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Nytt år – ny plan
2020 er her. Det er et år med mye nytt for mange. I Drammens-området
handler det ikke minst om ny kommune og nytt fylke.
Spinner Kommunikasjon fortsetter med ukentlig nyhetsbrev også i 2020. Bli
abonnent og få tips om god kommunikasjon og få oversikt over det viktigste
som skjer for deg som er opptatt av verdiskapning og samfunnsutvikling i
Drammens-distriktet.
Nyhetsbrevet sendes ut hver mandag morgen. Det gir en god start på uken
med oppdatert informasjon du trenger.

Nytt år betyr nye utfordringer og mange nye stemmer som skal ta plass i den
offentlige samtalen.
For de aller fleste er årsskifter bare en dato. Samtidig er det oppgjørstid.
Regnskaper skal gjøres opp. Nye budsjetter overtar for fjorårets.
Da er det også tid for å ta nye tak. Vil du være med å sette dagsorden, legge
premisser eller rett og slett sørge for å bli funnet i informasjonsstrømmen, så
husk at Spinner Kommunikasjon er til for deg– for å få ditt budskap til å
komme helt frem dit det skal.
Ukens viktigste hendelser for deg som er opptatt av verdiskapning og
samfunnsutvikling i Drammens-området.
14. Drammen. Ombruk
Det er duket for frokost og ombruk. Bak står Klimafestivalen og RfD. Tittelen
sier det meste: Fra bruk og kast til bruk igjen.
14. Oslo. Mat og landbruk
Årets viktigste treffpunkt for alle som er i landbruket, og alle som er i
verdikjeden fra jord til butikkhyllene, skjer på Radisson Blue Plaza Oslo. 350
deltakere samles for å diskutere matproduksjon og klimautfordringer.
14. Oslo. Medieåret 2019
Er pressen blitt bedre eller slappere med fler etiske overtramp? Noen av
svarene får du på Oslo Media House. Bak står Norsk Presseforbund. Det er
klart for årsrapport.
15. Drammen. Forretningsutvalget i Viken
Sted: Det tidligere fylkeshuset for Buskerud. Hva: Vikens toppolitikere møtes.
Fylkesordfører Roger Ryberg kaller inn og leder møtet. Utvalget er overordnet
for dialog, forberedelse og samordning.

15. Oslo. Spørretime: luftambulanse og Midtøsten
Skal du besøke Stortinget, er onsdag dagen. Da er det spørretime med debatt
om krisa i luftambulansen og spenningen i Midtøsten. Uken starter og slutter
med møtefri.
16. Drammen. Klimafestivalen: Om matkasting
Matsvinn er en av de tre mest alvorlige miljøproblemene, heter det i FNs
klimarapport fra 2019. På Drammensbiblioteket handler det om å ikke kaste
mat. Bak står klimafestivalen. På podiet står Thomas Horne. Han står bak
boka «Kunsten å ikke kaste mat!».
16. Drammen. Bærekraft og grønn vekst
Klimafestivalen og Rotary inviterer til åpent møte på Scandic Ambassadeur.
På podiet står Pål Smits fra Lindum. Her handler det om avfallet som ressurs.
17. Drammen. Historietime om Viken
Fredag kan du bruke lunsjpausen til å bli litt klokere. På biblioteket kan du
oppdatere din kunnskap om ditt nye fylkes historie. Det hele skjer i et
samarbeid med universitetet. På podiet står Per G. Norseng.

Spinner Kommunikasjon AS hjelper din virksomhet til å fremstå ensartet i alle
kanaler. Snakk med oss om strategisk kommunikasjon, innholdsproduksjon,
presse- medie- og myndighetskontakt.
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