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TILLVÄXT MARKARYD AB PRIORITERINGAR - BASERAT PÅ ENKÄT 2011.
Tillväxt Markaryd, ett näringslivsbolag och nätverk för samverkan, där alla företag är välkomna, som
har verksamhet i och vill verka för företagens nytta och utveckling i Markaryds kommun.
Tillväxt består av små och stora företag i olika branscher. Varje medlemsföretag äger en aktie.
Sedan starten 2001 har medlemsföretagen ökat från ett 30-tal till ett 100-tal medlemmar, som svarar
för ca 3000 anställda.
Verksamheten styrs utifrån ägarnas behov och nytta, baserat på medlemsenkät 2011:
Samverka mellan företagen och med kommunen genom konkreta projekt och möten





Samverkansmöten med kommunledningen har höga förväntningar, arbetet intensifierats.
Frukostmöten, 4-5/år hos företagen, med 80-120 deltagare, ger givande kontakter och
information
Markaryd Calling, 2-3/ år är föreläsningsserie/talkshow med 60-110 deltagare där Peje
intervjuar intressanta gäster. Breddad målgrupp yngre företagare, kvinnor, inbjudna gäster.
Bolagsstämma med någon intressant programpunkt ett 60-tal deltagare.

Bra kommunikationer
 Pågatågstopp och bra anslutningstrafik i Markaryd.
 Pågatåg försättning till Halmstad i närtid.
Öka attraktiviteten och marknadsföringen - kraftigt intensifierad satsning och prioritering
 Marknadsföra, Markaryd och näringslivet, ny företagsfilm, profilera ”Smak av Markaryd”.
 Bearbetning, inflyttning av inpendlare, återvändare via nyhetsbrev och personlig kontakt av
Inflyttarservice i samarbete med företagen
 Attraktivare fysiska centrummiljöer, allmän uppsnyggning, fasader, bostäder mm
 Evenemangsskyltning via skyltplatser ”Smak av Markaryd”.
Byggklar industrimark
 Beredskap med mindre och större byggklar industrimark intensifieras.
 Information om konsekvenserna av Bolmentunnelproblematiken för industrimark.
Samverka för en attraktiv/konkurrenskraftig skola, ge eleverna en bra bild av jobb, näringsliv.
 Kvalitetssäkrade Praoplatser, ge eleverna i åk 8 och 9 en god och positiv bild av näringslivet
 Stärka rekryteringen till KCM gymnasiet, bla till El&Energi. Ny profil Teknik Markaryd.
Med arbetsplatsförlagd utbildning, träning 20-25 veckor, bla i Solide Edge (CAD 3-D)
 Studiebesök för årskurs 8 hos ett 15 tal företag. Direktkontakt lärare och företagare
 Skolresultat följs upp, godkända resultat har betydelse för anställningsbarhet
 Klassprojekt såsom kokbok Smak av Markaryd, Mersmak av Markaryd.

