Krødsherad kommune

Til næringslivet i Krødsherad
En liten julehilsen fra Krødsherad kommune, som ett uttrykk for at vi setter pris på den store
innsatsen bygdas industri, bygg- og anlegg, handel og service, reiseliv og landbruksbedrifter gjør for å
opprettholde Krødsherad som et godt sted å være. Vi er optimister med tanke på videreutvikling og
vekst, og er glad for å ha dere her som viktige bidragsytere. Det er avgjørende for kommunens
framtid at vi klarer å samspille på en god måte også i det videre.
Jeg har gjennom 2017 hatt kontakt med en del av dere, men ikke på langt nær alle. Ta kontakt med
meg når det måtte være. Ring eller kom på besøk, eller inviter til besøk, min og rådmannens dør står
åpen.
Vi ser på kontakten mellom kommunen og næringslivet som svært viktig. I erkjennelse av at vårt
største vekstpotensial er virksomhet direkte eller indirekte tilknyttet Norefjell, har de fleste av våre
ressurser den siste tiden blitt benyttet innenfor dette området. Dette skal ikke sees på som en
tilsiktet nedprioritering av øvrig næringsliv, mer som en opptrapping av innsatsen mot fjellet – for en
periode. Vår oppfatning er at en god utvikling på Norefjell også gagner øvrig næringsliv og bygda
forøvrig. Det er viktig for oss å ha en fruktbar dialog og relasjon med alle bygdas små og store
bedrifter, og vi ønsker å understreke at vi er like takknemlig for all næringsvirksomhet i bygda. Vi vil
gjøre vårt beste for å fordele oppmerksomheten og holde kontakten med dere alle, og håper dere på
tilsvarende måte vil oppfatte kommunen som en medspiller og benytte oss som det. I denne
forbindelsen vil vi sette stor pris på kommunikasjon og informasjon i forbindelse med bedriftens
utvikling og framtidsutsikter – en kontaktflate som ikke bare er basert på konkret brannslukking og
problemløsninger blir gjerne bredere og mer konstruktiv for begge parter.
Denne henvendelsen er sendt bedrifter som vi har mailadresse til og vil også bli lagt ut på
kommunens hjemmeside og FB-side. Til de som ikke har mottatt julebrevet på mail: Ta kontakt
dersom du ønsker å være med på maillisten til kommunen når vi sender ut informasjon som vi tror
kan være relevant for næringslivet. På vegne av Krødsherad kommune ønsker vi bedriftens ledelse og
ansatte en
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