Nyheter från din kommun
Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i
kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar vi tacksamt emot
tips, kontakta näringslivschef Mats Widhage på tel. 0501-75 50 22 eller mats.widhage@mariestad.se.
Som en stående punkt finns ett kalendarium med aktiviteter som kan vara av intresse för dig som företagare eller företagsledare. Mer information om vad som händer i kommunen hittar du på vår hemsida,
www.mariestad.se

Unesco hyllar Test- och demonstrationsplats Mariestad
Mariestads kommuns arbete med Test- och demonstrationsplats Mariestad hyllades under en konferens
om förnybar energi i biosfärområden. Konferensen ägde rum utanför Frankfurt och på plats fanns
representanter från biosfärområden från världens alla hörn, samt representanter från Unescos högkvarter
i Paris.
Den presentation som hölls om kommunens arbete med förnybar energi fick stor uppmärksamhet. Från
Unescos sida vill man nu följa händelseutvecklingen i satsningen. Dessutom vill man inleda ett närmare
samarbete kring frågan om hur de svenska kommunernas viktiga roll i biosfärfrågan kan utvecklas.

Helektriska fordon till ElectriVillage på ingång

Bra turistsommar 2017

Mariestads kommun ingår i två forskningsprojekt
med Lunds universitet, DHL, Näsströms Åkeri
AB, Coman AB, VänerEnergi, Sustainable Innovation, Vattenfall och Elonroad. Projekten handlar om test- och demonstration av helelektriska
transportfordon med innovativa laddlösningar, och
fordonen ska optimeras för laddning via markbunden elväg inne i Mariestad.
Eftersom leveranstiderna för batterier sedan en tid
är långa har vi fått vänta länge på fordonen, men
nu ser det äntligen ut som att vi kommer att ha
dem här under senare delen av november. Därmed
bör driftsättning bör kunna ske på andra sidan
årsskiftet. Just nu planerar vi som bäst aktiviteter
och visning för Mariestadsborna i samband med
att fordonen kommer. Vi återkommer med mer
detaljer under oktober.
ElectriVillage är ett av de två delprojekten inom ramen för Test- och demonstrationsplats Mariestad. Syftet
med ElectriVillage är att utgöra en öppen testbädd för hållbara transportfordon och arbetsmaskiner samt
markbunden elväg.

Mariestad bland de 50 bästa företagskommunerna
i Sverige
Företagsklimatet i Mariestads kommun fortsätter sin uppåtgående trend. I Svenskt Näringslivs nya undersökning av företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner är Mariestad för första gången med bland de 50
främsta.
Mariestad hamnar på plats 48 i den årliga undersökningen och det är en förbättring med 31 platser från i
fjol.
- Det är jätteroligt att vårt långsiktiga arbete ger resultat, det positiva resultatet handlar mycket om samverkan och att det finns en tydlig kommunikation mellan näringslivet och kommunens politiker och tjänstemän. Det sker idag bland annat genom nyhetsbrev, frukostmöten och personliga företagsbesök där vi
försöker fånga behoven hos våra företag, säger Mats Widhage, näringslivschef på Mariestads kommun.
Ta del av hela Svenskt Näringslivs rankinglista via länken nedan:
Svenskt Näringsliv rankinglista över företagsklimat i Sveriges 290 kommuner 2017

Besöksnäringsföretagen kan återigen blicka tillbaka på en riktigt bra sommarsäsong. Sommarens väder har
varit bra med tanke på de aktiviteter som erbjuds i området. Många uppskattade och välbesökta evenemang
har lockat både besökare och kommuninvånare.
Folk- och båtliv i hamnen
Det har varit mycket liv och rörelse i Mariestads gästhamn med besök av flera passagerarbåtar som tidigare år
enbart trafikerat kanalen. Både Juno Wilhelm Tham har lagt till vid kajen.
M/S Marianne har under sommaren erbjudit turer på Vänern. Mest populär var turen Torsö-runt. I mitten av
sommaren trafikerade den s.k. Vänerexpressen Mariestad-Hällekis-Lidköping och Läckö T/R.
Antalet gästnätter (hotell, stugbyar och vandrarhem som rapporterar till SCB) har till och med juli ökat med
12,5% jämfört med i fjol. Campingstatistiken är ännu inte sammanställd men även här förväntas positiva
siffror. Drygt 10 000 husbilar har besökt ställplatserna i Mariestads kommun. Utmärkelsen från förra året som
Sveriges husbilsvänligaste kommun har varit en god draghjälp.
Ökning av internationella gäster
Inne på turistcenter märks en ökning av internationella gäster.
- Ja, här får vi prata tyska och engelska hela dagarna när vi kommer in i augusti, säger turistchef Lotta Samuelsson.
Hon delar med sig av en solskenshistoria om det tyska par som valde Sverige framför Italien på sin bröllopsresa och som bokat boende på Börstorp slott.

