Nyhetsbrev
FRÅN TORSÅS FÖRETAGSCENTRUM / NR 2 2015

Handel & service Torsås kommun
bjuder in till tre dagar fyllda med
roliga evenemang för hela familjen!

På agendan
30/3 Handel & service Söderåkra
31/3 Handel & service Torsås
10/4 Företagsgala
29/4 Frukostmöte
7/5 TFC Föreningsstämma
14-16/5		Handelns Våryra
21/5 Lunchmöte

TORSÅS

FÖRE TAGSGAL A 2015
VÄLKOMMEN DEN 10 APRIL TILL EN
GULDKANTAD KVÄLL MED MINGEL,
MUSIK, GOD MAT OCH UTDELNING AV
PRISET ÅRETS FÖRETAGARE I TORSÅS
NÄR

den 10 april kl 18.30

Nya medlemmar

VAR

Stage4you, Torsås

Wernersson Consulting
bo.wernersson@telia.se

PRIS 350 kr + moms

Aktuella projekt
Handel & service Torsås kommun
Samordnar och marknadsför handel
& service företagen i Torsås kommun.
Tekniknod Sydost
Ger teknikföretagen möjlighet att ta
del av Linnéuniversitetets forskning.

Föreningsstämma 7 maj

INGÅR Välkomstbubbel
2-rätters meny
		Underhållning

Biljettförsäljning OKQ8 Torsås eller Torsås företagscentrum info@torsasforetagscentrum.se, 0486-487 00.

Välkommen till Torsås företagscentrums föreningsstämma.
När:
7 maj kl. 15.00
Var:
Torsås företagscentrum, Bergkvaravägen 15, Torsås
Anmäl: 		 Senast 5 maj, ta@torsasforetagscentrum.se

Lokalt presentkort
Handla lokalt och köp presentkortet
som gäller i de flesta av kommunens
butiker som företagsgåva.
Torsås Företagscentrum 0486-487 00.

torsashandel.se

Våryra 14-16 maj

Porto betalt

B
Extern styrelse utvecklar företaget
Kloka företag fokuserar på hållbar utveckling och som en del i arbetet med hållbar
utveckling ingår det professionella styrelsearbetet. ”Framförallt har den externa
ledamoten bidragit till att ta strategiska
beslut för företagets utveckling och vi har
på så sätt blivit mer mer strukturerade
och affärsmässiga i vårt styrelsearbete”
säger Ingela Övgård, Övraby Lantbruk.

Nya ögon i företaget

5 snabba...
med Kenneth Lundin, styrelseordförande i Torsås företagscentrum,
driver företaget Bergkvara Invest.
Vem är du?
Jag bor i Bergkvara tillsammans med
min fru Carina och våra barn Carl och
Alice. Driver eget företag som arbetar
med företagsutveckling och direkta
investeringar i andra företag.
Vad är bäst med Torsås kommun?
Kommunen har allt från skog till hav
i ett småskaligt format i en väldigt
fin del av Sverige. Sedan upplever
vår familj en fin miljö och skola för
våra barn vilket är basen för trivseln.
Hur kan kommunen utvecklas?
Mod och handlingskraft. Vi behöver
investera för att vinna något och det
innebär att gå från ord till handling
i att skapa en riktigt attraktiv miljö
där människor vill leva och arbeta.
Hur ska näringslivet utvecklas?
Vi behöver bygga vidare på de företag vi har samt prioritera insatser
för företagsetableringar och utveckling av bl a turismnäringen. Jag vill
även slå ett slag för att arbeta med
externa styrelseledamöter som kan
tillföra ytterligare kraft i vårt näringsliv.
Framtidsvision Torsås företagscentrum?
Att vårt arbete bidrar till att Torsås
kommun fortsätter ligga i topp
avseende företagande.

Tyvärr är många företag omedvetna
om vilken nytta de kan ha av en professionell styrelse. Den kan tillföra företaget kompletterande kompetens till en
betydligt lägre kostnad än för konsulter.
Företagaren har ofta bra kunskap om sin
verksamhet och sin bransch men efter
ett tag behövs det ofta nya ögon för att
ta företaget till nästa nivå. De företagare

som ser till att ha en styrelse med erfarenhet och kompetens inom ekonomi och
marknadsföring har större möjligheter
att lyckas bättre med sin affärsidé.

Utbildning & rekrytering

Ett annat alternativ för att lyfta styrelsearbetet är att höja kompetensen i hela
styrelsen. Bland annat erbjuder StyrelseAkademin, som är en ideell förening som
verkar för bättre styrelsearbete i svenska
företag, utbildning och certifiering av
styrelseledamöter. StyrelseAkademin
kan även hjälpa till vid rekrytering av
styrelseledamöter som matchar den
kompetens som det sökande företaget
efterfrågar. Det ger trygghet att komplettera styrelsen med externa specialister
från näringslivet med erfarenheter som
företagsledningen saknar.

EXPERTEN TIPSAR

6 tips för företag på landsbygden
Magnus Nordgren, landsbygdsutvecklare på landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket
tipsar om hur du utvecklar ditt företag på landsbygden. Telefon 036-15 58 67 eller
e-post magnus.nordgren@jordbruksverket.se.

1 Nätverka

Ta del av de affärsnätverk och den föreningsverksamhet som finns i kommunen.
Håll kontakten med branschorganisationer och dina företagarkollegor.

2 Se utanför hemmamarknaden

Utnyttja tekniken och de förutsättningar
som finns i kommunen men tänk även på
att du ofta kan vidga din marknad genom
e-handel eller utvidgad marknadsföring.

3 Sök stödpengar

Finns det möjlighet för dig att söka stöd
inom landsbygdsprogrammet eller via
Regionförbundet och Almi? Ring Torsås
företagscentrum och fråga.

Torsås företagscentrum
Bergkvaravägen 15, 385 30 Torsås
Tel 0486-487 00
www.torsasforetagscentrum.se

4 Dammsug ditt kontaktnät

Gör en översyn av ditt egna kontaktnät.
Vem kan hjälpa dig? Vem kan du hjälpa?
Ta och ge är viktigt – inte minst för att
lyckas på landsbygden.

5 Win-win för företagsgrannar

Kan du paketera din produkt eller tjänst
på ett nytt sätt med t ex din företagsgranne? Kan du vara underleverantör?
Kan din företagsgranne leverera till dig?

6 Ge inte upp

Trägen vinner! Vänd ut och in på din affärsidé och ha tålamod. Var proffs på det
du gör men känn din begränsning och
anlita proffs inom t ex marknadsföring.

