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KOMMANDE AKTIVITETER

Företagscentrums kontor tar nu sommarledigt och öppnar igen den 8 augusti. Mail och sms besvaras veckovis.

VECKA 43 • 22-26 OKT  
TILLVÄXTVECKA MED OLIKA 
TEMAN
MÅNDAG 22 OKT
NYSTART MJÖLBY - TEMA NYFÖRE-
TAGANDE
Plats: Norrgårdens utbildningscenter
Tid: Halvdag - tid meddelas senare 

TISDAG 23 OKT
LANDSBYGDSDAGEN - TEMA 
LVET PÅ LANDET OCH FÖRETAGANDET
Plats: Återkommer med platser
Tid: Halvdag - tid meddelas senare

ONSDAG 24 OKT
TILLVÄXTDAGEN - TEMA 100 
MENTORER I 200 DAGAR ELLER MER. NU 
SÄNKER VI TRÖSKELN IN PÅ ARBETSMARK-
NADEN!
Plats: Norrgårdens utbildningscenter
Tid: Halvdag - tid meddelas senare

25-26 OKT
MJÖLBYBUSSEN - TEMA VARBERG

25-26 OKT    SAVE THE DATE 
MJÖLBYBUSSEN
TILL VARBERG  
Mjölby kommun erbjuder näringslivet att 
deltaga i en bussresa med tvådagars besök 
i Varberg med studiebesök på företag och 
kommun. Tid för mingel och diskussioner 
med politiker och tjänstemän.

OBS föranmälan:  info@fcmjolby.se 
Självkostnadspris Först till kvarn! 

Sommaren är kort heter det. 
Och det är sant - knappt har 
semestern börjat förrän det 
är dags att ta fram möteska-
lendern igen. 
Det är alltså dags att börja planera för 
hösten. Det är därför vi här bredvid 
har valt att puffa för v43 som blir 
en aktivitetsvecka i företagandets 
tecken.
Vi siktar på att genomföra tre halv-
dagare med olika teman och lite olika 
målgrupper. Nystart Mjölby börjar 
på måndagen med föreläsningar och 
information för nystartare. Tisdag är 
landsbygdens dag och onsdag handlar 
om bemanning för tillväxt. De som 
av olika anledningar inte tagit sig in 
på arbetsmarknaden ännu behöver 
en dörröppnare. Kan du bli en av 100 
mentorer? Torsdag till fredag drar 
Mjölbybussen iväg till Varberg enligt 
planen. En spännande stad med både 
bra företagsklimat och prisad stads-
kärna. Boka in V43 nu!

Lars-Åke Pettersson  
Verksamhetsledare 

Tel 0760 47 20 92

lars-ake@fcmjolby.se

Företagscentrum i Mjölby kommun 
Jerikodalsgatan 6 (Företagshotellet)

595 30 Mjölby

www.fcmjolby.se

info@fcmjolby.se

Facebook:  
Företagscentrum i Mjölby

VI TAR EN PAUS UNDER SEMESTERPERIODENS STILTJE

FLERA FRUKOSTAR OCH 
LUNCHER VILL VI ORDNA 
VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DITT INTRESSE 
FÖR FRUKOST ELLER LUNCHTRÄFF. 

Frukost är enkelt att ordna och kräver inte 
stora lokaler. En variant är att gå samman i 
bransch och bjuda in en frukostföreläsare 
som är specifik för ert område.

För luncherna krävs lite mer arrangemang. 
Kontakta lars-ake@fcmjolby.se med dina 
idéer för en lunchföreläsning.
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FC SÖKER NY VERKSAM-
HETSLEDARE >>
VÄXTKRAFT – VÅR NYA  
FÖRETAGARFÖRENING >>
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FC SÖKER NY 
VERKSAMHETS-
LEDARE
Ledarskifte i Företagscen-
trum.
Under hösten lämnar nuvarande 
verksamhetsledare Lars-Åke Petters-
son FC för politiken.
Styrelsen ser sig nu om efter en ersät-
tare som kan ta över ledarskapet. Det 
är ett tidsbegränsat uppdrag eftersom 
en föreningsombildning är på gång i 
maj -19.  För rätt profil finns förstås en 
möjlig fortsättning i den nya förening-
en Växt kraft. Men det beslutet ligger 
förstås inte hos FC.
Förslag, tips och idéer på lämpliga 
aspiranter för uppdraget emottages 
tacksamt!  

