Pressmeddelande 23 juni 2015

Näringslivsutvecklarna i Värmland deltar i Almedalen
För första gången satsar de värmländska kommunernas näringslivsenheter och bolag på ett gemensamt deltagande i Almedalen. Det sker genom ett projekt som alla 16 kommuner deltar i för att stärka
Värmland som etableringsplats. Region Värmland har beviljat medel till projektet.
– Almedalsveckan kom upp som förslag när vi diskuterade behovet av omvärldsbevakning; om man ligger
i här har man tillgång till enorma mängder seminarier och spännande människor att diskutera med. Tack
vare NU-projektet kan jag få kompetensutveckling och samtidigt utbyta erfarenheter och hitta samarbeten
med mina värmländska kollegor, säger Marita Närtell, näringslivsutvecklare i Årjäng.
På Almedalen finns seminarier om allt från infrastruktur till etableringar. Det finns redan nu över 2 100
evenemang att välja mellan.
Varje deltagare gör sitt eget program utifrån de seminarier som finns och de möten som man vill boka in.
Näringslivsenheterna i Värmland bevakar bland annat företagande, innovation, entreprenörskap och
framtida trender.
Det är också inplanerat gemensamma aktiviteter för att utbyta idéer och uppslag. Förra året var Karlstad
och Sunne i Almedalen genom projektet Fast track, då Sunne bland annat jobbade med att påverka utvecklingen av Posten på landsbygden.
– Vi hoppas att detta är avstampet för ett årligt återkommande deltagande från Värmland på Almedalen för
att undvika att regionen marginaliseras. Vi vill och behöver stärka vår egen kompetens och omvärldsbevakning ytterligare, säger Åsa Gertling, TUAB, Torsby Utveckling AB.
Almedalsveckan pågår 28 juni-5 juli. Varje år kommer ca 25 000 besökare till Almedalen som har utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats. Tio kommuner samt Region Värmland deltar och representerar hela Värmland i Almedalen.
För näringslivsutvecklarna i Värmland:
Marianne Andersson, näringslivsstrateg Karlstad kommun
Åsa Gertling, näringslivsutvecklare Torsby utveckling AB
Madelen Richardsson, chef Näringslivssamverkan i Kristinehamn
Birgitta Svensson, näringslivs- och turistchef i Munkfors kommun
Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun
Kontakt för mer information:
Marita Närtell					
Näringslivsutvecklare i Årjängs kommun
Tel. 0573-140 70, marita.nartell@arjang.se

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare i Sunne kommun
073-070 32 54, kristina.lundberg@sunne.se

Med vänlig hälsning
		
Anneli Jansson, informationsstrateg, Sunne kommun
tel 0565-164 14, 070-236 34 65
anneli.jansson@sunne.se
sunne.se
facebook.com/sunnekommun

