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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Affärsmöjligheter på Tjärnö
Företagsmässan på Tjärnö Marina Forskningsstation
blev lyckad. Kopplingen mellan akademi och företag
inom mat, kunskapsturism och innovationer gav att tio
företag är intresserade av ett samarbete för att
utveckla den marina näringen.

Läs mer om företagarmässan.

Vill du leverera livsmedel till
en eller åtta kommuner?

Är du producent och/eller leverantör
av en livsmedelsprodukt/produkter
som du vill erbjuda oss att servera i
förskola, skola eller äldreboende i
Lysekil, Munkedal, Sotenäs,
Strömstad, Tanum, Trollhättan,
Uddevalla eller Vänersborgs
kommuner.

För att detta ska vara möjligt måste du
ha ett avtal med kommunen, som blir
till genom upphandling.

Inför kommande upphandling av
livsmedel med avtalsstart 1 maj 2019
önskas vetskap om du som
producent/leverantör av enstaka
produkt finns och vill erbjuda denna till

http://gantrack6.com/t/pm/1662076981730/
http://www.maritimaklustret.se/nyheter/goteborgs-universitet-visar-upp-sin-forskningsstation-pa-tjarno/
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Allihopa - ert nya magasin
Allihopa är vårt nya magasin om och med oss som bor
i Strömstad. Vi vill med magasinet lyfta viktiga ämnen
och projekt, vi vill belysa olika delar av vår kommun, vi
vill inspirera och gärna överraska. Magasinet
innehåller reportage och nedslag i olika delar av
kommunen och hos personer som gör viktiga insatser
för Strömstad. 
Temat för detta första nummer är mötesplatser och vi
har speciellt belyst centrum. 
I dagarna skall den finnas i din brevlåda om du är
invånare i Strömstads kommun.

kommunen.

Genom att lämna uppgift i separat
intresseanmälan visar du att det finns
behov av att kunna lämna anbud för
enstaka produkt, till begränsad volym
och leveransadress.

Tanken är att vid ett påvisat intresse
starta upphandling av livsmedel i god
tid innan avtalsstart våren 2019.
Förhoppningen är att teckna avtal
med flera av er i god tid innan
avtalsstart. Detta för att ni ska ha tid
till förberedelser.

Du förbinder dig inte till någonting
genom att fylla i intresseanmälan.
Anmälan och information hittar du här.

Vid eventuella frågor kontakta Jonas
Fredriksson Cesar Upphandlare
livsmedel Trollhättan Stad

Mail:
Jonas.fredrikssoncesar@trollhattan.se
telefon: 0520-49 70 25

Strömstad i fokus
På kunskapsdagen om näringslivs- och
tillväxtprogram, i Stockholm förra veckan, visades
Strömstads kommun upp som ett bra exempel på hur
man gemensamt kan arbeta tillsammans för att nå
resultat, med att ta fram en ny näringslivsstrategi och
handlingsplaner. Den andra kommunen var
Skellefteå. Det var näringslivsutvecklare Hans Friberg
som presenterade processen för ett 30-tal kommuner.
Det är en eloge till alla företagare, politiker och
kommuntjänstemän som varit och är delaktiga i det
arbete som nu pågår. Tack!

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ec888062a540
mailto:Jonas.fredrikssoncesar@trollhattan.se
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Before Work
När: 29/12
Var: Krohnjuvel, Norra Hamngatan
11
Tid: 7.30-9

Årets sista Before Work glittrar det lite
extra kring så som sig bör i Nyårstider.
Vi besöker vår fina guldsmedsaffär
Krohnjuvel, vars ägare Agneta och
Magnus var en av de fyra nominerade
till Årets företagare i år och som gjort
en fantastiskt fin ombyggnad av
affären.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!

Ingen föranmälan krävs men anmäl
gärna om du kommer så har vi lättare
att beräkna för frukosten. Du anmäler
dig här.

Välkommen.

Arrangör: Företagarna Strömstad och
Köpmannaföreningen

Affärer i
Norge?
När: 25/1
Var: TanumStrand,
Grebbestad
Tid: kl. 9-14

Norska marknaden
känns nästan som
hemma. Just därför
behöver du ta reda på
vad som faktiskt gäller
om du vill göra affärer
eller till och med
etablera ditt företag i
Norge.

Nu har du chansen att
träffa aktörerna som
kan ge dig stöd på
vägen. Vi samlar några
av de främsta
experterna som delar
med sig av sina
kunskaper kring export
av produkter och
tjänster samt etablering.

Med hjälp av ett
pedagogiskt exempel
visar de steg för steg
vilka regler som gäller
och vilka möjligheter du
har. Länk till mer
information och
anmälan.

Before work -
januari
När: 26/1
Var: Scandic
Laholmen
Tid: kl. 7.30-9

Frukostvärd för detta
frukostmöte är
Strömstads kommun.

Vi kommer som vanligt
att få en god frukost,
träffa nya människor
och lära oss nya saker.
Kommunstyrelsens
ordförande Peter
Dafteryd hälsar
välkommen.

På programmet finns
presentation av ett
åtgärdsprogram för en
förbättrad service till
företagen. information
om Fairtrade och
arbetet med varumärket
Strömstad.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är
den 22 januari, så vi vet
hur många vi blir.

Välkommen.

Arrangör: Strömstads
kommun

Kalendarium - på gång

mailto:stromstad@foretagarna.se
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SxfpMzMX5zGO3YW4LWh1rU0rqYS09bjsA.html
mailto:hans.friberg@stromstad.se
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Välkommen.

 

 

 

Tack för ett bra samarbete under året och vi önskar er en 

God Jul och Gott Nytt År

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, december 2017
Redaktör: Hans Friberg, näringslivsutvecklare Strömstads Kommun, tel 0521-19169, hans.friberg@stromstad.se
Ansvarig utgivare: Maria Reinholdsson, Kommunchef, Strömstads Kommun, maria.reinholdsson@stromstad.se
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