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 näringslivsutvecklare Ramona Nilsson på tel. 0501-75 50 27 eller ramona.
nilsson@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

Från vänster: Johannes Bergander, butikschef Elgiganten, Ingela Sandstedt, butikschef Mio och Daniel Tiberg, fastighetsägare.

Elgiganten slår upp portarna i Mariestad
Mariestads kommun hälsar Elgiganten välkomna till Mariestad.
- Under en längre tid har arbetet pågått för att få butiksytan på 1000 kvadratmeter klar i MIO-fastigheten
på Förrådsgatan, berättar Per Handell, Franchise manager på Elgiganten.
Butiken kommer att ha 14 anställda, men under de närmaste veckorna kommer det att finnas fler medarbetare på plats för att ge service till kunderna.
I samband med etableringen pågår också större ombyggnation av fastigheten som ska bli helt klar nu i
vår. Mio-butiken får en helt ombyggd butiksyta i ljusa fräscha lokaler. Ingela Sandstedt, butikschef på
Mio Mariestad, bekräftar att renoveringen varit efterlängtad. Daniel Tiberg, som representerar fastighetsägaren, instämmer.
- Det är ett stort lyft för fastigheten och vi tror att det kommer gynna Jysk också, säger han. Vi är mycket
nöjda och glada för all hjälp och vägledning vi har fått av Maria Johansson på Tillväxt Mariestad, och av
kommunen som varit mycket hjälpsamma och hanterat ärendet skyndsamt. Samarbetet mellan alla inblandade har fungerat mycket bra.

Näringslivsgalan 2017
Snart arrangeras Mariestads näringslivsgala
för tredje gången. Tillställningen hålls för att
hylla företagandet i Mariestad. Med två fullsatta galor i bagaget jobbar arrangörerna nu med
förberedelserna inför 11 maj då årets tillställning går av stapeln.
Glädjen över att kunna upprepa näringslivsgalan
är stor i galans projektgrupp. Att den arrangeras
tillsammans av näringslivsföreningarna och kommunen är enligt arrangörerna själva grunden till att
få ett bra arrangemang och god uppslutning runt
galan.
Hedersgäst med lokal anknytning
Årets hedersgäst är Elin Kling, entreprenören som är född och uppvuxen i Mariestad. Sedan hon lämnade
orten som ung vuxen har hon hunnit skapa sig en karriär inom modebranschen. Genom åren har hon samarbetat med flera modeföretag, arbetat som konsult och drivit egna bloggar och magasin. Hon har precis
flyttat tillbaka till Stockholm efter några år i New York där hon har släppt sitt eget klädmärke Totême.
Börje Bappelsin på scenen
Som konferencier och underhållare har arrangörerna i år lyckats få tag på Börje Bappelsin - en riktig popstjärna från Floby, som han själv beskriver sig. Han kommer hålla ihop årets gala och förutsättningarna är
goda att det blir en kväll kantad av många skratt.
Uppmärksamma duktiga företagare
Näringslivsgalan arrangeras för att visa de lokala företagen uppskattning, stärka banden mellan det privata
näringslivet och kommunen och för att skapa förutsättningar för att bilda och utveckla nätverk.
- Att stanna upp och reflektera över de positiva insatser som gjorts i näringslivet under det gångna året är
viktigt. Det är ett av flera sätt att bygga stolthet över det som sker i vår stad. Att näringslivet och kommunen arrangerar galan tillsammans är också positivt för stadens fortsatta utveckling och framtida samarbeten,
säger Mikael Brunnhagen från Sydport företagsförening Mariestad.
Utmärkelser till näringslivet
Under galakvällen delas ett antal utmärkelser ut. Både stort och smått inom näringslivet hyllas med utmärkelser som årets företagare, årets bonde och ett miljövårdsstipendium. Allt från små enskilda företag till
storföretagen finns inom Mariestads kommun och alla har sin viktiga plats att fylla.
Utmärkelser 2017
•
Årets turismföretag
•
Årets fastighetsägare
•
Årets köpman
•
Årets nyföretagarpris
•
Årets bonde
•
Årets miljöstipendium
•
Årets innovationspris
•
Företagarnas gesällbrev
•
Årets företagare

Nominera till Årets turismföretag

Årets turismpris delas ut till ett företag i besöksnäringen verksam i Mariestads kommun och som genom
sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra.
Vem kan bli Årets turismföretag?
Årets turismföretagare ska uppfylla följande kriterier:
•
•
•
•

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
Genom gott entreprenörskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare i
branschen
Visa i vilja och handling intresse för samverkan både lokalt och nationellt med såväl
branschkollegor och andra
Det goda värdskapet ska genomsyra alla delar i verksamheten och spegla av sig och lyfta helhets
upplevelsen för hela området

Skicka in din nominering senast 10 april via formulär på www.mariestad.se, e-post: anna.soderman@
mariestad.se (märk mejlet med Årets Turismföretag 2017) eller via post: Anna Söderman, Mariestads
kommun, 542 86 Mariestad
Vinnaren utses av en jury sammansatt av nyckelpersoner inom besöksnäringen både lokalt och regionalt.
Priset delas ut i samband med Näringslivsgalan 11 maj.
Tidigare vinnare:
2015 Norrqvarn Hotell & Konferens
2016 Bryggeriet i Mariestad

