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Ted hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Information från branschorganisationerna
Företagarna
Tillsammans med kommunen har man genomfört en LOU-utbildning och
Inspirationskvällen.
Arbetar med sin verksamhetsplanering för 2019 där man riktar in sig mot unga företagare,
under 35 år.
Viken i Centrum
Lugn höst.
Nu pågår julförberedelserna och tankar kring Storgatans framtida utformning.
Industrin
Anders B. Ökat sina marknadsandelar i Tyskland, Italien och England. Säljer på sin
patenterade blyfria mässing.
Byggmarknaden är något vikande men tack vare den internationella uppgången är det
postivt.
Christer H. Brutet bokslut i augusti visade på bästa resultatet någonsin.
Mycket jobb och det ser ljust ut för framtiden även om det är lite lugnare än före
semestern.
Turistföreningen
Positivt medlemsmöte i oktober.
En undersökning angående arbetspendling till Gryt kommer att lämnas till Regionen innan
årets slut.
Arbetar bland annat med paketering av Matresan, ambassadörsskap, turista-hemma-helg
och arbetskraftsförsörjningen inom besöksnäringen.
Turistbroschyr i samarbete med kommunen.
Möte med Navet i havet, företagarförening i Sankt Anna.
Pekar också på O-ringen arrangemanget i Norrköping som en möjlighet för
marknadsföring av skärgården.
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Arbetsförmedlingen
Omorganisation pågår, ska vara klar juni/juli 2019.
Vad ska AF leverera lokalt respektive digitalt.
Närvaron i Valdemarsvik ska inte försämras.
Är en part i Gränslös frukost.
Ungdomsarbetslösheten går ner.
Tittar på möjligheten att gå in tidigare i företagen vid pensionsavgångar.
Vill gärna ha en dialog med företagen kring strukturen för utbildningarna inom Lernia. AF
tar rollen som sammankallande till en sådan dialog.
Valdemarsviks Sparbank
Banken och kunderna går bra även lantbrukssektorn.
Bedrägerierna har ökat extremt mycket och bedragarna är otroligt duktiga.
Bankrån till trots kommer banken att ha kvar kontanthanteringen.
Sparbankslunch med Vammarskolans 9:or i februari/mars.
Outdoor event på Ekön 7-8-9 juni 2019.
Arbetar med ett nytt magasin, ett rörligt magasin.
Fastighetsägarna
Inflyttningen på Norrbacka framflyttad till början 2019.
Hyresförhandlingar inledda och sker i positiv anda.
LRF
Genomfört Jordbrukardagen i september.
Torkans alla problem har vi inte sett ännu, kommer att visa sig under våren.
Kompetensförsörjningen är ett problem även för LRF´s medlemmar där det dessutom ofta
handlar om säsongsarbete, mars-oktober.
LRF har årsmöte under kvällen.
Kommunen informerar
Förhandlingar pågår mellan Socialdemokraterna och Centern.
Oförändrad skattesats för 2019. (22,48)
Två nya förskolor (2019 och 2020)
Projektering av vattenverk i Fallingeberg 2019 (byggnation under 2020).
Avfallshanteringen i kommunen. Lag på sortering av matavfall från 2021.
Frågor kring centrum i Valdemarsvik: parkeringsytor, Storgatan, bussar.
Avtal tecknat med organisationen för 10-mila budkavlen i orientering 2021.
Trygghetsvandring 21/11 i Valdemarsvik. Kommer även i Ringarum, Gusum och Gryt.
Ny julbelysning i Valdemarsvik, Ringarum, Gusum och Gryt.
Inspirationskväll positivt. Utvärderingsrapport kommer. Förslag att även lyfta
personer/företag som vunnit utmärkelser i andra sammanhang.
Bredda vuxenutbildningen med distansutbildningar kommer under våren -19.
Praktikplatser/extratjänster inom kommunen varav många är nyanlända.
Det finns en praktiksamordnare på kommunen som även finns att tillgå för näringen.
Kompetensförsörjningsmässa den 29 mars i Norrköping. (Näringen kan tänka sig att
medverka men vill då ha en tydligare bild av mässan).
Redovisning av utfallet av Svenskt Näringslivs ranking.
Det aktuella bredbandsläget.
Information om planen för kommunens marknadskommunikation.
Nästa möte: Tisdag 5/2 kl. 8:30-11:00, plats meddelas senare.
Antecknare:
Göran Trysberg

