NYHETSBREV
NORBERG NÄRINGSLIV
FEBRUARI 2022

FRÅGOR, FÖRSLAG,
SYNPUNKTER?
KONTAKTA OSS!

KULTUR, BESÖKSNÄRING, HANDEL.
NÄTVERKSMÖTE FÖR SAMVERKAN OCH
SOMMARSTRÅK!

Ylva Jóhannesson
Näringslivsutvecklare
Tel 0223 – 290 10

Välkommen till nätverksmöte i Norbergs kommunhus den
24 februari klockan 18.30.

Växel
Tel 0223 – 290 00

Som vi har längtat efter att kunna träffas på plats – digitala möten
i all ära! Under detta möte avsätter vi gott om tid för nätverkande
och mingel, allt enligt önskemål från er företagare. Några av er är
nya, andra har varit med ett tag och vid senaste digitala mötet
flödade idéer och inspel kring affärsidéer, samverkan och
utveckling. Så nu går vi vidare på detta tema.

E-post:
ylva.johannesson@norberg.se

Facebook:
Näringsliv - Norberg |
Facebook

Förutom mingel och nätverkande kommer vi att diskutera idén
kring ett sommarstråk och andra samverkansinitiativ för att lyfta
fram Norberg, denna gång med fokus på kulturen, handeln och
besöksnäringen.
Har du en idé kring gemensamma satsningar för Norberg som du
vill presentera under mötet? Planerar du ett evenemang i sommar
som alla borde känna till? Har du en idé om paketering men söker
en affärspartner som levererar den del av upplevelsen som du
själv inte kan leverera? Kom och nätverka den 24 februari!
Från Norbergs kommun medverkar näringslivsutvecklare Ylva
Jóhannesson, turismsamordnare Minea Funk och sektorchefen
för Demokrati-och samhällsutvecklingsutskottet Joachim
Stridsberg
gfmbbd

Välkomna!
Ylva, Minea & Joachim
Tid: 24 februari, klockan 18.30 – 20.30
Plats: Kommunhuset Norberg
Anmälan: senast 22 februari till ylva.johannesson@norberg.se

Läs mer om utbildningar, företagsstöd och
företagsbesök.

ALMI: STARTSEMINARIUM I TRE DELAR
För dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag
eller fortfarande känner dig som nybliven företagare.
”Seminarierna ger dig grundläggande information om hur du ska tänka när
du bygger och fortsätter utveckla din affärsidé. Under seminariet går vi
igenom ekonomi och ditt företags viktiga ekonomiska samband och
nyckeltal. Vi tar även upp hur du kan förstå dina kunder och underlätta
köp för dessa, hur du hittar dina kunder och vad behöver du göra för att
nå dem på bästa sätt.”
Plats: Fagersta Kalendarium - almi
Tid: 23 februari, 9 mars, 16 mars klockan 15.00 – 17.30
Mer info: ulf.norstedt@almi.se

_____________________________________
LÄTTÖVERSKÅDLIGT OM FÖRETAGSSTÖD
Känner du till stöden mikrobidrag och särskilt
investeringsbidrag riktat till företagare i bland annat
Norberg?
På Region Västmanlands sida hittar du lättöverskådlig information om
olika typer av företagsstöd. Riktigt bra och informativ!
https:// regionvastmanland.se/.../bidrag-och.../foretagsstod/

___________________________________________
PRENUMERAR PÅ VÅRT NYHETSBREV
Nu kan du på ett enkelt sätt prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Nyhetsbrev - Norbergs kommun

_____________________________________________
BOKA ETT FÖRETAGSBESÖK
Nu är snart mars månads tider uppbokade – men i april och maj
finns det tider kvar!
Är du företagare och vill presentera din verksamhet, diskutera aktuella
frågor, komma med förslag?
Boka in ett företagsbesök med kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö,
kommunchefen Christian Foster och näringslivsutvecklare Ylva Johannesson
Kontakt: ylva.johannesson@norberg.se

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Kontakta
support@updatesystem.se

