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Workshop
Den 16 februari genomfördes den andra workshopen där vi tillsammans med
näringslivet fortsatte vår gemensamma diskussion kring utvecklingen av
näringslivet och företagsklimatet i Kinda. Efter en presentation av kommunens
mål och åtganden för ett bättre företagsklimat, presenterade Joakim Ljungqvist
näringslivarbetet i Motala som ledde fram till det vinnande konceptet "Motala Östergötlands Sjöstad". Därefter diskuterades Kindas framtida möjligheter och
ömsesidiga åtaganden mellan företagen och kommunen för att tillsammans
utveckla företagsklimatet i Kinda kommun.
Nästa steg är att starta ett näringslivråd för att ha ett gemensamt forum att
fortsätta utvecklingsarbetet.
Läs sammanställningen från workshopen här

Jennie Blomberg!
Jennie Blomberg har tagit över
ansvaret för näringslivsfrågorna. Hon
har jobbat i kommunen i era år i olika
roller och axlar nu ansvaret för även
näringslivsfrågorna som ligger henne
varmt om hjärtat, hon säger:
- Det är roligt att arbeta i en liten
kommun med närhet till medborgare
och näringsliv och bredden av frågor.
Ett livskraftigt näringsliv är nödvändigt
för Kindas utveckling!
Tillsammans med näringslivet har vi alla möjligheter att utveckla vårt
företagsklimat till att bli i toppklass.
Jennie når du via jennie.blomberg@kinda.se eller 0494-190 12.

Industridagen
Vi deltar givietvis även i år på Industridag
Östergötland. Syftet med dagen är att aktörer
samverkar för att attrahera framtida medarbetare
till våra industri- och teknikföretag för att
möjliggöra tillväxt.

NyföretagarCentrum
KindaYdre
Växtkraft Kinda avvecklas under våren men
Nyföretagarcentrum (NFC) är kvar!
NyföretagarCentrum nns för alla som funderar

Läs mer om industridagen!

på att starta företag eller är nystartad i Kinda eller
Ydre. NFC erbjuder kostnadsfri, kon dentiell och
objektiv rådgivning och coachning; digitalt, via
telefon eller på plats. Läs mer om rådgivning på
hemsidan.
NyföretagarCentrum KindaYdre

Kinda kanal fyller 150 år
År 2021 rar Kinda kanal 150 år. Kinda kanal bär på en spännande
historia och tack vare kanalens tillkomst stimulerades Linköpings
tidiga industrialisering genom råvaruleveranser från
Kindabygden. Idag är Kinda kanal en destination med fantastiska
naturupplevelser och kulturhistoria.
I år fyller vi, tillsammans med aktörer längs kanalen, på med extra
upplevelser och aktiviteter i området längs Kinda kanal och dess
sjösystem. Jubileet ras under hela året men med extra fokus
under sommarsäsongen. Syftet med att ra att Kinda kanal fyller 150 år är att lyfta hela området runt
kanalen och alla aktörer som verkar här. Den gemensamma marknadsföringen hålls ihop av AB Kinda
Kanal tillsammans med Region Östergötland, Kinda Kommun, Linköpings kommun och Visit Linköping &
Co.
Vill du och din verksamhet vara delaktig i Kinda kanals jubileum? Hör av dig till oss så berättar vi mer!
Ann-Louise Södersten, Kinda kommun ann-louise.sodersten@kinda.se
Viktoria Löfvenborg, Visit Linköping & Co viktoria.lofvenborg@visitlinkoping.se
Mer info på www.kindakanal.se

Aktuella upphandlingar

Tips till nyhetsbrevet

Här hittar du de aktuella upphandlingarna
som just nu ligger ute för anbud i Kinda
kommun. Ni har väl inte missat att vi
publicerat avrop på SKLs Fordonsavtal
Fordon 2018?

Tipsa oss gärna om vad du vill läsa om i
nyhetsbrevet!
Tips till nyhetsbrevet!

Aktuella upphandlingar
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