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Kosterlamm blev Årets företagare
Helena startade tillsammans med Sandra Lek företaget
Kosterlamm 2012 och har drivit detta på deltid sedan
starten. Från och med i år är Helena ensam ägare och
arbetar nu på heltid för att sköta verksamheten och utveckla
densamma, med stöd från sin familj.

Kosterlamm driver som namnet säger produktion av
lammkött och skinn på Koster, men är också ett viktigt
företag för att hålla Kosteröarna och öarna runt om rena från
förbuskning. Kosterlamm har alltså sin betesmarker i
Nationalparken, och är en viktig aktör för skötseln av
Nationalparken.
Ett stort grattis till Helena Torgilsmann.

Läs mer om utnämningen.

Mingelbilder från Sommarträffen.

Försvarsmakten
övar i
Strömstads
kommun

Den 1-3 september
2017 genomför
Försvarsmakten en
samverkansövning i
Strömstads och
Tanums kommuner.
Under lördagen den 2
september 2017
kommer man
genomföra skarp
övning i Strömstads
kommun.

Hemvärnssoldater
kommer under
lördagen den 2
september 2017
kunna röra sig i hela
Strömstads kommun,
men
framförallt i
Strömstads centrala
delar.

Läs mer om

Prenumerera Dela
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Strömstad klättrar bland Sveriges
miljökommuner
Strömstads kommun klättrar från plats 168 till 126 när
tidningen Aktuell Hållbarhet för nionde gången presenterar
sin granskning av kommunernas miljöarbete.

 - Det känns naturligtvis mycket bra, säger Maria Aronsson,
miljöstrateg i Strömstads kommun. Det är en ranking som
alltid uppmärksammas och vi befinner vi oss nu på den övre
och rätta halvan i miljörankingen över svenska kommuner.

Kommunen kammar också hem en riktigt fin tredjeplacering i
gruppen turist- och besökskommuner. Bara Gotland och
Båstad har en bättre placering.

Läs mer om undersökningen.

samverkansövningen.

Workshop
stadsutveckling

Välkommen till nästa
möte den 19 septem-
ber! Efter en kort
sammanfattning av
tidigare seminarium
diskuterar vi vilka
strategiska åtgärder
vi behöver prioritera.
Hur förbättrar vi
utbudet,
mötesplatser, utseen-
det, funktionen och
hur positionerar vi
stadskärnan?

Arbetet leds av Anna
Liljenby och Tomas
Kruth från Fastig-
hetsägarna GFR.

Dina idéer är viktiga!

Anmälan: senast den
15 september

 

Hjälp oss bygga Strömstads varumärke
Vad är det för rykte som Strömstad har och vad är det vi vill bli kända för? 
Vi vill veta vad du tycker, så hjälp oss bygga Strömstads varumärke.

Vad är det som gör att fler flyttar hit och besöker oss? Vi behöver få kunskap om vad är
det som är speciellt med Strömstad, vad som gör att vi särskiljer oss?

Svaren utgör en nulägesbild i ett projekt där kommunen tillsammans med näringsliv och
föreningsliv arbetar med Strömstads varumärke. Varumärket innebär både
bovarumärket alltså hur det är att bo och verka i Strömstad samt destinationen
Strömstad som besöksmål. 

Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss och önskar nu din syn på Strömstad.

Alla svar läses och används, du svarar anonymt.
Resultatet presenteras på stromstad.se i höst. Vi tackar för din medverkan.

Länk till enkät.

Kalendarium - på gång
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Before Work
När: 28 juli kl. 7.30-
9
Var: Strömstad
Bokhandel, Norra
Hamngatan 7

Lise-Lotte Ulfstad
Birgersson berättar
om deras verksam-
het. Kom och mingla
och få ta del av
intressant informa-
tion. Speakers
Corner är som vanligt
öppet för er som vill
berätta, informera
eller fråga om hjälp
med något. 
Kom ihåg visitkorten!

Kostnadsfritt, men
föranmälan krävs. Du
anmäler dig här.

Arrangör:
Företagarna
Strömstad och
Köpmannaföreningen

Företagarmässa
När: 29 september
Var: Gallerian Strömstad
Tid: 10.30-17

Köpmannaföreningen och
Företagarna inbjuder till
Företagarmässa för dig
och ditt företag.

Förra årets mässa blev så
lyckad att vi satsar i år
igen. Vi hoppas att många
företagare och företag, tar
chansen att visa upp vad
de har att erbjuda. Knyter
nya affärskontakter, tar
upp gamla, minglar, lär
känna varandra och gör
affärer.

Har ni något roligt,
intressant att visa upp, hör
av er så försöker vi få in
det i programmet.

Anmälan och information
till företagarmässan.

 

Inspiration och
affärsmöjligheter
i en härlig
blandning på
Tjärnö
När: 27 oktober
Var: Tjärnö marina
forskningsstation
Tjärnö marina forsk-
ningsstation öppnar upp och
bjuder in ert företag till en
heldag med inspiration och
affärsmöjligheter. Om du
arbetar med mat, turism eller
vill samarbeta med
forskningen för att ta fram
nya produkter eller tjänster
spelar ingen roll. Det finns
något för alla. Boka datumet
redan nu i kalendern . Mer
information kommer.
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