PRESSEMEDDELELSE

Dato: 12. Januar 2015

Infomøde for håndværkere og virksomheder om
indkøb og udbud i 2015

Ringsted Kommune

Ringsted Kommune inviterer mandag den 16. februar 2015 kl.17-19
håndværkere og virksomheder til at høre om kommunens og Ringsted
Forsynings planer inden for større anlægsprojekter, byggeri, indkøb og
jobskabelse i 2015.

Rønnedevej 9

Vil du som håndværker eller virksomhed være på forkant med, hvad der sker
inden for større anlægsprojekter, byggeri, indkøb og jobskabelse i Ringsted
Kommune i 2015? Så får du nu en god mulighed. Ringsted Kommune inviterer
nemlig alle håndværkere og virksomheder til infomøde mandag den 16. februar
2015 kl.17-19 i Ringsted Kongrescenter.

Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 04
Mail.: MSTK@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

På mødet kan man bl.a. høre om Ringsted Kommunes planer for større projekter i
2015, kommunens og Ringsted Forsynings planer for indkøb og udbud i 2015 og
samarbejdsmulighederne mellem virksomhederne og jobcentret.
På mødet vil man også kunne møde repræsentanter for en lang række af
kommunens afdelinger, som kan svare på spørgsmål om samarbejdet mellem
kommunen, virksomheder og håndværkere.
”Vi har lige fået en ny indkøbs- og udbudspolitik i kommunen og fra Byrådets side
har vi lige godkendt den samlede udbudsplan for 2015. Der er mange spændende
projekter og opgaver i Ringsted Kommune i 2015, og det vil vi gerne fortælle om,
så alle – både lokale og andre interesserede – kan byde ind på opgaverne”,
fortæller borgmester Henrik Hvidesten om baggrunden for mødet.
Tilmelding
Tilmelding til arrangementet foregår på hjemmesiden ringsted.nemtilmeld.dk.
Program
Program for mødet er:
17.00-17.10

Velkomst

17.10-17.25

Ringsted Kommunes indkøb og udbud – ny indkøbs- og
udbudspolitik – hvordan handler Ringsted Kommune?
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17.25-17.40

Byggeri, anlæg og renovering i 2015

17.40-18.00

Ringsted Forsyning: Fjernvarmeplaner og kloakering i 2015

18.00-18.20

Pause og sandwich

18.20-18.30

Nyt fra Jobcentret i Ringsted

18.30-18.45

Ringsted Kommunes erhvervsservice – hvad kan man få hjælp til?

18.45-19.00

Spørgsmål og tak for i aften

For yderligere information, kontakt venligst
Centerchef Mads Stougård Kristiansen, tlf. 57 62 82 04
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