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Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd
Cars AS flytter hele sin virksomhet fra Oslo til Drøbak!
Det betyr 5 nye arbeidsplasser i Frogn.
Den 1. april 2009 er Cars AS på plass i Drøbak. I følge Sverre Kahrs i Cars AS vil dette bety bedre kapasitet for bil- og motorverksted hans og plass til flere deler på lager for speedshop og delesalg!
Cars AS har vært medlem av Frogn Næringsråd (FNR) siden like etter at FNR ble stiftet fordi Cars AS
ønsket å flytte firmaet til lokaler i Drøbak.
Nå er det endelig en realitet sier Kari Kaldahl og Sverre Kahrs i Cars AS.
1. april flytter Cars AS inn i større og bedre lokaler i Tomtaveien 9 i Drøbak (Kykkelsrud Industriområde).
Les om Cars As i brosjyren, klikk her for å laste ned brosjyren.
FNR ønsker Cars AS velkommen til Drøbak by og Frogn Kommune.
Cars AS har en rekke flyttetilbud, for enkelte objekter opp til 50-75% rabatt.

Årsmøte i Frogn Næringsråd
Årsmøtet fant sted den 5. mars på Folkvang. Møtet ble avskuttet med enkel bevertning i hyggelig atmosfære. Referat fra årsmøtet vil komme på våre hjemmesider.
Det nye styret består av: Rolf Vedal, leder, Bent Karlsen, nestleder, Hanne Olavsrud, Thomas Nygård,
Erik Berge, Øyvind Sjuls, Ingebjørg Brown, Richard Slåke og Brede Henriksen.
Etter at årsmøtet var avsluttet holdt forsker Knut Vareide fra Telemarksforkning-Bø et foredrag om
næringsutvikling og attraktivitet i Frogn, en analyse som han hadde laget for oss.
Se: http://www.fnr.no/nyhetene/87-rapport-om-frogn.html

Årets bedrift 2008
Frogn Næringsråd ønsker å stimulere til fremgang og vekst.
Frogn kommune trenger sunne levedyktige bedrifter.
Lokale arbeidsplasser er et aktivum i en kommune.
Derfor ønsker vi å kåre årets bedrift. For å kunne gjøre det, så trenger vi din hjelp.
Si oss din mening innen den 14. april.
Benytt denne: http://www.fnr.no/component/artforms/?formid=1 eller send en e-post til:
post@fnr.no
Kåringen av årets bedrift 2008 vil finne sted den 28. april under arrangementet OslofjordKunnskap.

Frokostmøte 17. mars
Fremtidens Norge trenger mennesker med entreprenørielle ferdigheter!
Hvem og hva er Ungt Entreprenørskap. En symbiose mellom skole, næringsliv og kommune til kreativitet og innovasjon, v/Petter Skotland, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Akershus.
Sted: Frogn Rådhus, Rådhusveien 6, Drøbak
Dato: 17. mars 2009
Tid: Fra kl. 07:45 til kl. 09:00
Møtet er åpent for alle og det er fri entré.

Seminar 25. mars
Situasjonsanalyse – et oppfølgingsseminar fra i høst på Drøbak Fjordhotell på Skiphelle,
om den finansielle krisen og foranledningen v Tore Andrè Lysebo.
Tema denne gang:
Hva skjer i norsk og internasjonal økonomi for tiden
v/ Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen, First Securities.
Han er en ledende makroanalyttikker og sjefsøkonom
som ble kåret til den beste finans - analytikker i Norge i 2008 av tidsskriftet Kapital.
Etter foredraget blir det anledning til spørsmål og så kan praten gå uformelt videre mens vi hygger oss
med noe å bite i. Arrangementet gjøres i samarbeid med en av våre sponsorer, Sparebank 1 Drøbak.
Sted: Drøbak Fjordhotell, Skipphelle veien 29, 1444 Skipphelle
Dato: 25. mars 2009
Tid: Fra kl. 1800 til kl. 2030
Møtet er åpent for alle og det er fri entré.

Frokostmøte 21. april
Denne gang om Oscarsborg operaen.
Hvem er vi? Hva har vi gjort til nå?
Hva vi vil gjøre i 2009 og planer fremover? Hva betyr vi for næringslivet?
Anne Felberg fra Drøbak Kunstnerforum gir et innblikk i operaens indre liv og fremtid.
Sted: Frogn Rådhus, Rådhusveien 6, Drøbak
Dato: 21. april 2009
Tid: Fra kl. 07:45 til kl. 09:00
Møtet er åpent for alle og det er fri entré.

OslofjordKunnskap, denne gang om satsning på turisme
Kan opplevelsesnæringen bidra til bedre næringsutvikling?
Innlegg av Knut Aandal fra Visit Follo, forbrukerøkonom Magne Gundersen
fra TV3s Luksusfellen og Drøbaks egen nestor Harald Skoglund. Debatt.

