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

Bomässan 2018
Den sista helgen i februari tar Bomässan plats
på Novab Arena för tredje året i rad. I fyra hallar, under ett och samma tak, samlas både lokal
och nationell kompetens inom många olika
områden.
För dig som företagare, som ser mässan som en
mötes- och marknadsplats, är det ett perfekt tillfälle att medverka som utställare och träffa nya och
befintliga kunder.
- Mariestads kommun tillsammans med Mariehus
och VänerEnergi finns naturligtvis på plats under
mässan för att informera om pågående och planerade projekt inom kommunen, säger näringslivschef Mats
Widhage.
Tema Trädgård kommer att uppmärksammas lite extra under mässan, precis som solenergi och förnybar
energi som ständigt är aktuellt. Delikatesstorget med alla goda smaker gjorde stor succé på mässan 2017
och återkommer även 2018.
Fakta:
•
Bomässan 2017 besöktes av ca 8400 besökare
•
Antalet utställare var 102 st
•
Antalet lokala utställare från Mariestad med omnejd var 70%
Öppettider:
Fredag 23/2, kl. 12.00-18.00
Lördag 24/2, kl. 10.00-17.00
Söndag 25/2, kl. 10.00-17.00
Läs mer på Bomässans webbsida: www.bomassa.se

Julskyltning 25-26 november
Nu är det julskyltning igen och Mariestad rustar för den årliga julmarknaden i centrum. Många
traditionella inslag återkommer men det blir också en del nytt. Kommunens nya elfordon kommer
att finnas på plats och den som vill kan åka med på en provtur med elbussen.
Skylthelgen den 25-26 november närmar sig med julmarknad på lördagen. En del inslag känns igen från
tidigare år, till exempel skolornas julmarknad, Lions lotterier, hantverkare, torghandlare och eldshow med
Knaster & Knas. Bland årets nyheter hittar vi ”Tomtar så in i Norden” - träffa riktige tomten och tomtemor
från Sverige, Norge och Finland.
Jul på Muséet invigs med lördagens julmarknad på Vadsbo Museum. Här blir det försäljning av hantverk
och diverse godsaker. Jul på Muséet fortsätter sedan med helgöppet fram till jul.
Provåk kommunens nya elbuss
Inom projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad drivs delprojektet ElectriVillage. Här ingår tre
svensktillverkade elfordon som ska testas på markbunden elväg. På julmarknaden den 25 november ställer
Mariestads kommun och VänerEnergi ut dessa elfordon tillsammans med bränslecellsbilar och elcyklar på
parkeringen mitt emot Cityhuset. Passa på att åka med på en provtur med den nya elbussen.

Lätt att göra rätt - ta hjälp av en energicoach
För att göra det enkelt för företag att se över sin energianvändning har Energimyndigheten startat ett
projekt kallat Coacher för energi och klimat. Sedan september finns en energicoach på plats i Mariestad
som en kostnadsfri resurs tillgänglig för företag i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Energicoachen stöttar i allt som behövs för att det ska vara så enkelt som möjligt att göra kloka val och
effektiva satsningar när det kommer till energifrågor. Kanske har du funderat på att skaffa en solanläggning
och vill ha tips kring det, eller tycker du att din energikostnad är lite väl hög och funderar på hur den kan
sänkas?
Hör av dig till energicoach Hanna Jansson och boka ett besök.
E-post: hanna.jansson@mariestad.se
Telefon: 0501-75 51 41
Film om Energimyndighetens coachingprogram

Presentkort Mitt Mariestad
Mitt Mariestad erbjuder möjligheten att köpa presentkort
som gäller på en stor del av Mariestads butiker. Passar bra
som till exempel företagsjulklapp till personalen. Det går
även att, mot en avgift, lägga till en personlig hälsning på
presentkortet.
För mer information kontakta Mitt Mariestad.
KG Karlsson, 0730-290 284, mittmariestad@hotmail.com

Köpa företag - en möjlighet att bli företagare
Vill du köpa ett företag för att driva själv? Eller växa genom uppköp?
Enligt Företagarna står mer än vart femte företag inför ett ägarskifte de kommande fem åren. Att köpa
ett företag som är igång kan vara den enklaste och snabbaste vägen att bli egen företagare. Kom och bli
inspirerad till att ta över ett befintligt företag istället för att starta nytt.
Seminariet arrangeras av Almi Företagspartner och Skövde kommun och tar upp de vanligaste frågorna
och utmaningarna inför köp av ett befintligt företag. Seminariet är kostnadsfritt.
Läs mer här!

Bra att veta
Seminarium - Utveckla din försäljning, Skövde 29 november
Första tillfället i en ny programserie inom försäljning för den tillverkande industrin. Föreläsare Max
Söderpalm gästar Gothia Science park i Skövde. Han kallas för Sveriges säljguru och är den mest lästa
författaren inom sälj. Seminariet är kostnadsfritt för delägare i IDC och innehåller två timmars försäljningsutbildning och inspiration av Max Söderpalm, följt av en timmes nätverkande och workshop med
övriga deltagare.
Arrangör: IDC West Sweden AB
Läs mer här!

Kontakt:

Kalendarium:

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

25/11 och 26/11 Julskyltning med julmarknad

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
______________________________________

Arrangör: Mitt Mariestad, Lions
Plats: Centrum
Program: Se annons i Mariestads-Tidningen samt på
www.mariestad.se
______________________________________________

30/11 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
Program: Oxit AB informerar om sin verksamhet i Mariestad
och vilka möjligheter som finns för företag att förbättra sin
synlighet och exponering i Google med hjälp av sökmotoroptimering.

__________________________________________
25/1 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost

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

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
______________________________________________

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

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
______________________________________________

22/2 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost

