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

Webbinarium om samverkan kommun, polis och
näringsliv i brottsförebyggande arbete
Samhället har i många år arbetet med samverkan mellan kommun och polis i
brottsförebyggande frågor. Samverkan ser olika ut på olika ställen i landet och
fungerar olika bra. På många håll har samverkan utvecklats till att även inkludera
andra parter, varav näringslivet är en. Att samverka i brottsförebyggande frågor

Prenumerera Dela
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med näringslivet har många fördelar. Näringslivet är en resurs som kan både
förbättra den lokala lägesbilden och komma med lösningar och åtgärder som
kommun och polis inte själva kan göra. Under dagen kommer vi träffa företrädare
för näringslivet och kommunerna och få många goda exempel på hur en samverkan
kan se ut mellan polis, kommun och lokalt näringsliv.

Vi vänder oss till tjänstemän och förtroendevalda inom kommun, landsting och
region samt Polismyndigheten och näringslivet.

Vi träffas i Stadshuset den 31 januari, Mors sal, kl. 10-16. Du kan vara med hela
eller delar av dagen. För program och anmälan kontakta folkhälsostrateg Terése
Lomgård, 0526-19121 eller terese.lomgard@stromstad.se. Sista anmälningsdag är
den 25 januari

Välkommen till Before
Work den 28 december
När: 28 december kl.07.30-09.00
Var:  Poppelvägen 16, Strömstad

En avslutning på 2018 med stil.

Kom och se Maxhus nya
funkisinspirerade visningshus
på Mällbyberget i Strömstad. Frukost
tillagas av kok i Bosch kök, senaste
design. Lars Ulriksen berättar om
Maxhus och om satsningarna i
Strömstad.

Mer information och anmälan här.

Arrangör är Företagarna i Strömstad.

Välkommen!
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Kostnadsfri och opartisk energirådgivning.
Som företagare kan du få energirådgivning utan kostnad av kommunens opartiska
energirådgivare Roger Stenström och Jenny Olsson.

När vi kommer till ett företag ser vi deras verksamhet med ”nya ögon” och ofta hittar
vi energitjuvar som är enkla att åtgärda. Det kan räcka med att stänga av, släcka,
säger Roger Stenström. Tryckluft, belysning och värme/ventilation är ställen vi
brukar hitta mest energitjuvar.

Som företagare kan du ringa/maila och få råd eller boka ett besök av kommunens
energirådgivare.

Vänligen kontakta oss - och spara energi

Roger Stenström                                  Jenny Olsson

roger.stenstrom@uddevalla.se             jenny.c.olsson@uddevalla.se

0522-697319                                         0522-697342
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Jobb- och utbildningsmässa i Strömstad
Har du som företagare ett rekryteringsbehov nu eller i framtiden? Ta möjligheten att
delta på en eller flera av de jobbmässor som arrangeras i vårt område i Bohuslän.
Det är ett tillfälle för dig som arbetsgivare att träffa arbetssökande i ett personligt
möte, visa upp er verksamhet och skapa nya kontakter för framtiden. I Strömstad
är Jobbmässan den 5 mars, i samband med Näringslivsdagen på Strömstad
Gymnasium.

Anmälan till mässan.
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Tanka biogas i Strömstad
Tankstället finns vid Hålkedalen vid södra infarten. Här kan man tanka fossil fri
biogas tillverkad av gödsel och avfall från lantbruk i Dalsland och andra
anläggningar i Fyrbodal. Strömstads biogasmack är en av fyra nybyggda
tankstationer i Fyrbodal. Satsningen har kommit till stånd med stöd av
samarbetsprojektet ”Hela Gröna vägen”, finansierat via EU-medel Interreg och
genomförts i samarbete mellan kommuner, energiföretag och leverantör av biogas.
Tankstationerna har delfinansierats av Naturvårdsverkets investeringsstöd
Klimatklivet.

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, december 2018

Redaktör: Hans Friberg, näringslivsutvecklare Strömstads Kommun, tel 0521-19169, hans.friberg@stromstad.se
Ansvarig utgivare: Per-Olof Hermansson, tf Kommundirektör, Strömstads Kommun, per-
olof.hermansson@stromstad.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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