Foto: www.amta.no

Deltakere i panelet: Journalist Pål Mørk, Harald Skoglund,
Magne Gundersen og Knut Aandal.
Konferansier blir Espen Olafsen.
Etter at den offisielle delen er avrundet, så kan praten gå uformelt videre
mens vi hygger oss med litt god mat og drikke.
Sted: Reenskaug Hotell, Storg. 32, 1440 Drøbak
Dato: 28. april 2009
Tid: Fra kl. 1730 til kl. 2130
Møtet er åpent for alle.
Harald Skoglund

Frokostmøte 5. mai
Forvaltning av formuen gjennom syklussene.
Formuesforvaltning møter med sine dyktigste forvaltere og gir nyttige råd og informasjon.
Sted: Frogn Rådhus, Rådhusveien 6, 1440 Drøbak
Dato: 5. mai 2009
Tid: Fra kl. 0745 til kl. 0900
Møtet er åpent for alle og det er fri entré.

Frokostmøte 9. juni
Vi er lutter øre for innspill fra medlemmene.
Sted: ?
Dato: 9. juni 2009
Tid: Fra kl. 0745 til kl. 0900
Møtet er åpent for alle og det er fri entré.
Frogn næringsråd ønsker i størst mulig grad innspill fra medlemmene, forslag til aktiviteter, forslag til
temaer på Frokostmøter og seminarer, samt andre typer arrangement.
Se for øvrig våre hjemmesider www.fnr.no

Nye medlemmer
Siden forrige nyhetsbrev har vi fått nye medlemmer som vi ønsker velkommen:
- Skanska Norge AS
- Frogn Bensin AS
- Baker Andersen AS
- Hestra Innredninger AS
- Eva Tenden AS
- Pepp Norge AS
Komplett liste over Frogn Næringsråds medlemmer finner du her: http://www.fnr.no/medlemmer/
Kjenner du noen som du synes bør bli medlem i FNR, så ikke nøl, enten kontakt oss eller benytt linken:
http://www.fnr.no/meldinn/

Medlemslisten under fnr.no
Vi skal ”vaske” medlemslisten på våre hjemmesider
med det formål at medlemmene skal kunne sorteres etter virksomhet.
Sjekk hva vi har av informasjon på: http://www.fnr.no/medlemmer.html
Så ber vi deg besvare følgende spørsmål vedrørende din virksomhet i 2009:
Hva er antatt gj.snitt antall årsverk?
Hva er antatt gj.snitt antall ansatte?
Gi en kort virksomhetsbeskrivelse:
Er det andre opplysninger som skal endres?
Gå til http://www.fnr.no/component/artforms/?formid=2 og fyll inn info og kom gjerne med innspill.
Vi takker deg for at du vil hjelpe oss å ha mest mulig korrekte opplysninger.
Det hjelper oss å kommunisere din virksomhet overfor dine potensielle kunder!

Børs for ledige lokaler
Vi ønsker at våre hjemmesiders ”Markedsplass” skal bli en levende markedsplass, en børs for ledige
kontor-, forretnings- og industrilokaler.
Derfor ber vi om tilbakemelding fra medlemmene om du mangler arealer eller har arealer å tilby.
Se www.fnr.no/markedsplass.html
Vi får stadig forespørsel etter ledige arealer, så det er viktig å gi oss informasjon.

Sponsorer
Vi hadde ikke kunnet eksistere hvis vi ikke hadde våre sponsorer, som er:

Vi trenger flere sponsorer til vår drift og slik at vi kan holde prisene nede på våre arrangementer!

Tilbud til medlemmer av FNR
Det skal være både hyggelig og lønnsomt å være medlem i Frogn Næringsråd.
Derfor tilbyr vi våre medlemmer å profilere seg gratis på våre hjemmesider.
Profiler ditt firma og gi medlemmene fordeler.
Du oppnår økt salg og medlemmene får reduserte omkostninger.
Derfor har vi følgende tilbud, se våre hjemmesider www.fnr.no/medlemsfordeler.html
- trenger din bedrift litt Pepp?

- bli mer effektiv på data

- tilbud på båtopplag

- noe å se frem til

- det kan gi langsiktig og meget god effekt
- få rabatter på rørprodukter

- næringsmegling med rabatter

- bredbåndshjelperen

- FNR medlemmer får gode priser på annonsering

Kontakt oss
Ha du noe på hjertet eller tror du vi kan hjelpe, kontakt oss på: Tlf. 99 33 55 88 og harald@fnr.no
Vi ønsker alle våre medlemmer en spirende og vekstkraftig vårsesong!
Vennlig hilsen
Frogn Næringsråd
Harald Sæther

