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

Strömstad årets klättrarkommun
Med en förbättring med 89 placeringar från plats 195 till plats 106, är Strömstad den
kommun som klättrar mest i branschorganisationen Svenskt Näringslivs ranking av
det lokala företagsklimatet 2018.
Ett stort tack till företagare, politiker och kommuntjänstemän som gjort detta möjligt.

Läs mer om företagsklimatet.

Prenumerera Dela

http://gantrack5.com/t/v/3_MzIxNDY2OTY4MQ==/
http://gantrack5.com/t/l/3210659/3_MzIxNDY2OTY4MQ==/
https://gansub.com/s/l/7mrQiULciiRQr/2070402139699/
http://gantrack5.com/t/v/3_MzIxNDY2OTY4MQ==/#


Kunskapskvällar i Strömstad
Anmäl dig till intressanta kunskapskvällar i Strömstad. Du kommer få mer
kännedom om grundläggande marknadsföring med digital kommunikation och
sociala medier samt juridik för företag och ekonomisk familjerätt. Klicka på
nedanstående länkar och anmäl dig.
Platsen är Stadshuset i Strömstad och vi bjuder på smörgås och kaffe/te.

Grundläggande marknadsföring
Juridik för företag

Välkommen!

Välkommen till Before Work den 26 oktober

När: 26 oktober kl.07.30-09.00
Var:  Tjärnö Marina Laboratorium,
Hättebäcksvägen 7, Tjärnö,
Strömstad

Varmt välkommen på Before Work
fredag 26 oktober, då vi gästar Tjärnö
Marina Laboratorium.

Göteborgs Universitet bjuder på
frukost och verksamheten på Tjärnö
Marina Laboratorium presenteras av
föreståndare Kerstin
Johannesson. Sedan gör vi en
rundvandring.

Mer information och anmälan här.

Arrangör är Företagarna i Strömstad.

http://gantrack5.com/t/l/3210660/3_MzIxNDY2OTY4MQ==/
http://gantrack5.com/t/l/3210661/3_MzIxNDY2OTY4MQ==/
http://gantrack5.com/t/l/3210662/3_MzIxNDY2OTY4MQ==/


Välkommen!

Utvärdering cykelstråk för dig som driver företag
inom centrum

Under sommaren har vi genomfört en omdisponering av trafikmiljö inklusive
gång och cykelbana över torget.

Detta har genomförts på prov från juni 2018 där del av tidigare körfält har
tagits i anspråk för dubbelriktad säker cykelbana utmed torget.

Syftet med hela omdisponeringen är målet om ökade gång och cykelvägar i
och kring stadskärnan.

Det ska vara enkelt och säkert att cykla inom centrum. Många intressen ska
samsas i stadsrummet och det är viktigt att bevara både möjligheter för en
lönsam handel samtidigt som vi skapar ökad trygghet och trivsel för gående
och cyklister.

Vi utvärderar nu omdisponeringen i tre delar med en teknisk utförande
utvärdering

Vi vill också få er feedback avseende eventuella effekter för er köpmän och
restauranger inom centrum. Vi frågar också hur allmänheten, våra invånare
och besökare inom Strömstad upplever att omdisponeringen når målet om
säkra gång- och cykelstråk inom centrala Strömstad i en undersökning på vår
webb.

Tacksam för återkoppling från er här.

http://gantrack5.com/t/l/3210663/3_MzIxNDY2OTY4MQ==/


Tips! Webbseminarium om hur du skyddar viktig
företagsinformation
Hur skyddar du din viktigaste företagsinformation så att den är tillgänglig när du
behöver den? Slarv och okunskap kan få stora konsekvenser för verksamheten.
Men även genom brott kan information försvinna, hamna i fel händer och orsaka
skada i företaget. Den 26 oktober får du tips och kan ställa frågor till Polisen,
Bolagsverket och MSB under ett livesänt webbseminarium på verksamt.se.

Du hittar webbseminariet här.

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, oktober 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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