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Sommartider på gång!
Vad tiden går snabbt! Vi är redan framme i mitten av maj, snart slutar
skolorna och vi ser fram emot en underbar sommar här i Sjöriket Kinda. Vi
har i kommunen problem med att få sommarvikarier och vid våra
företagsbesök märker vi att många företag har samma svårigheter. Vår
förhoppning är att vi kan kraftsamla kring rekryteringsproblem med hjälp
av exempelvis utbildningar via Kinda lärcentrum och
gemensamma marknadsföringsaktiviteter med utgångspunkt i
vårt platsvarumärke Sjöriket Kinda.
Våra företagsbesök har fortgått under våren och vi har besökt Horns
industriservice, AB Motorbåtsbyrån, Aklero, Kinda Ridklubb, Rimaster
Electrosystem AB och Rimaster AB i Rimforsa, Bertil Jansson, Rimaster Cab
& Mechanics AB i Horn, Tomas Janzén Hyvelkompaniet,
A ären Svalsjö med Pers mekaniska kabinett och So del.
Kika gärna in på bilderna som ligger på vår hemsida.
Detta är sista utskicket inför sommaren och vi vill passa på att önska er
en kanonsommar i era verksamheter
och en välbehövlig semester när det är dags!

Information från KinBRÅ

KinBRÅ påminner!
Brottsförebyggande rådet i Kinda påminner om att vi
gärna ser att du fyller i enkäten som vi skickat ut! Den är
ett viktigt underlag för oss i vårt fortsatta arbete.
KinBrå (Kinda kommuns brottsförebyggande råd)
genomför just nu en kartläggning gällande näringslivets
utsatthet för brott och otrygghet. Undersökningen tar
bara några minuter och svaren är väldigt värdefulla i vår
kartläggning och hur vi kan gå vidare med ett bättre
samarbete mellan kommun, näringsliv och polisen.
Undersökningen går ut till näringslivet i Kinda kommun
och är förankrad i kommunens näringslivsråd. Resultatet kommer att återkopplas till
Näringslivsrådet, Företagarna Kinda/Ydre och Kisa handel och service.
Tack för att du medverkar!
Du hittar länken här.

Information från andra myndigheter

RISE - tryckt elektronik
Tryckt elektronik är ett relativt nytt
teknikområde. Vi på RISE, Sveriges
Forskningsinstitut, arbetar med industrins
utmaningar inom området och kopplar ihop
industrins utmaningar med vår teknik. I vår test- och demoanläggning, Printed Electrinics
Arena (PEA) i Norrköping skapar vi produkter i nya former, allt ifrån exibla komponenter till
hela system. Material som tyg, papper, plast, läder mm kan utrustas med elektroniska
funktioner. Det kan vara smarta logistiktaggar på förpackningar, tryckta töjbara sensorer i
skor och kläder som registrerar fukt, rörelse, position, temperatur, eller hela system som
kommunicerar i och på människokroppen. Ja, miljövänliga exibla, lågenergikomponenter
och substrat skapar möjligheter till helt nya former som påverkar både funktion, design,
logistik öden och produktionsprocesser.
Läs mer via nedanstående länkar:
Printed electronics arena
RISE

Enkel skrift om e-anbud och e-fakturering
SKR, DIGG och Upphandlingsmyndigheten har i samverkan med Svenskt
Näringsliv, Företagarna och Almega tagit fram en enkel skrift/broschyr om
att lämna anbud elektroniskt och att fakturera elektroniskt. Bakgrunden är
att det nns många frågor om detta från företag.
Du hittar broschyren här.

Information från energimyndigheten
Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som
ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos små och medelstora
företag.
Just nu nns två möjligheter till nansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin
a ärsidé eller testa sin lösning med kund. Läs mer nedan under länkarna:
Vill du utveckla er a ärsidé?
Vill du testa och utveckla er lösning med kund?

Avveckling av 2G- och 3G-nät
2G/3G
De gamla näten stängs för att ge plats för nya 4G
och 5G tjänster som bättre möter kundernas
behov. Enligt operatörerna kommer de nya näten ha samma eller bättre
täckning som de tidigare, ha högre datahastighet och säkerhet samtidigt som de
är mer energie ektiva. Läs mer om detta hos Post- och Telestyrelsen (PTS) på
länken nedan.
Post- och telestyrelsen

Aktuella upphandlingar

Vad vill du veta?

Här hittar du de aktuella upphandlingarna
som just nu ligger ute för anbud i Kinda
kommun.

Vi vill veta vad just du vill läsa om i vårt
nyhetsbrev? Vad vill du veta mer om?
Lämna din feedback och önskemål!

Aktuella upphandlingar

Feedback och önskemål

Kinda kommun
Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA
0494‑190 00 - kinda@kinda.se
Avregistrera från utskick.

Webbplats: www.kinda.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

