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Ekaryd Vård och Hälsa
Ulla Petersson
petersson.385@gmail.com
Laduryd Energi
Magnus Svensson
magnus@ladurydenergi.se
Sörens Byggtjänster
Sören Bondesson
www.sorensbyggtjanster.eu
Torsås Bostads AB
Kent Frost
www.torsasbostader.com

Vi gratulerar Alex Åkesson, Åkesson
Bygg till utmärkelsen Årets Företagare.

Vindil
Tuulikki Åkesson
vind21@hotmail.com

Årets företagsgala
Den 22 april gick årets Företagsgala av
stapeln med glitter, glamour och god
mat från Stufvenäs Gästgifveri. Under
festliga former i Stage4yous aula delades
priser ut till en rad av bygdens framgångsrika företagare.

Glad sommar...

och en härlig semester önskar vi alla!
Vi har begränsade öppettider under
sommar månaderna.

Eva Milesson och Bitte Appelqvist lotsade oss genom kvällen med underhållande småprat. Vi fick även lyssna på
Fanny Nilsson från Stage4you, färgstarka
Kenneth Andersson och Louise Lindén,
som berättade om hur hon under gymnasietiden förenade sin klimatångest med
sitt musikintresse och startade Sveriges
första klimatsmarta musikfestival Live
Green. På temat hållbarhet fick vi även se
modeshowen Recycling Fashion.

Företagsutveckling för teknikföretag

Under hösten ger Linnéuniversitetet en skräddarsydd distansutbildning för företag som vill utveckla sitt strategiska arbete
inom marknadsbevakning, produkt- och affärsutveckling.
Mer info: Anna-Kristina van Craen, Tekniknod Sydost 0702-446676

Företagarnas pris
Årets Företagare
Alex Åkesson, Åkesson Bygg AB
Handel & service pris
Årets Butik
Möre Bok & Kontor
Handelsbankens pris
Årets Nyföretagare
Pernilla Gustavsson, Ederströms Skor
Center kvinnornas pris
Årets Företagarkvinna
Margareta Granholm, Rock´n Design
Rotarys pris
Entreprenöriell ungdom
Albin Appelquist
Torsås kommuns pris
Årets Ambassadör
Joel Parde
Linnéuniversitetets
hedersomnämnande
Tuulikki Åkesson

Vi besöker gärna ditt företag
för att få en inblick i din verksamhet och se hur
vi eller vårt nätverk av affärsstödjande organisationer bäst kan hjälpa ditt företag att utvecklas.
Boka besök: Frida Portin, 0486-487 00

Porto betalt

B
Hjälp oss att bli bättre
I vårt arbete för att bli bättre har vi under
våren skickat ut en online enkät med tio
frågor till våra medlemsföretag. Ca 35%
av företagen besvarade enkäten – tack
alla ni som tog er tid att svara!

Summering av enkät

5 snabba...
med Lars-Åke Petersson,
ICA handlare, ICA Nära Möre.
Vem är du?
Bor i Söderåkra med fru Ingela och
har två utflugna barn. Driver ICA
Möre tillsammans med mina duktiga medarbetare.

Så här tycker majoriteten av de företag
som svarat på enkäten...
• Träffas gör man helst på en företagsfrukost för att få information om det
lokala näringslivet.
• Information vill man få via e-post
i form av digitala månadsbrev eller
inbjudningar till olika aktiviteter.
• Nyhetsbrev vill man få via e-post med
reportage om Torsås företagscentrums
aktiviter, lokala företag samt kommunal
näringslivsinformation.

• Kurser vill man kunna gå på hemmaplan, helst under höst- och vinter på
kvällar eller under halvdagar.
• Populära kurser är kurser i standard
program som Excel, Visma m.fl. eller
sociala medier, bokföring, räddningskunskap, lokala universitetskurser
samt skräddarsydda kurser.
• Den hjälp man efterfrågar är företagsrådgivning, att vi agerar som bollplank
samt skapar lokala branschnätverk.

Rekommendera oss

Till vår stora glädje angav alla som svarade på frågan om de kan rekommendera
Torsås Företagscentrum till andra företag
att de kan det. Inför planeringen av hösten kommer vi att ta med era åsikter om
hur vi bäst servar er.

Vad är bäst med Torsås kommun?
Närheten till kusten och havet. Lugnet – att kunna bo på landsbygden
och ändå ha Kalmar och Karlskrona
på bekvämt avstånd. Gemenskapen
– i en liten kommun känner man alla.
Hur kan kommunen utvecklas?
Marknadsföra sig som en bra
boende kommun med fokus på
livskvalitet med vackra omgivningar,
kustnära boende, närhet till både
offentlig och kommersiell service.
Hur kan handeln utvecklas?
Alla vi som driver butiker behöver
kontinuerligt utveckla våra butiker
för att hänga med utvecklingen. Vi
behöver tala om att vi finns och vad
vi är bra på samt samarbeta och
prata gott om varandra.
Vad är pågång hos ICA Möre?
I juni har vi invigning av vår nya,
utbyggda butik som gör att vi kan
satsa ännu starkare på chark, frukt
& grönt, mejeri och frys. Närodlat,
ekologiskt och vårt uppskattade
kött som vi styckar och mal själva
kommer att få större utrymme.

Therese Karlsson, Jeanette Karlström, Ove Karlsson, Inger Hansson, Eva Milesson,
Karin Seebass och Karin Ekebjär runt ett av frukostborden på Dalskärs Camping.

Trender inom besöksnäringen
På vårens sista företagsfrukost samlades
vi på Dalskärscamping för att få ta del av
trender inom besöksnäringen. Frukosten
inleddes med att Ove & Therese Karlsson
berättade om hur de har utvecklat campingen – som idag levererar ca 35.000
gästnätter per år och gästhamnen som
två år i rad har placerat sig topp 10 av
Sveriges 445 gästhamnar.

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

Karin Ekebjär från Regionförbundet
fortsatte med att informera om att Ostkusten ligger på imponerande 4:e plats
bland Sveriges mest besökta turistmål.
Att arbete inom besöksnäringen ofta
är första jobbet för ungdomar samt att
besöksnäringen ofta genererar betydande intäkter till andra näringar såsom
livsmedel, shopping och upplevelser.

