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Stormöte om Stadsutveckling
Fars Sal i Stadshuset var välfylld när det andra stormötet
kring Strömstads centrumutveckling hölls den 20 april. På
plats fanns tjänstemän, politiker, fastighetsägare och
företagare.

Rudolf Antoni, ansvarig för Svenska Stadskärnors forskarråd
och vice VD för Fastighetsägarna GFR, utgår från
undersökningar, projekt och forskning kring stadskärnor i hela
Sverige.

Digitaliseringen påverkar städers utveckling. Man ser ett
tydligt ändrat synsätt när man idag väljer platsen först och tar
jobben med dit. Då blir platsens attraktion helt avgörande. De
som lyckas bäst är de som samverkar tillsammans där
helheten är större än delarna.

Läs mer om mötet här.

Gå med i Fairtrade

Erbjuder ditt företag
Fairtrade-märkta
produkter? Vi uppmanar
alla företagare att
redovisa vad de erbjuder
för produkter som är
Fairtrade-märkta. Detta
för att vi ska kunna återge
en rättvis bild av
Strömstad som Fairtrade
City.

Kontakta Margareta
Nordström.

 

Nya
näringslivsstrategin

Prenumerera Dela
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Before Work
När: 28/4 kl. 7.30-9
Var: Bertils Bil på
Prästängsvägen 8

Kom och mingla och få ta
del av intressant
information. 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
Köpmannaföreningen

Informationsträff
Starta eget
När: 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

Information och
medborgardialog
När: 1/6 kl. 18-20
Var: Kulturhuset
Skagerack

Tema stadsutveckling,
bostadsplaner och nyttjande
av grönytor i staden. Besök
oss och kom med
synpunkter.

Välkommen!

Arrangör: Strömstads
kommun

Ett gott samarbete för en bra sak, att hålla Sverige rent,
mellan Företagarna i Strömstad och kommunens politiker då
de hjälptes åt med strandstädningen på Nötholmen.

antagen

Under mars antog
kommunfullmäktige en ny
näringslivsstrategi för
Strömstad. Strategin är
framtagen i ett samarbete
mellan det lokala närings-
livet och Strömstads
kommun. Under året
kommer ett flertal
arbetsgrupper ta fram
konkreta handlingsplaner
för att uppnå strategins
syfte och mål.

 Läs mer här.

Kalendarium - på gång

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, april 2017

Redaktör: Hans Friberg, näringslivsutvecklare Strömstads Kommun, tel 0521-19169, hans.friberg@stromstad.se
Ansvarig utgivare: Maria Reinholdsson, Kommunchef, Strömstads Kommun, maria.reinholdsson@stromstad.se

mailto:stromstad@foretagarna.se
mailto:vast@nyforetagarcentrum.se
http://gantrack3.com/t/l/2318995/2_NTEyOTI3NTMxOTc=/
mailto:hans.friberg@stromstad.se
mailto:maria.reinoldsson@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.

http://gantrack3.com/t/l/2318996/2_NTEyOTI3NTMxOTc=/
http://gantrack3.com/subscription/2_NTEyOTI3NTMxOTc=/unsubscribe/

