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Inbjudan till januari och februari månads
nätverksmöten
Innan jul flaggade vi upp för två tematiska möten i
januari månad. Då var vår förhoppning att vi skulle
kunna träffas fysiskt på plats i kommunhuset vid båda
tillfällena för dialog och samverkan kring
näringslivsfrågor. Ett tillfälle även för mig som
kommunens nya näringslivsutvecklare att personligen få
lära känner er företagare – något jag verkligen sett fram
emot. Nu blev det tyvärr inte så på grund av pandemin.

Ny förutsättningar? Då anpassar vi oss och kör på!
Förutsättningarna för inplanerade möten har förändrats på grund
av pandemin och mötesformen får därför denna gång bli digitalt
via teams.
I veckan dök även nyheten upp att kommunens sektorchef för
Demokrati och samverkan, där näringsliv ingår, Joachim
Stridsberg har valt att under mars månad gå vidare till nya
spännande uppdrag. Som en konsekvens av det tittar vi över
planeringen av näringslivsarbetet framöver och väljer därför att
flytta fram mötet kring näringslivsstrategin till den 1 februari.

Vi hoppas att ni hänger på vi Teams!
gfmbbd

Vi hoppas att ni inte tvekar utan hänger på mötena via teams så
att vi med gemensamma krafter kan samarbeta och hjälpas åt
under pandemin och samtidigt ta sikte på framtiden.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor!
Ylva

Kommande nätverksmöten

26 JANUARI
Handel, besöksnäring och kulturella och
kreativa näringar – goda krafter och goda
idéer i samverkan.
Hur gör vi Norbergs centrum ännu attraktivare för besökare
sommaren 2022 och i framtiden? Hur får vi dom att stanna
längre, återvända oftare och lättare upptäcka vårt fina och unika
utbud av handel, kultur smakupplevelser etc. Vi har en idé kring
sommaren 2022 som vi vill presentera.
Tid: 26 januari kl. 18.30
Plats: Digitalt. Teams
Anmälan: Senast 24 januari till ylva.johannesson@norberg.se .

1 FEBRUARI
Vi gör nu ett omtag i arbetet med Norbergs
näringslivsstrategi!
Under perioden 2018 – 2020 arbetade kommunen i samarbete
med näringslivet fram förslag på prioriteringar inom
näringslivsarbetet.
Med en värld som ser annorlunda ut 2022 och en ny
näringslivsutvecklare på plats i kommunen vill vi nu gärna träffa
dig som företagare åter få igång dialogen kring utveckling,
samarbete och vårt gemensamma arbete för att skapa
gynnsamma förhållande för företagande i Norberg. Ramarna
kring den föreslagna strategin ligger kvar – men hur kan vi spetsa
till och förbättra? Var med på påverka.
Tid: 1 februari kl. 18.00
Plats: Digitalt. Teams
Anmälan: Senast 28 januari till ylva.johannesson@norberg.se .

Om du vill avregistrera dig från detta nyhetsbrev gör du det här support@updatesystem.se

