Datum
2016-06-14

Dnr

Sida
1

Näringslivsrådet i Torsås kommun – minnesanteckningar
Plats:
Datum:

Missionskyrkan i Torsås
2016-06-03, kl. 8-12

Närvarande:
Politik
Henrik Nilsson-Bokor (S)
Roland Swedestam (S)
Martin Kirchberg (SD)
Kommunala tjänstemän
Martin Storm samhällsbyggnadschef
Sofie Nyström, kommunutvecklare
Företagare
Ulla Gustafsson, Stage4you och egen företagare
Jonas Karlsson, Swedbank (kl. 8-10)
Lena Ovesson, Spring systems
Patrik Nilsson, PST
Torsås Företagscentrum
Kenneth Lundin, styrelseordförande
Frida Portin, verksamhetschef

Förra mötet:
Företagsetablering är viktigt för kommunens utveckling, av den anledningen fick alla ett mail
efter förra mötet att inkomma med svar vad som är viktigt att tänka på.
Frågeställningen från förra mötet var att främja företagsetablering:
- Vad tycker vi är viktigt?
- Vad behövs?
Håkan sammanställer de synpunkter som inkommit (fler får gärna skicka in) till nästa möte i
september. Fundera också på om företagsetablering är ett eget fokusområde eller om det
bör det ingå i något annat?
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Presentation:
Laget runt om läget/är på gång hos respektive företag eller organisation.
Fokusområde - Bygga/Boende
• Lägenheter i centrala Torsås ska renoveras
• På propsbacken i Bergkvara ska nya lägenheter byggas
• På hemsidan visas tillgängliga tomter mer tydligt
• Kvarteret ICA/Konsum/Posten håller på att ses över, likaså hela hamnområdet i
Bergkvara.
Fokusområde - Infrastruktur
• Fiberrik företagsfrukost 7/9 kl. 7:30-9, Torsås kommun informerar företagen om status
på fiber/bredband
Fokusområde - Pärlan i sydost
• Attraktivt, t.ex. genom samarbete med www.kalmarsundsregionen.se
• Stadsnära boende – hur skapar vi det?
Fokusområde – Kompetensförsörjning
Kom överens om att detta är ett nytt fokusområde som vi bör bevaka/diskutera i
Näringslivsrådet.
Övrigt
Struktur/Ordningsfrågor:
 Maillistan till Näringslivsrådet ägs och uppdateras av Torsås kommun.
 Lena Ovesson är med som sammankallande i rådet.
 Kallelse/agenda med tidsatta punkter skickas 1 månad innan av Torsås kommun.
 Minnesanteckningar distribueras av Torsås kommun.
 Torsås kommun skapar en sluten facebook grupp för Näringslivsrådets medlemmar.
 Anmäl frånvaro till lena.ovesson@springsystems.se
 Varje möte skall ha ett tema från våra fokusområden.
 2017 skall planeras med tema sista mötet för året.
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Nya medlemmar:
 TBAB/TFAB bör vara med, Torsås kommun ser till att de kommer med.
 Representant från handel/service bör vara med. Torsås Företagscentrum föreslår en
kandidat.
Nya punkter/diskussioner: Företagsetablering
 Var och hur syns vi? Torsås kommun/Håkan och Sofie, TFC/Frida
 Företagens behov av olika företag/tjänster. Lena och Patrik undersöker.
 Hur får vi ett integrerat lokalsamhälle…
 Kommunikation i gruppen…
 Torsåsdagen…
Nästa möte: Två möten planerades i höst:



Måndag 12/9 kl. 9-12 med fokus på Företagsetablering
Fredag 18/12 kl. 9-12 med fokus på Boende

/Minnesanteckningarna skrivna av Frida Portin
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