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Välkommen ombord på

Mjölbybussen 19-20/10!
Vad kännetecknar en av landets bästa företagskommuner?
Hur får man fart på ett nedlagt industriområde? I år åker vi
till Nacka och Gustavsberg.
Mjölby kommun har för nionde året nöjet att erbjuda alla företagare
en intressant studieresa.Vi besöker Nacka kommun, som sedan några
år har ett av landets bästa företagsklimat, och får en inblick i hur kommunen och företagen samarbetar. Vi träffar både kommunens näringslivsavdelning och lokala företagare som berättar om hur de arbetar för
en positiv utveckling.
När AB Gustavsberg lade ned stora delar av sin tillverkning blev det
stora industriområdet delvis tomt. Kommunen har sedan dess arbetat
utifrån målet att Gustavsberg ska utvecklas till ett kulturellt centrum
som attraherar boende, företagare och turister. Fabrikens historia ska
fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen
ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med
en stärkt koppling mot centrum. Idag har man kommit en god bit på
väg vilket vi får tillfälle att både se och höra.
Under resans gång träffar Du andra företagare, politiker och tjänstemän från kommunen under lite ledigare former än vanligt. Vi umgås,
utbyter erfarenheter och har möjlighet att knyta nya affärskontakter!

Program
Torsdag 19 oktober
08.30		
11.45 - 13.00
13.00 - 14.30
		
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
18.30 		

Anm
dig s äl
enas
14/9 t
!

Avresa från Stadshuset i Mjölby
Lunch
Nacka kommun och dess näringslivsavdelning berättar om vägen		
till ett utmärkt företagsklimat.
Kaffe
Fortsättning Nacka kommun, diskussion
Gemensam middag på Hotel J på Nacka Strand

Fredag 20 oktober
08.30		
09.00 - 11.00
		
		
11.00 - 12.15
12.15 - 13.30
13.30 - 14.30
16.30		

Avresa
Företagsbesök på Gustavsbergsområdet. Camilla Schultz, samhälls byggnadschef i Värmdö kommun, berättar om utvecklingen av det
gamla fabriksområdet.
Möjlighet att strosa runt i området
Lunch
Gemensam diskussion i bussen
Ankomst till Stadshuset i Mjölby

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Priset för resan är 2 650 kronor exkl. moms. Då ingår bussresa, studiebesök, två
luncher, frukost och en trerätters middag samt övernattning på Hotell J, Nacka Strand.
Anmäl dig senast den 14 september till näringslivsutvecklare Michael Agu, telefon
0142 - 851 14, e-post michael.agu@mjolby.se. Ange namn, faktureringsadress, telefon
och eventuella allergier. Vänligen observera att anmälan är bindande.
Varmt välkomna!

