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Nu närmar vi oss våren med stormsteg och letar vårtecken i naturen!
Jag såg hemma vid mitt hus att talgoxen har börjat att bygga bo och tulpanlökarna bör-
jar att röra på sig….
När det gäller näringslivsutveckling och arbetsmarknad i Storfors ser jag också flera 
”vårtecken”.
l Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med ca 8 % på ett år
l Totala arbetslösheten har sjunkit med ca 3 % på ett år
l Antalet arbetslösa utrikesfödda har sjunkit med 2,5 % 
l Vi har ökat näst bäst i Värmland när det gäller nystartade företag - 21 st under 2015
l Vi har störst ökning i Värmland när det gäller antalet företagsamma i kommunen.
l Vi jobbar med flera etableringsuppdrag som kan leda till ännu bättre sysselsättning.

Företagarrådet har nu startat och vi har nu genomfört två sammanträden där vi diskute-
rar ständiga förbättringar i kommunen när det gäller att serva våra företag. Vi kommer 
att besöka Sunne kommun för att ta del av deras arbetssätt. Sunne kommun har bäst 
företagsklimat i Värmland.

Fortsatta möjligheter finns att söka IUC innovationscheckar och även checkar till att 
förbättra sitt eget varumärke á 100.000 kronor! Är ni intresserade - kontakta mig så 
kommer vi och gör en bedömning och ansökan. Nu har nio Storfors företag erhållit 
900.000 kronor.

Kom också ihåg; om ni skall investera och bedriver en verksamhet med kunder i ett 
stort geografiskt område så finns möjligheten till 20-25 procent i investeringsstöd.

Östra Värmlands Näringslivsdag genomfördes vid Lundsbergs skola med 170 deltagare. 
Sex kommuner deltog och vi var värdar för dagen. Nästa år är det Kristinehamns tur.

Är ni intresserade av fiber - kontakta IP only för offert. Kontaktperson Hanna Dahl-
ström har tel 070-255 14 47 och nås även via mail; hanna.dahlstrom@iponly.se

Hör av er om ni har frågor som berör företagsutveckling mm. Vi står på tå för att bistå 
med rådgivning och stöd! 

Soliga hälsningar från 

Vårtecken i Storfors!
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Näringslivsutvecklare
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