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NäringslivsNytt
Näringslivsinformation från Borgholms kommun

Är du intresserad av att delta
i näringslivsutvecklingen i
Borgholms kommun?
Kommunstyrelsen har beslutat att
inrätta ett råd med representanter
från både näringsliv och
kommun. Rådets huvudsakliga
uppgift är att vara rådgivare till
kommunstyrelsen samt driva idéer
och frågor som rör företagande i
syfte att skapa attraktionskraft för
företagande, nyföretagande och
företagsetableringar. Anmäl ditt
intresse eller nominera någon:
henrik.linnarsson@borgholm.se

Branschmöte - hur kan vi öka
bostadsbyggandet i kommunen?
Välkomna till Folkets Hus den 7 mars, kl 14:00 för
ett inspirationsmöte om byggande
Från SKL deltar Jan-Ove Östbrink, som arbetar
med bostadsförsörjning och Bengt Westman,
plan- och bygglovsfrågor. Deltar gör även Kalmars
kommunalråd Johan Persson och Mattias
Adolfsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar samt Mikael Olsson från
Hjältevadshus. Från kommunen kommer mark- och exploateringshandläggare Kristian
Sjövall för att informera om markfrågor och detaljplaner. Vi bjuder på fika!

Kommunala upphandlingar
Kommunen använder Visma TendSign för
att publicera aktuella upphandlingar på
hemsidan. På gång:
- Beläggningsarbete
- Fastighetsmäklartjänster

Boka in 2017 års
frukostmöten
redan nu!
• 2 mars
• 6 april
• 4 maj
• 1 juni
• 7 september
• 5 oktober
• 2 november
• 7 december

Edith & Julia
På onsdagar arrangerar Stefan och Birgitta onsdagsfika
på Edit och Julia i Rälla där företagare kan träffas över en
fralla och en kopp kaffe. Ibland bjuder de även in en gäst
som berättar om ett aktuellt ämne.

Har ni idéer på hur kommunen ska
förbättra kommunens upphandlingar? Har
ni tankar och idéer inför upphandlingen
av beläggningsarbeten? Kontakta: henrik.
linnarsson@borgholm.se

Henrik Linnarsson, Näringslivsutvecklare
Epost: henrik.linnarsson@borgholm.se
Mobil: +46 (0)485 887 03

Följ oss på Facebook
/borgholmskommun

Ekologisk gård i Spjutterum

Daniel Andersson och Axel Cedergren med familj
driver en gård med ekologisk inriktning i Spjutterum för
odling av bland annat lök och morötter. Efter många
års erfarenhet av Eko-odling har de etablerat sig som
en av Ölands kvalitetsleverantörer i sin bransch.

Runstens Gård

Christer och Annika driver Runstens Gård och en gårdsbutik
med ekologiskt lamm, kalv och nötkött. Butiken har även ett
eget styckeri där de själva styckar och förpackar produkterna
som säljs i butiken.
Läs mer: www.runstensgard.se
Karlssons mekaniska

Lars och Alexander på Karlssons mekaniska i Borgholm
gör i huvudsak smides och plåtarbeten till byggbranschen.
Men som ett av få etablerade mekaniska verkstäder i
Borgholm kan kunduppdragen var mycket varierande och
kräver både uppfinningsrikedom och bred erfarenhet.
Lammbutiken

Marie Sjödin driver Lammbutiken i Äpplerum med både
lammprodukter och livsmedel som är lokalproducerade.
Möblerna i gjorda av träd som växt på gården och skinn från
egna får. Livsmedelsprodukterna består av både egentillverkade
och produkter genom samarbete med andra Ölandsproducenter
Läs mer: www.lammbutikeniapplerum.se
Trenda
Malin Eklund som har erfarenhet från flera butiker i
Borgholm tog själv över butiken Trenda i början på året.
Nya produkter och leverantörer kommer att komma in
men kunderna kommer att känna igen sig berättar Malin.
Läs mer: www.trenda.se

Mäklare på Öland
Inför branschmötet om
bostadsbyggande besökte
kommunen de lokala
mäklarna Holm & co,
Fastighetsbyrån, Svensk
Fastighetsförmedling
och Ölandsmäklaren
för att få information
om bostadssituationen i
Borgholms kommun

