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Kick-off för
stadsutvecklingsprojekt

Vässa handeln, ett utbud som lockar, samverka och
investera i stadsmiljön för goda mötesplatser och
intressanta upplevelser. Det är exempel på råd som VD
för Svenska stadskärnor Björn Bergman gav deltagarna
på tisdagens kick off för projekt Urban Platsinnovation, ett
stadsutvecklingsprojekt med Strömstads kommun som
katalysator.

Levande centrum och livfulla städer är Svenska
Stadskärnors devis. Det är också fokus för projekt Urban
Platsinnovation där Strömstad medverkar tillsammans

Vill du ha besök som
företagare av Peter och
Hans?
Kommunalråd Peter Dafteryd
och näringslivsutvecklare Hans
Friberg är ute regelbundet och
besöker företag. Syftet med
besöken är att få en inblick i din
vardag och vilka utmaningar du
står inför. Självklart så frågar vi
också vad du tycker kommunen
ska förbättra för att vi ska få ett
bättre företagsklimat. Vill du få
ett besök från Peter och Hans
så mejla dina uppgifter här.

Seminarium om
regionala
finansieringsmöjligheter
Kanske genom att digitaliseras
eller ta steget ut på export-
marknaden? Tillväxtsatsningar
kräver ofta kapital och
finansiering är en central fråga
när man ska nå nya marknader
eller digitalisera sin
verksamhet. Just nu finns det

Prenumerera Dela
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Before Work
När: 24/2 kl. 7.30-9
Var: Comfort-butiken
på Oslovägen

Till förtäring kommer
Calle att fixa smarriga
räkmackor. 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

Informationsträffar
Starta eget
När: 14/3, 11/4 och 9/5
Var: SEB, Uddevallavägen 3,
Entre B

Under informationsträffarna får
du som vill starta eget
kostnadsfria råd och tips inför
din företagsstart.

Informationsträffarna är
kostnadsfria och du anmäler
dig här.

Arrangör: Nyföretagarcentrum

Rekryteringsträff
i Strömstad
När: 17/2 kl. 9-12
Var: Gallerian, entréplan

En rekryteringsträff för dig
som söker jobb nu eller i
sommar. Kom till Gallerian
och möt företag som är i
behov av personal. Totalt är
det 15 företag inklusive
Strömstads kommun som
behöver rekrytera personal.

Arrangör:

med bland andra Lysekils och Åmåls kommuner.

Bergman betonade vikten av att utveckla staden, inte
minst eftersom den är kommunens tillväxtmotor.

Läs mer om kvällen och projekt Urban Platsinnovation.

För dig som äger eller använder kyl-,
luftkonditionerings- eller
värmepumputrustning
Har du en anläggning/aggregat (kyl, frys,
luftkonditionering eller värmepump) som innehåller
sammanlagt 10 kg köldmedium eller mer, ska du senast
den 31 mars varje år rapportera föregående års
köldmediekontroll till kommunens miljö och byggnämnd.

Om du inte gör rapporteringen riskerar du att drabbas av
miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Köldmediekontroll gäller inte för de aggregat vars
köldmediemängd understiger 3 kg. Detta medför att
vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och
villor inte behöver kontrolleras.

Har du frågor, vänligen ring 0526-196 90.

bland annat
Affärsutvecklingscheckar att
söka till internationalisering och
digitalisering. Därutöver har
både Västra Götalandsregionen
och Almi fler erbjudande som
kan hjälpa till att finansiera den
satsning ett företag vill och
behöver göra.

Välkommen till ett seminarium
där du får veta mer om vilka
finansieringsmöjligheter som
finns. Seminariet riktar sig till
företagare och företags-, 
affärs- eller
innovationsrådgivare.

Datum: 9 mars
Tid: kl. 9.30-11
Plats: Trollhättan

 Läs mer om seminariet här.

Kalendarium - på gång
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