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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Centrumplanering, Valdemarsvik
Raymond van der Heijden redogjorde för de skisser och tankar som finns avseende
utformningen av det framtida centrala Valdemarsvik inklusive ny plats för ICA. Raymond
redovisar också Sparbankens tankar kring sin fastighet och kopplingen till dess absoluta
närområde.
Håkan fyller på med bankens vilja att tillsammans med kommunen skapa de bästa
förutsättningarna för framtiden.
Tony har inget att erinra mot redovisningen i sig, men vänder sig mot att fokus ligger på
området mellan den tänkta platsen för ICA och Sparbankstorget. Han efterlyser planer för
området söder om Sparbankstorget. Tony ser gärna att man i samband med planarbetet
också gör någon form av konsekvensanalys där bl.a. handelns situation belyses.
Erland ser två steg i planeringen. Ett där det hålls ett högra tempo i planeringen kring
Sparbankstorget. Ett där man skapar en framtidsbild av hela centrum som så många som
möjligt kan ställa sig bakom. En tydlig och gemensam framtidsbild skapar förtroende och
ökar sannolikheten för att kunna attrahera externt kapital i byggandet av ett nytt centrum.
3 Aktuellt från kommunen

Göran redovisar att avtalet med Ekubator förlängts avseende
Nyföretagarrådgivning.
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Tillsammans med Företagarna bjöd kommunen in till ett seminarium kring Lagen
om Offentlig Upphandling (LOU) i början av december. Ett välbesökt seminarium
som fick ett positivt mottagande.
Sven redovisar att samarbetet mellan skola och näringsliv som inleddes under
hösten, i syfte att utveckla PRAO verksamheten, föll väl ut. Arbetssättet kommer
att utvecklas och fortsätta under 2015.
En ny Studie- och Yrkesvägledningsplan är under utarbetande. Här är ambitionen
bland annat att den ska kopplas närmare till det lokala näringslivet.
Arbetet med sommaren ferieplatser har inletts. Sven uppmanar mötet att sprida
informationen om ferieplatser i sina respektive nätverk.

4 Aktuellt från branschorganisationerna

Helena konstaterar att man befinner sig i något av ett vakum då
Landsbygdsprogrammet ännu inte är klart.
Från LRF:s sida tittar man nu också på vad genomförandet av EU:s Vattendirektiv
får för ekonomiska konsekvenser för medlemsföretagen.
Christer konstaterar att 2014 var ett bra år fram till sista kvartalet. Nedgång i slutet
av 2014 verkar bestå i inledningen av 2015.
Generellt ser han som underleverantör en tuffare marknad med krav på längre
betaltider och större lagerhållning.
Håkan meddelar att banken är stark och stabil. Tillväxt både på privat- och
företagssidan.
Under 2015 ska man genomföra 50 aktiviteter med sin ”Mussevagn”. Man inleder
29 januari med en hockeyresa till Linköping.
Tony informerar att man koncentrerar sig på att öka medlemsantalet.
Man kommer att träffa Lions Club för att diskutera Oktobermarknadens placering.
Tony informerar kort om den konsekvensanalys som genomförs i Söderköping
med anledning av förbifarten.
Från AF´sida meddelas att man har fortsatt koll på alla ungdomar.
Örjan berättar också att Valdemarsvikskontorets arbete och kontakter med de
lokala företagen uppmärksammats och anses vara föredömligt. Det kommer därför
att vägledande för övriga kontor.
John omtalar att våren är den period då Företagarna genomför diverse
utbildningsinsatser. Under februari kommer man också att håll sitt årsmöte.
Stefan och Turistföreningen har som närmste arbetsuppgift att initiera
Valdemarsviksrätten för 2015. Ett arbete med att uppta Matresan i
Turistföreningen pågår också. Årsmöte kommer att hållas under mars.

Vårt datum

Vår beteckning

2015-01-15

3 (3)

5 Övriga frågor
Frågan om Ekubators medverkan i rådet i egenskapen som utförare av
nyföretagarrådgivningen i Valdemarsviks kommun. Man enas om att inte utöka rådet med
flera fasta ledamöter, men att representant från Ekubator kallas till rådets möten när
informationsbehov föreligger.
Christer väckte frågan om ett gemensamt deltagande på Elmia underleverantörsmässa.
Stefan pekade på parkeringsproblematiken i centrum .
Erland informerade om att det efter varje kommunstyrelsesammanträde kommer att göras
företagsbesök.
6 Nästa möte
Bokades 12 mars 2015, kl. 08.30 - 11.00 i kommunhuset Strömsvik

Antecknat av Göran Trysberg