Sommarens centrumhandel
Tillväxtstrateg Maria Johansson har koll på hur sommarens shopping- och nöjesliv har varit.
Det råder delade meningar bland handlarna om hur stor andel av kunderna som varit här som turister eller
vilka som handlat hemma. Men det kan konstateras att shoppingsommaren har varit bra. I intervjuer, som tillväxtstrateg Maria Johansson gjort, med centrumhandlarna säger drygt 80% att sommaren 2017 var likvärdig
eller bättre än föregående år. Hos flera har sommaren till och med varit bland en av de bästa någonsin. Och
det fortsätter i samma anda, Kultur- & skördefesten var också en bra helg för handlarna.
Nöjeslivet har också levererat, allt från pub, med eller utan trubadur till nattclub har funnits. Intervjuer med
yngre Mariestadsbor berättar att man roat sig på hemmaplan i år! Inte minst sägs det ha berott på att det rått
en speciell skön stämning och känsla av trivsel, flera vittnar om ”en Mariestadsanda”.

Fiberringen på drygt 13 mil är sluten
Fredagen den 15 september avslutades formellt fiberstomnätsprojektet som Mariestad och Töreboda
kommuner haft med Västra Götalandsregionen sedan juni 2013. Totalt har drygt 13 mil fiberkanalisation driftsatts till en sammanlagd kostnad av ca 19 Mkr. För Mariestads kommun har det kostat ca
3,6 Mkr och för Töreboda kommun ca 4,3 Mkr. Regionen har bidragit med ca 4,5 Mkr och resten har
VänerEnergi AB stått för.
Genom utbyggnaden har VänerEnergi AB genom operatören Fastbit anslutit över 1000 kunder samtidigt som andra operatörer har kunnat använda nätet för egna kund- och mobilmastanslutningar. Nu
återstår ett omfattande arbete för att försöka öka fiberanslutningsmöjligheterna i kommunerna och
hitta lösningar för de som ännu inte kunnat erbjudas en anslutning.

Tack för en spännande tid!
Jag vill tacka alla fina företagare för att ni har gjort mina år här i Mariestad så intressanta, trevliga och
utvecklande. Jag visste så lite om Mariestad och näringslivet här, nu kommer den här platsen för alltid
ha en särskild vrå i mitt hjärta. Här finns så stor potential, både i människorna och i miljön. Det fina
näringsliv vi har ska vi vara stolta över och utveckla. Med modiga människor som drar åt samma håll
blir allt möjligt och just det finns det gott om i Mariestad.
Från och med oktober finns det en engagerad Mariestads-ambassadör i Skövdes stadshus som gärna
tar en lunch eller en fika om du har vägarna förbi! Jag kommer med stor glädje och ett litet uns vemod
följa allt positivt som händer i Mariestad.
Stort lycka till och än en gång tack!
//Ramona Nilsson, f.d. utvecklingschef Mariestads kommun

Bra att veta
ExjobbExpo, Skövde 31 oktober
En minimässa med möjlighet för företag, organisationer och offentlig sektor att möta engagerade
studenter från Högskolan i Skövde. Förhoppningen är att hitta intressanta examensarbeten att samverka kring. Ditt företag kan få ett problem eller en frågeställning löst och studenterna får använda sina
teoretiska kunskaper i verkligheten. Ta chansen att vidareutveckla genom att samverka!
Anmälan: Senast 24 oktober, www.his.se/exjobbexpoanmalan2017

Kontakt:

Kalendarium:

Mats Widhage, näringslivschef:
Ansvarar för övergripande näringslivsfrågor,
företagsetableringar, företagskontakter och
bredbandsutbyggnad.

26/10 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost
Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
Program: Information om kommunens pågående och
planerade investeringar
______________________________________________

Tel. 0501-75 50 22
E-post: mats.widhage@mariestad.se
______________________________________
Ulrika Lindahl, Utvecklingsstrateg och ansvarig
för test-och demonstrationsplats Mariestad
Tel. 0501-75 50 38
E-post: ulrika.lindahl@mariestad.se

28/10 kl. 12.00 Modevisning under höstyra på stan
Arrangör: Mitt Mariestad
Plats: Vid Nya torget/gågatan

__________________________________________
25/11 och 26/11 Julskyltning med julmarknad

______________________________________

Arrangör: Mitt Mariestad, Lions
Plats: Centrum
______________________________________________

Lotta Samuelsson, turistchef:
Ansvarar för övergripande besöksnäringsfrågor, företagskontakter och etableringsfrågor inom
besöksnäringen samt destinationsmarknadsföring

30/11 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost
Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
______________________________________________

Tel. 0501-75 58 56
E-post: lotta.samuelsson@mariestad.se

