En plats att växa på
Närhet – människor – möjligheter

Etablera företag i Säffle kommun, Värmland

Underbara Säffle
– allting finns nära
TA DEL AV bra etableringsmiljöer. Här har du lätt att

få god kontakt med andra företag på orten. Här finns
också en attraktiv boendemiljö – du behöver inte

Miljöförbättringar E

ens välja mellan praktisk småstad eller vacker natur
på landsbygd, det är nära till allt. Trygghet och god

Miljöprioriterad gata

kommunal service får du på köpet.
FÖRETAGEN VÄXER och allt fler väljer att dra nytta

Andelsboende

av det goda kostnadsläget i vår kommun, när det
gäller tomter och butiks- eller industrilokaler. Här
finns välutbildad personal att rekrytera, vilket också
stärker företagens möjlighet att utvecklas.
NÄRHETEN till allt gör att transportsträckorna är

korta. Du tar dig snabbt fram mellan möten och
hittar lättare balansen mellan arbete och fritid. Säffle
är en bra plats för barn och ungdomar att växa upp
på. Det här är några av de avgörande anledningar
många nämner för att vilja flytta hit.

Hitta dina egna möjligheter
Det händer mycket i Säffle, och du väljer själv vilka möjligheter
hos oss du vill dra nytta av. På flygbilden ser du några av de saker
som är genomförda, projekterade och under planering.
Du har ovanligt nära till beslutsfattare i kommunen. Det gör det lätt att ta del
av planering, utveckling och beslut. Därför finns stora möjligheter att skapa
utveckling utifrån dina behov. Du får insyn i detaljplaner och insikt i vad som
är möjligt. Framför allt får du snabba och raka besked – du märker att vår
kommun VILL och KAN mycket.
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Satsningar ger resultat
Teknikutveckling och företagande går som en röd tråd
från förskola till gymnasium, vilket bland annat resulterat
i utmärkelsen ”Årets Teknikutbildning 2010”.
Våra gymnasieutbildningar har uppnått certifiering som

ttringar E45

Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege pågår.
Återkommande segrar både regionalt och nationellt inom
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Ung Företagsamhet och Yrkes-SM visar nivån på våra
ungdomar.
På uppdrag av företagen samordnar kommunen löpande
kompetensutveckling inom bland annat affärsutveckling och
teknik.
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Entreprenörskapet utvecklas i gott samarbetsklimat längs

	Lediga tomter

Säffles vattenvägar.
Säffle kommun underlättar för företagare i upphandlingar,
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genom projektet Innovativ upphandling, som omfattar både
utbildning och förenkling av processerna.
Etablerat och tätt samarbete mellan kommun, företag och
universitet, högskolor samt yrkeshögskolor ger spännande
utvecklingsmöjligheter.

Överallt finns närheten till vattnet och underbara inlandsstränder
där du lätt hittar en egen favoritplats.

Kvarteret
Bryggaren
mitt i stan
Nybyggda bostäder med
kanalutsikt och nära till
båtplats. I Säffle bygger
du bo och livskvalitet.
Mer info se www.safflebostader.se
Samarbetet mellan kommunens utbildningar och företagen
bidrar starkt till företagsutveckling på orten.

Kanske känner du till Säffle för vår stora massa- och processindustri, mät- och reglerteknik
i världsklass, eller för livsmedelsproduktion,
verkstadsindustri, service och tjänster. Kanske
känner du till oss som ett gemytligt stopp på
vägen, shopping, kultur och en kopp kaffe.
Allt bidrar till en Säffle-anda, ett samarbete
som växer och får spännande saker att hända.
Det är en fördel att inte allt är exploaterat,
färdigpaketerat och klart. Prislägen på mark
och byggnation är fördelaktiga.
Planeringen är klok och långsiktig – och du
kan vara en del i vår hållbara utveckling.
Bakom varje företag, organisation och projekt
står människor som har stark vilja och genomförandeförmåga.
Fibernätet
som är till
för alla
Ett gemensambyggt
fibernät gör det möjligt för alla boende
och företag i Säffle,
i tätort såväl som
på landsbygd, att få tillgång till det framtidssäkra bredbandet med överföringskapacitet på
100 Mbit/s i fast lina. För kommunen är det en
hjärtefråga att kunna ge alla samma möjlighet
till effektiv kommunikation. Säffle – alltid nära.