Kontakta  
VL Lars-Åke Pettersson, 0760 47 20 92 
lars-ake@fcmjolby.se

Ordf. Lars-Erik Nilsson, 0705 66 74 75 
ab.brynstorp@telia.com

Förutsättningarna för företa-
gande och handel ändrar sig 
snabbt i en allt mer digita-
liserad tillvaro. I Mjölby vill 
Företagscentrum vara i takt 
med tiden och helst i fram-
kant.
I snart två år har det pågått ett arbete 
med att undersöka möjligheten för 
att samordna företagarorganisa-
tionerna i Mjölby kommun. Lokala 
krafter är viktiga för engagemang 
och genomförande men samordning 
ger bättre ekonomi och genomslags-
kraft.
Företagscentrum har initialt varit den 
drivande parten i projektet. Kommu-
nens näringslivskontor har sett förde-
larna med en minskad administration 
och en kraftfull samarbetspartner 
och därför tillstyrkt utvecklingen. 

Nu samlas företrädare för de olika 
intressegrupperna i en gemensam in-
terimsstyrelse för Växtkraft i Mjölby 
kommun, som är det nya förenings-
namnet. Styrelsen ska arbeta fram mål 
och strategier för föreningen under 
hösten för att nästa vår kunna fullbor-
da en sammanslagning.  
Centrum- och handelsutveckling och 
företagsstödjande aktiviteter blir hu-
vudspåren i Växtkrafts två utskott. 
En viktig uppgift är att få igång akti-
viteter i Skänninge och Mantorp där 
både besöksnäring och handel har 
förutsättningar att utvecklas. I Mjöl-
by planeras för ett Business center för 
företagsutveckling och en samordnad 
centrumutveckling för både handel 
och upplevelser.
Ett långsiktigt samarbete med kom-
munens näringslivskontor är en för-
utsättning för att få bra effekt på med-
lemmarnas insatser.

Kunskapstrailern är färdig för 
uthyrning.
Tillsammans med Mjölby kom-
mun, Toyota Material Handling och 
Väderstad ska FC göra en insats för 
bemanning av både industrin och 
gymnasieutbildningarna i Mjölby 
samt vara en mobil utställnings-
monter för företag, föreningar och 
institutioner i Mjölby kommun.
Nu är trailern utrustad med markis 
över den öppningsbara långsidan, av-
skilt pentry, dubbla bildskärmar, lju-
danläggning och fräscha ytor. En bra 
basutrustning för att själv komplettera 
med utställningsmaterial. Bakväggen 
är förberedd för att fästa en fondvepa 
från golv till tak. 
Bokning sker på Företagscentrums 
hemsida, där man kan se lediga dagar 
i kalendariet. www.fcmjolby.se

– Vi räknar med att ha cirka 100 dagar tillgängliga för extern uthyrning. Företagscentrum kommer 
att disponera 17 fria dagar för olika medlemsprojekt, säger projektledaren Tommy Borg.

Prisexempel för extern uthyrning 1 dygn:  1 dygn 1100 kr, ex 10 mils körning inkl bränsle a’ 90 
kr, 5 tim chaufför a’ 320 kr, rekond bas 500 kr = 4.200 kr. Uthyrning medlem: 3.600 kr.

Trailern hyrs endast ut med vår chaufför. Vill man ha trailern uppställd tex en längre tid på mässa, 
åker chauffören hem under tiden. Kostnad för resa debiteras. Vi lämnar offert på ditt upplägg!
Kontakta Företagscentrum: info@fcmjolby.se   Tel 0760 47 20 92

VILL DU HYRA EN RULLANDE UTSTÄLLNINGSMONTER?

VÄXTKRAFT – FÖRÄNDRING FÖDER 
NYA IDÉER OCH NYA MÖJLIGHETER


