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Inbjudan
tillnäringslivet
företagare ii Årjängs
kommun
Inbjudan till
Årjängs kommun
Bostads- och
digitaliseringsminister
Välkomna
på lunch
och samtal med Peter Eriksson
besöker ÅrjängsMikael
kommun
den 19(S)
maj.
näringsminister
Damberg
På företagsdagen
november
2016 hade
vi en paneldiskussion om
Onsdagen
21 juni ibesöker
näringsoch innovationsminister
bostadsförsörjningen i kommunen. Den följs nu upp med en
Mikael
Damberg Årjäng för ett lunchmöte med
paneldiskussion där Peter Eriksson deltar.
samtal med er som är lokala företagare.

Övriga medverkande är Börje Liviken, Årjängs Bostad AB, Karin Manner,
stadsarkitekt Årjängs kommun, Ulf Jonsson, platschef Flexit Sverige AB.
Samtalet
leds av Frida Johansson, vd Handelskammaren
Moderator: Rikard Ohlin

Värmland och vår målsättning är att ha ett framtidsinriktat samtal
Tid: Fredagen
maj, kl. 16.30
som
fokuserarden
på 19
företagens
möjligheter och utmaningar!
Plats: Equmeniakyrkan i Töcksfors (Sveavägen 17)

Då
vi bjuder
på lättare
villNorén
vi gärna
ha din
Anmälan:
senast
18 majlunch
till Hans
på hans.noren@arjang.se
anmälan senast torsdag 15 juni till Sandra Norsell på
mail: sandra.norsell@arjang.se eller telefon 0573-141 25.

Bostadsförsörjningen är en förutsättning för att Årjängs kommun och
näringslivet
fortsätta
sin –positiva
Tid: Onsdagskall
21 juni,
kl 11.40
13.00 tillväxt. Dagens regelverk kring
bostadsbyggande, när det gäller bland annat nedskrivningar och
värdering av nybyggda fastigheter innebär att det är näst intill omöjligt för
Plats: Best Western Hotell Årjäng
kommunens bostadsbolag att bygga bostäder. Detta vill Årjängs kommun
diskutera med bostadsminister Peter Eriksson.
Vi har privata
som gör
satsningar,lokaler
men privata intressen
Därefter
följeraktörer
invigning
av betydande
Flexits nya/utökade
klarar inte att bygga i den omfattning som krävs.
i Töcksfors kl 13.20 – 14.15.
-

Vi har sett att vikten av bostadsbyggande är avgörande för vår fortsatta
utveckling. Många företag nyanställer och till exempel bygger Töcksfors
Shoppingscenter ut och beräknar behöva nyanställa drygt 100 personer.
Självklart vill vi kunna erbjuda de anställda och deras familjer möjlighet
att bo i vår kommun, säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens
ordförande.

Peter Eriksson kommer under dagen att besöka ett antal företag på sin väg mot
Töcksfors och kvällens paneldebatt om bostadsbyggande.
Hans Noren
Näringslivsutvecklare
hans.noren@arjang.se
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