Möjlighet till högskoleutbildning för dina anställda
Finns det någon på ditt företag som är intresserad av vidareutbildning inom CNC-teknik eller El? Dacapo Mariestad erbjuder, i samarbete med Tekniska högskolan i Jönköping, platser på två nya Yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna är på distans med träffar på Trädgårdens skola i Mariestad för föreläsningar via telebild samt praktik på företaget.
AVANCERAD CNC-TEKNIKER, BLÅTT CERTIFIKAT - 1 ÅR
Förkunskapskrav: Grönt certifikat eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
ELPROJEKTÖR/ELKONSTRUKTÖR - 1 ÅR
Förkunskapskrav: Slutbetyg från El och energiprogrammet eller motsvarande praktiska kunskaper från
arbetslivet.
Utbildningen är 40 veckor och startar i augusti. Begränsat antal studieplatser.
Kontakta utbildningsledare Anders Rickman för mer information och anmälan, 076-815
38 00, anders.rickman@jonkoping.se

På G i Mariestad - ny app för boende och besökare
Du har väl inte missat vår nya app ”På G i Mariestad”? Ladda ner den gratis till din mobil och ta del
av information om evenemang, sevärdheter, matställen och mycket mer. Dessutom erbjudanden från
Mariestads butiker.

Ladda ner vår app

Vill du veta mer om hur ditt företag kan synas i
appen?
Kontakta Anna Söderman 0501-75 58 53 anna.soderman@mariestad.se eller Maria Johansson 0501-39
30 73 maria.b.johansson@mariestad.se

På G i Mariestad
• erbjudanden • shopping
• evenemang • aktiviteter
• sevärdheter • paket
• boende • mat & dryck

GRATIS!

Sök medel för digitalisering och internationalisering
Företag i Skaraborg kan söka upp till 250 000 kr i affärsutvecklingscheckar för digitalisering
eller internationalisering.
För att öka konkurrenskraften bland Skaraborgs företag erbjuder ALMI Väst möjligheter till medel för
tillväxt genom digitalisering och internationalisering. En möjlighet att ta steget ut på en exportmarknad
eller digitalisera din verksamhet.
Företagen kan söka mellan 50 000 kr - 250 000 kr. Totalt finns 5,25 miljoner kr att söka för digitalisering och 10,5 miljoner kr för internationalisering i Västra Götaland. Medlen ska gå till externa konsulttjänster eller projektanställningar. Företaget ska också gå in och medfinansiera minst lika mycket som
den sökta summan.
Kontakta Heléne Öhrvall på ALMI väst för mer information, 070-579 79 25

Produktionstekniska dagen
Anmäl dig till årets Produktionstekniska dag som arrangeras i Skövde av IDC den 1 juni. Temat för i år är
den nya industriella revolutionen. Syftet med dagen är att mötas för att ta del av den senaste forskningen,
ny teknik, inspirerande föreläsningar och vilka nyheter som finns i vår region.
Exempel på dagens innehåll:
•
Vad händer i regionen och i omvärlden?
•
Kunskap, driv och energier utanför boxen
•
Vad händer i regionen och i omvärlden?
•
Goda exempel
•
ASSAR Industrial Innovation Arena
Vinnaren av årets produktionstekniker samt årets produktionstekniska student kommer att utses under
dagen.
Datum: Torsdag 1 juni
Tid: 8.00-16.00 (16.30)
Plats: Skövde, Gothia Science Park, lokal Insikten
Sista anmälningsdag är fredag 19 maj.
Mer information och anmälan på IDC:s webbsida

Kontakt:

Kalendarium:

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

27/4 kl. 07.30-08.45 Näringslivsfrukost

Tel. 0501-75 50 22
E-post: mats.widhage@mariestad.se
______________________________________
Ramona Nilsson, näringslivsutvecklare: Arbetar med näringslivsservice/företagslots, företagskontakter och driver olika utvecklingsprojekt
Tel. 0501-75 50 27
E-post: ramona.nilsson@mariestad.se
______________________________________
Ulrika Lindahl, Utvecklingsstrateg och ansvarig
för test-och demonstrationsplats Mariestad
Tel. 0501-75 50 38
E-post: ulrika.lindahl@mariestad.se
______________________________________
Lotta Samuelsson, turistchef:
Ansvarar för övergripande besöksnäringsfrågor, företagskontakter och etableringsfrågor inom
besöksnäringen samt destinationsmarknadsföring
Tel. 0501-75 58 56
E-post: lotta.samuelsson@mariestad.se

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Metsä Tissue, Holländaregatan 4
Program: Företagsbesök på Metsä Tissue
______________________________________________
27/4 kl. 15.00-17.00 Café starta eget
Arrangör: Nyföretagarcentrum Skaraborg
Plats: Gothia Science Park, Skövde
Program: Chans att nätverka och samla kunskap. Paolo Roberto berättar om sin resa som entreprenör.

__________________________________________
11/5 Näringslivsgalan

Inbjudan kommer senare.
______________________________________________

18/5 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Proglas, Storegårdsvägen 18
Program: Företagsbesök på Proglas
______________________________________________

