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TEMA NÄRINGSLIV & TILLVÄXT!

Maria Blom först in i mediainkubatorn

Välfärd är det som gör livet enklare, drägligare och
mer jämlikt. Men det är företagen, de som jobbar och
en jämn och bra tillväxt som ger utrymmet att
underhålla och utveckla den! Därför ägnar jag det här
e-brevet till olika näringslivsfrågor i kommunen.

Efter en tids förberedelse är Mediainkubatorn
igång på Dalregementet. Den riktar sig till företag
och verksamheter som behöver lokaler i ett uppstartsskede. Först ut att nyttja lokalerna är Maria
Bloms nya filmprojekt i samarbete med Memfis
film. Efter nyår kommer inkubatorn även att
öppnas för nya företag som vill ingå i Teknikdalens inkubatorprogram.

Lindas raketstart!
Det känns att vi saknat en näringslivschef som har
fullt fokus på företagande, tillväxt och etablering.
Särskilt tydligt blir det när aktiviteten nu ökar
ordentligt med nya näringslivschefen
Linda Norén. Hennes tydliga ambitioner om att inkludera och få saker
gjorda, bra återkopplingar från möten
och en fantastisk attityd gör att många
av oss smittas av Lindas engagemang!

Dellners kontorsbygge igång
Det byggs på många platser
i kommunen. I Vika är
kranen på plats och plattan
gjuten för Dellners nya
kontor som kommer att
innehålla 45 arbetsplatser.

Snart… är alla förberedelser klara för en ny
nöjesanläggning vid Myntgatan | Vildvattenparken
är i liknande läge, och har utsetts till mest intressanta
besöksnäringsprojekt att investera i | 5 november
börjar SJ:s 3000-tåg att trafikera Falun, i första steget
med tre turer per dag | Scandbook är ett av de företag
som deltar i Högskolans KTP-projekt, där en student
får arbeta med att utveckla företagets affärsidé.

Hej Susanne Martinsson, Bjursås Skicenter

- Hur går det med nysatsningarna?

Jo tack, det går bra! Stolparna till fyrstolsliften är på
plats. Liften blir ett bra komplement till Bjursås
SoulPark, som gjorde succé förra vintern. Parken är
öppen för alla typer av åkare. Nya
restaurangen är också helt klar,
men toppstugan väntar vi med.
Investeringarna det här och förra
året är på totalt 35 miljoner.

Nu startar näringslivsforum
Kommunens tillväxtråd där bl a fyra företagare, Högskolan och Landstinget ingår har beslutat att bredda
sig med ett näringslivsforum där ett 20-tal personer,
företagare och entreprenörer, ska ingå. Urvalet har
gjorts av tillväxtrådet. Forumet kommer att diskutera
viktiga tillväxtfrågor och vara ett bollplank för mig,
näringslivschefen och andra inom kommunen.
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Regionens byggare
skapar VM-arenorna

Läs mer på
gahnshag.se

Inom loppet av några veckor har
företagen Ericsson i Lima, Byggpartner och Byggarna fått uppdrag att bygga om i och omkring
VM-backarna och skidstadion på
Lugnet. Det här är positivt och
tre tydliga exempel på att skidVM skapar nya jobb och
affärsmöjligheter i Dalarna.

…om öppnandet
av E16, nya
miljömål och om
hur nya skejtparken hänger
ihop med
Austin…
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