direkt i din mailbox.

I fortsättningen vill vi skicka det
digitalt, men vårt företagsregister
innehåller endast postadresser till
alla registrerade företag i
Gullspångs kommun. Det gäller
aktiebolag, handelsbolag och
enskilda företag.

Skicka gärna med en rad om vad
du skulle vilja läsa om i ett
nyhetsbrev från kommunens
näringslivsorganisation.
Stort tack på förhand!
Maila till:
Camilla.mcquire@gullspang.se

GLÖGGMINGEL
Välkommen till Gullspångs
kommuns glöggmingel.
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Gullspångs kommun
Näringslivsansvarig:

Camilla McQuire
Tel: 0506-361 42
Camilla.mcquire@gullspang.se

FÖRETAGSBESÖK?
Vi besöker regelbundet företag.
Det kan antingen vara besök av
officiell karaktär, då kommer
kommunens ledande politiker,
kommunchef och
näringslivsansvarig, eller så kan
det vara ett besök av lite mer
informell karaktär, då kommer
näringslivsansvarig ensam, eller
tillsammans med en annan
tjänsteman.

NYFÖRETAGARCENTRUM
NyföretagarCentrum ger dig som funderar på
att starta eget företag – eller redan har
startat – kostnadsfri rådgivning. Av erfarna
rådgivare får du hjälp med din affärsidé,
frågor kring budget, marknadsföring eller vad
du vill som rör ditt företagande.
Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare ett
nätverk av samarbetspartners.
Gullspångs rådgivare på Nyföretagarcentrum
heter Ann-Sofie Persson och nås på telefon:
072-312 22 24

Anledningen till att vi vill besöka
våra företag är för att vi vill ha
en bra dialog med våra företag.

E-post: gullspang@nyforetagarcentrum.se

Det spelar ingen roll om du har
ett stort eller litet företag eller
vilken bransch du är verksam
inom, vi vill veta hur vi kan jobba
för att göra ditt företagande i
Gullspångs kommun enklare.

UTVECKLING AV LOKALA SERVICELÖSNINGAR

Vill du att vi besöker ditt
företag?
Maila eller ring Camilla McQuire
så kommer vi!

Kommersiell och offentlig
service behövs för att skapa
miljöer där det är attraktivt att
bo, arbeta och driva företag.

utveckla och forma lokala
servicelösningar.
Exempel på insatser kan vara:

Skapa attaktiva mötesplatser
Både föreningar, företag och
kommun kan söka finansiering
till serviceprojekt.

Främja tillgång till och
Tillväxtverket vill främja
Vill du läsa om vad andra har
användning av ny teknik och
tillgången till grundläggande
sökt för?
digitalisering
service på landsbygden såsom
www.tillvaxtverket.se/service
dagligvaror, drivmedel, post-, Utvecklings av samordnade
logistiklösningar och transport
paket-, apoteksombud och
betaltjänster och utlyser därför av varor.
projektmedel till pilot– och
Tillgodose företagens behov
utvecklingsprojekt för att testa, av service

VI VILL ÖKA INVESTERINGARNA INOM BESÖKSNÄRINGEN!
NY BANKOMAT I
Under Riddarveckan var det
stora problem då bankomaten i
Hova gick söder. Reservdelarna
för reparationen fick specialbeställas på grund av
maskinens ålder.
Med mycket god hjälp av
Länsstyrelsen, har kommunen
fört en dialog med Bankomat
AB som nu lovar att byta ut
bankomaten till nyare modell i
februari 2017.

Gilla och följ oss på Facebook!
www.facebook.com/gknaringsliv

Mariestad, Töreboda,
Karlsborg och Gullspång har
sedan 2011 samverkat för att

utveckla besöksnäringen enligt omsättningen för näringen.
gemensamma strategier.
För att klara av att fortsätta
Målet är att fördubbla
växa finns det stora behov av
investeringar i såväl befintliga
som i nya företag. Vissa
verksamheter som kan få
gäster att stanna längre i vårt
område saknas helt.
Kommunerna har fått medel
beviljat av Skaraborgs
kommunalförbund för en
förstudie som ska utröna vilka
behov företagen står inför och
även utveckla en hjälp att
navigera bland tillgängliga
medel och stödstrukturer som
finns.
Projektet löper från december
2016 till och med mars 2017.

