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Boka in 2017 års
frukostmöten
redan nu!
• 9 februari
• 2 mars
• 6 april
• 4 maj
• 1 juni
• 7 september
• 5 oktober
• 2 november
• 7 december
Välbesökt branschmöte för lantbruk i Folkets Hus

8 december var det lantbruken som stod på agendan
för det tredje branschmötet arrangerat av Borgholms
kommun. Syftet med branschmötena är att skapa
en öppen dialog mellan näringsliv och kommun för
att diskutera hur vi kan förbättra näringslivsklimatet.
En viktig del är att vi tillsammans kan diskutera
möjliga förbättringar vid kontakt mellan kommun och
lantbruket för att öka förståelsen för båda parterna.
Ca 60 personer kom till mötet och på scen stod
både kommunen (Ilko Corkovic, Henrik Linnarsson),
länsstyrelsen (Johan Wendell), Borgholm Energi
(Carl Malgerud), LRF (Per Petersson, RoseMarie Winqvist) och Ölands Bank (Lars Wiberg).
Vattenfrågan kom högt upp på agendan samt även
handläggningstiderna på länsstyrelsen.

Kalmar Science Park

Det var ett välbesökt möte på Strand Hotell där
fokus var e-handel och varumärke på nätet. Efter
en presentation från Nybrotoffeln och GoBrave
berättade två goda exempel från Borgholms
kommun hur det är att vara företagare med
e-handel. Roger Olofsson från www.bondeprylar.se
och Roger Lundblad från www.hemmahosmig.se
www. kalmarsciencepark.se
Henrik Linnarsson, Näringslivsutvecklare
Epost: henrik.linnarsson@borgholm.se
Mobil: +46 (0)485 887 03

Följ oss på Facebook
/borgholmskommun

Lars Martinssons Mekaniska
Lars är en riktig entreprenör och uppfinnare inom
flera branscher. I sin verkstad tillverkar han både
svarvverktyg för export och egna maskinverktyg
för tillverkningen. Svarvverktygen som tillverkas är
av hög kvalitet och där många års yrkesskicklighet
märks tydligt. Lars undersöker nu möjligheter att
etablera sig på andra exportmarknader genom
bland annat en ny hemsida på engelska.
www.martinsson.se

Bönan på hörnet
Jennie Arningsjö driver Bönan på hörnet och
Salladsbaren i Borgholm. Jennie drev caféet först
under lång tid som franchiseföretagare men nu sedan
namnbytet drivs caféet helt i egen regi. Sedan i somras
driver hon även Salladsbaren som ligger i samma hus.
www.bonanpahornet.se

Yngdéns Knäcke
Joakim och Gunilla Yngdén driver ett knäckebrödsbageri i Borgholm där de tillverkar
delikatessknäckebröd och biscotti med egen unik
smaksättning. De har ingen egen butik utan levererar
till grossister, restauranger och delikatessbutiker runt
om i Sverige och Danmark.
www.yngdens.se
Informationsmöte
Näringslivskontoret passade på
att besöka några företagare som
samlats på Nya Conditoriet i Borgholm
med ett kort informationsmöte. En
sak som diskuterades var Ölands
företagsmässa den 29 april nästa år, som
förhoppningsvis kommer att locka många
företag att ställa ut.
www.nyaconditoriet.se
Länets mest företagsamma
Borgholms kommun var på
plats i Kalmar när länets mest
företagsamma person, Hanne
Deverén, VD på Brigbys utsågs
av Svenskt näringsliv.
Nomineringen sker öppet
och vi hoppas att någon från
Borgholms kommun är med och
vinner nästa år!
www.svensktnaringsliv.se

