INBJUDAN

Hur skall vi ha det med kommersiell service på landsbygden?
Torsdagen den 11 februari 2016 är Du varmt välkommen att delta i en
Work-Shop där vi diskutera hur vi skall ha det med service på landsbygden, hur lokalt näringsliv kan utvecklas!
Platsen är Österängsskolans Aula, (Rådhusgatan 72, Östersund) och vi
börjar kl. 10.00 och har avsatt tid till 16.00 (Vi bjuder på sopplunch)
Vad kan vi, företagare/företag och kommuner/myndigheter göra tillsammans för
att se till att vi även i framtiden har en bra
kommersiell service i våra bygder, att lokalt näringsliv kan utvecklas?
Frågeställningarna som vi kommer att fokusera på handlar om ett framtida och utvecklat arbetssätt för alla parter, företagare,
politiker, och tjänstemän/handläggare. Det
handlar om –
•
•
•
•

Hur ser långsiktigt hållbar ekonomisk näringslivs utveckling ut?
Har marknaden kring bofasta och
besökare förändrats och därigenom
vårt arbete?
Rollerna (företagarna, invånarna,
kommuner och myndigheter) som
en del i lokalt samhällsbyggandet?
Hur skapar vi förutsättningar för
kostnadseffektiva lösningar med
målet utveckling?

Anders Lindh, Mongara AB, etablerad
mentor och coach i förändringsledning och
entreprenör med erfarenhet av lokal nä-

ringslivsutveckling i olika branscher,
kommer att leda workshopen. (Läs mer om
Anders på hans blogg – www.mongara.se).
Bland annat kommer han att intervjua Robert Lundbäck från Töre och Ida Collin
Norråker/Tåsjödalen, som är inbjudna gäster. Robert är en entreprenör som utvecklat
sin verksamhet från att varit en slumrande
bensinhandel till en blomstrande verksamhet som skapat sysselsättning och tillväxt
med starkt fokus på miljömässig hållbarhet, lokal och regional förankring. Ida Driver Norråkers Handel och har erhållit
branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Foods utmärkelse – årets servicehandlare.
Anmälan
Din anmälan vill vi ha senast fredagen den
5 feb. 2016 på följande webb-adress –
För mer information kan Du ringa Marina Gregorsson - 070-718 91 88
Sven Winemark - 070-315 81 50

VÄLKOMNA

