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Ny näringslivsutvecklare i kommunen
Hans Friberg har anställts som
näringslivsutvecklare på Strömstads kommun.
Hans har bland annat erfarenhet från arbete med att
förbättra företagsklimat. Han kommer närmast från
näringslivsarbeten inom Hallstahammars och
Nynäshamns kommuner.

Du vet väl om att det finns en digital
kartdatabas som du kan nå via
kommunens webb?
Här kan du hitta information om var du
kan parkera, hitta förskolor och skolor,
studera pågående och verkställda planer,
få information om cykelleder m.m.
Inom varje karta kan du zooma in till en
mer detaljerad nivå.
Gå direkt till kartportalen!

Ekonomiskt stöd till dig
som företagare

Främsta arbetsuppgifter

– Hans främsta arbetsuppgifter är att fortsätta det
arbete som har påbörjats. Han ska även tillsammans
med näringslivet färdigställa arbetet med
näringslivsstrategin och en handlingsplan som är
kopplad till strategin och som säger vilka prioriteringar
som ska göras, säger Strömstads kommuns
utvecklingschef Helene Evensen.
– Det ska bli roligt att tillsammans med företagen,
tjänstemännen och politikerna fortsätta det påbörjade
arbetet där samarbete och samverkan står i fokus samt
med att skapa förutsättningar för att företag ska kunna
starta, verka och utvecklas här i Strömstad. Strömstad
har många positiva sidor och möjligheter. Det ska vi
tillsammans ta vara på för att utveckla företagsklimatet,
säger Hans.

Hans Friberg har även erfarenhet från industri- och
tjänstesektorn samt eget företagande inom
marknadskommunikation.
"Kontakta mig gärna"
– Kontakta mig gärna om du har ideér och tankar om
hur vi ska utveckla näringslivet i kommunen, säger
Hans.

Västra Götalandsregionen har
flera ekonomiska stöd till regionens

Hans Friberg, hans.friberg@stromstad.se
0526-19169, 072 1453520

företag. Här nedan kan du läsa om
konsultcheckar.
Konsultcheck
Konsultchecken ska hjälpa företag att
stärka sin kompetens inom områden där
man saknar eller har bristande
kompetens. Företaget genomför insatsen
med hjälp av en utomstående resurs
(konsult). Insatsen ska vara avgränsad i
tid och bidra till att utveckla företaget.
Ansökningsperiod: 2016-01-01 2016-12-30
Typ av stöd:Bidrag
Belopp:10 000 kr - 150 000 kr
Stödet är på max 150 000 kr, och ska
användas för att täcka högst 50 procent
av kostnaderna för att anlita extern
konsulthjälp för till exempel:
Ökad försäljning/marknadsplan
Marknadsutvidgning/exportförsäljning
Produktutveckling (varor och tjänster)

Besök företagsmässan

Fredag den 26 augusti går årets företagarmässa av
stapeln i Strömstads Galleria. Under dagen kan
du träffa intressanta företag, besöka spännande butiker,
provköra el-bilar och el-cyklar, ta del av seminarier, tävla
m.m. Dessutom underhåller Ulf Hansson och Karl Axell.
Dagens program
07.30 - 09.00 "Before Work" hos Strömstad Mat i Gallerian
10.30 - 17.00 Företagarmässa i Gallerian
Du kan lyssna till följande kostnadsfria seminarier

Organisationsanpassning för tillväxt

Tacka småföretagen för välfärden - Patrik
Nilsson, Chef Politik o Opinion Företagarna

Läs mer om konsultchecken på Västra
Götalandsregionens webb!

Rätt avtal ger bättre affärer - Alexander Rukin,
Advokat

Läs mer om regionala och statliga
företagsstöd på www.stromstad.se.

Tips och inspiration inför rekrytering - Karin
Leifsdotter, Arbetsförmedlingen
Ny idé? Kanske en innovation - Fredrik
Andersson, Innovationsrådgivare
Gränsmöjligeter - Svinesundskomittén
18.00 Middag för alla utställare och inbjudna med gäster på
Foodcourten i Gallerian
Arrangör: Företagarna, Köpmannaföreningen.
Se hela mässprogrammet här

Köpa eller sälja företag?

Ägarskifte Micro är en satsning som vänder sig till personer med intresse av att överlåta eller
överta småföretag. Från och med den 1 januari 2016 är detta en del av verksamheten
inom Fyrbodals kommunalförbund.
Vill du köpa ett företag?
Ett sätt att starta eget företag kan vara att ta över ett litet, redan existerande företag. Det innebär att du
direkt får en upparbetad kundkrets, leverantörer, ett varumärke och så vidare. Om detta känns intressant
är Ägarskifte Micro väl värt att studera närmare.
Vill du sälja ett företag?
Det finns gott om en- och tvåmansföretagare som är på väg att gå i pension eller som av någon annan
anledning funderar på att avveckla sina företag. Är du en av dem är du varmt välkommen att kontakta
oss. Vi ser det som mycket viktigt att inte ditt företag, inklusive din erfarenhet och kompetens, ska
försvinna från regionen och vill gärna hjälpa till att matcha dig och ditt företag med intresserade personer
som funderar på att starta ett företag.
Kontaktuppgifter
Mer information och möjlighet att anmäla köp- eller säljintresse finns på www.agarskiftemicro.se.
Projektledare Hans Gundmar, hans@gundmar.se, 0734 - 228299

Tips
Läs mer om vilka organisationer som kan stötta ditt företag med rådgivning och finansiering på
www.stromstad.se.

Redaktör:
Helene Evensen, utvecklingschef Strömstads kommun,
helene.evensen@stromstad.se

Ansvarig utgivare:
Maria Reinholdsson, kommunchef Strömstads kommun,
maria.reinholdsson@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.

