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Strömstad en pärla
Först vill jag tacka för mottagandet jag fått i min nya roll
som näringslivsutvecklare. Det värmer i hjärtat. Det känns
fantastiskt roligt att komma till Strömstads kommun och
tillsammans med er företagare skapa förutsättningar för
ett förbättrat företagsklimat. För mig som rest en hel del i
Sverige så är Strömstad en pärla. Det är lätt att bli
hemmablind och invånarna i Strömstads kommun ska
vara stolta över att kunna bo, leva och verka här.     
På tal om förbättrat företagsklimat så blir det en rivstart
direkt. Planeringen för den nya näringslivsstrategin pågår
och en utvecklingsdag blir den 7 november. Om du är
intresserad som företagare att delta så ta kontakt med
mig. Nu finns möjlighet att påverka vilka fokusområden vi
tillsammans ska satsa på.      Orienterings-VM gav
kommunen extremt bra PR och säsongen för många inom
turistnäringen förlängdes med två veckor. Nu hoppas vi
skörda framgången med att fler återvänder till kommunen
under de kommande åren.

Nu har vi invigt Kommuncenter. En mötesplats för
medborgare och företag som snabbt kan få hjälp med
olika frågor. Om du som företagare vill ha hjälp så tag
kontakt med mig.

På återhörande Hans Friberg

Strömstads kommun erbjuder energi- och
klimatrådgivning till alla företag

Strömstads
kommun öppnar
Kommuncenter

Den 29 sept slog
kommunen upp
portarna till ett
nytt Kommuncenter.
Här träffar du
kommunvägledare
som ger information,
vägledning och
rådgivning om
kommunal
verksamhet och
service. Du kan
också boka tid med
en handläggare för
att få råd om till
exempel bygglov
eller energieffek-
tivisering.

Varmt Välkomna!

Läs mer på
Kommuncenter.

Prenumerera Dela
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Before Work
När: 28/10 kl. 7.30-9
Var: Brandt Bil

Välkommen till
frukostmöte där
morgonens tema är
tjänstebilar. Kom,
umgås och nätverka
med företagare och
andra personer från
näringsliv och få
information om vad
som är på gång i
kommunen.

Kostnadsfritt, men
föranmälan krävs. Du
anmäler dig här.

Arrangör:

Företagare -
Var med och
påverka den
nya närings-
livsstrategin
När: 7/11 kl. 12-17
Var: Daftö Resort

Företagare, politiker
och kommuntjänste-
män kommer till-
sammans att skapa
innehållet i strategin.
Vill du vara med så ta
kontakt med
näringslivsutvecklare
Hans Friberg, 0526-
19169. Totalt är det 25
företag som kan
medverka.

Köpa eller sälja
företag
När: 17/11 kl. 16-18
Var: Stadshuset,
kommunstyrelsesalen

Ta chansen och lär dig hur
det går till i verkligheten. För
många företagare är
det aktuellt att planera för en
kommande försäljning. Allt fler
privatpersoner och företag ser
möjligheten i att köpa företag.
Det finns många möjligheter
till framgång men det finns
även mycket som kan gå fel
om man inte gör rätt.

Anmälan senast måndag
14/11 till
info@agarskiftemicro.se eller

Under hösten kommer energirådgivningen dra igång en
informationskampanj om vilka stöd och bidrag som finns
att söka för kommunens företag. Företaget kommer få ett
bokat besök där av en rådgivare går igenom alla
möjligheter som ges för det specifika företaget. I samband
med besöket kan företaget få tips och råd om
besparingsåtgärder samt en enklare energiöversyn av
företagets lokaliteter. Besöket tar ca 2 timmar och är helt
kostnads fritt.

Boka tid med rådgivare Roger Fredriksson på 0708-
450496. 

Vi blir fler och fler i Strömstad

En folkökning på 122 personer mellan årsskiftet 2016 och
den sista juni gör att det idag bor över 13 000 invånare i
kommunen. En prognos från SCB tyder på 13 900
invånare till 2020. 

I år belyser
Strömstad in
light både
staden och
hållbarhets-
frågorna

Välkommen till ett
intressant semi-
narium på Laholmen
och ett kvällseve-
nemang i centrum. 

Läs mer om
Strömstad in light
här

Kalendarium - på gång
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Företagarna
Strömstad och
Köpmannaföreningen

Arrangör: Strömstads
kommun 

ring Ägarskifte Micro, Hans
Gundmar 0734-2289299
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