Människor som vill
är människor som gör

Alltid inom räckhåll
Närheten till Norges resursstarka befolkning
skapar en bra grogrund för olika typer av
handels- och tjänsteföretag. En relativt hög
andel av vår befolkning arbetspendlar till
närliggande orter, städer och över gränsen.
Detta ger ett intressant utrymme för dig som
söker kompetent arbetskraft.
Säffle nås lätt via järnväg och våra väl utbyggda vägnät. E45 ger närhet till Göteborg
och västkusten samtidigt som E18 tar dig
smidigt dit du vill på Oslo-Stockholmssträckan.
Närmaste flygplats finns i Karlstad, mindre än
40 minuters
resväg. På
mindre än
tre timmar når
du internationella flygplatser som Oslo
Rygge och
Landvetter
Göteborg.

Grön Ko Café och Saluhall är ett framgångsexempel som nyttjar omgivningarna genomtänkt genom sin etablering i
Värmlandsbro järnvägsstation.
Läs mer på www.gronko.se.

Säffle med allt nära vatten

Fastigheter, planlagda
tomter och lokaler
Berätta för oss om ditt lokalbehov och sök bland fastigheter,
färdiga tomter och lokaler via vår webbsida. I kommunen finns
planlagda industritomter på flera platser, där det går att komma
igång snabbt med byggnation.
Det finns också anpassningsbara lokaler i olika lägen, såväl i
centrala lägen som i anslutning till annan verksamhet.
Pengar för investering
och utveckling
För främjande av hållbar tillväxt i området ges olika typer av
ekonomiskt stöd till företag, enskilt eller i samverkan med
varandra. Det kan handla om kommande investeringar och
företagsutveckling, om ökad sysselsättning i nyetablerade
företag med mera.
Området omfattas av strukturfondsprogrammet Mål 2 och
Interreg Sverige-Norge. Mer information kan du få via
Länsstyrelsen: www.s.lst.se/s/amnen/regional_utveckling.

Här ligger Säffle!
Kliv rakt in i våra utvecklingsplaner!
Besök www.saffle.se

Kontaktuppgifter:
Näringslivsutvecklare
Pia Proper
Telefon: 0533-68 10 22
E-post: pia.proper@saffle.se

Säffle kommun är en vidsträckt kommun,
som når från Vänerns strandkanter i söder
till jordbruksbygderna Nysäter och Långserud i norr. Ändå präglas kommunen av
närhet. Närhet märks också i kommunikationerna mellan Säffle och residensstaden
Karlstad.
I Säffle hittar du det idylliska småstadslivet
längs med sjöar och älvar. Här kan du bo
nära naturen. Det finns ett stort urval av
olika boendeformer i varierande miljöer,
allt från eget hus i skärgården till lägenhet
i tätorten. I Säffle får du mycket boende
för pengarna. Här finns livskvalitet och vi
satsar på bra inflyttarservice som hjälper
dig med tips och kontakter för boende,
arbete, skola och föreningsliv. I Säffle finns
verkligen allt man kan begära nära vatten;
idylliska sjötomter, våra nya gästhamnar,
dykning, vindsurfing, trolling, hyrbåtar, turbåtar, fiskevatten, badplatser, vikingaskepp
och mycket mera.
Besök www.saffle.se så får du veta mer!

VD Säfflebostäder AB
Gustaf Andersson
Telefon: 0533-68 17 01
Mobil: 070-618 17 01
E-post: gustaf.andersson@saffle.se

Avstånd:

Fakta:

Invånare: 15 793 (2009)
Till E18: 17 km
Areal: 1 220 kvkm
Till E45: 0,5 km
Invånare per kvkm: 13
Till Oslo: 190 km
Till Karlstad: 56 km
Till Göteborg: 207 km

Säffle Kommun
Besöksadress: Kanaltorget 1 • SE-661 80 Säffle
Telefon: 0533-68 10 00 • Fax: 0533-416 89
www.saffle.se
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