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E-handelsguide
E-handelsguiden från Business
Sweden innehåller en
kartläggning av relevanta lokala
lagar, marknadspraxis och
trender på ett 20-tal olika e-
handelsmarknader både inom
och utanför EU. Guiden är ett
verktyg som syftar till att
underlätta för svenska företag
när de ska expandera sin online-
försäljning till andra länder.

Direkt till e-handelsguiden

Ny avfallsplan
Strömstads kommun har som
vision att vara fossiloberoende 
2030. Avfallsplanen, tillsammans
med de lokala renhållningsföre-
skrifterna, visar vägen för hur
kommunen ska utveckla sin
avfallshantering mot målet.

Har du synpunkter på avfalls-
planen är du välkommen på
samrådsmöte den 7 september
kl.18.00 på Ekoparken. 

Läs planen och anmäl dig till
samrådet här!

Centrumplan

Hjälp att hitta nya marknader

Bild: Creative commons licence (free)

Business Sweden kan hjälpa ditt företag med att starta
eller utveckla din import/export.

Business Sweden (fd Exportrådet) ägs av staten och
näringslivet. Deras uppgift är att hjälpa svenska företag att
växa internationellt. Det gör de på flera olika sätt, bland annat
genom att erbjuda information, rådgivning, utbildning,
skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt
nätverk och kontakter.

http://gantrack6.com/t/pm/1364469952551/
http://www.business-sweden.se/Export/tjanster/guider-om-exportregler/E-handelsguiden/
http://www.stromstad.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/avfallsplan2016.4.fc6ae6c153c5fdf8ad7965b.html


Centrumplanen är en samlad
plan för mötesplatser, parkering,
gång och cykelvägar i och
genom Strömstads centrum.
Planen berör Södra Hamngatan,
torget, Badhusgatan och Plagen
och är en viktig del i arbetet med
utveckling av stadskärnan. Syftet
är att utveckla och bevara
Strömstad, att modernisera
stadskärnan samtidigt som
stadens kulturella arv tas till
vara.

Läs mer om centrumplanen!

Aktuella rapporter
Något att läsa under sommar-
semestern? Här kommer några
förslag på nyligen släppta
rapporter inom företags-
utveckling.

Rekrytering av internationell
kompetens.
Arbetskraftsinvandringens
betydelse för svenska företag.
Utgiven av Svenskt Näringsliv,
2016.

En klimatneutral och hållbar
transportsektor. Utgiven
av Svenskt Näringsliv, juni 2016.

Prenumerera på
nyheter
Du vet väl att du kan
prenumerera på nyhetsflödet på
stromstad.se?

Anmäl din prenumeration på
nyhetsflöde genom den här
länken!

 

Kostnadsfri rådgivning

En viktig del i deras uppdrag är att erbjuda företag
kostnadsfri information och rådgivning i samband med
exportsatsningar.

Vissa av dessa tjänster gäller alla företag, oavsett storlek,
andra tjänster är särskilt utformade för små och medelstora
företag.

Regional exportrådgivning

Exporttekniska frågor

Marknadsinformation

Läs mer om kostnadsfri rådgivning!

Fördjupad översiktsplan på samråd

Hur ska handelsområdet i Nordby/Svinesund utvecklas? Hur
skapar vi förutsättningar för att bevara naturen i norra
kustområdet? Strömstads kommun har tagit fram ett förslag
till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra kustområdet. 

Under perioden 23 juni – 23 september 2016 finns
handlingarna tillgängliga på kommunens webb, i Stadshuset
samt på Strömstads stadsbibliotek. 

Har du synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen lämnas
in till kommunen.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen här!

https://www.stromstad.se/specialsidor/nyheter/nyheterstartsida/attraktivtcentruminformationomcentrumplanen.5.fc6ae6c153c5fdf8ad793fe.html
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/rekrytering-av-internationell-kompetens-arbetskraftsinvandringens_651000.html
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/en-klimatneutral-och-hallbar-transportsektor_650505.html
http://www.stromstad.se/91.b5400fe1453b28b6b7e3c2/12.b5400fe1453b28b6b7eb82.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8
http://www.business-sweden.se/Export/tjanster/Kostnadsfri-radgivning/
https://www.stromstad.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochplanering/oversiktsplan/fordjupadeoversiktsplanerfop/norrakustomradet.4.389fb914148552742d456b0e.html


Maritim utveckling

Stöd för maritim utveckling
Tillväxt Norra Bohuslän har beviljats stöd för
maritim utveckling från EU’s regionala
utvecklingsfond. Projektet löper över tre år och har
en total budget på drygt nio miljoner kronor.
Projektet ska stötta och skapa goda
förutsättningar för de maritima näringarna i
Bohuslän.

Förutom Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils
kommuner så ingår Göteborgs Universitet, Svenskt
Marintekniskt Forum och det Maritima klustret i
Västra Götaland i projektet. 

Projektet syftar till att ge förutsättningar för mindre
företag inom de maritima näringarna i Bohuslän att
utvecklas. Arbetet kommer att fokuseras runt
maritim turismutveckling men även involvera
företag inom skärgårds-transporter och marina
livsmedel.

Insatser kommer göras inom gästhamns-utveckling,
evenemang, kunskapsturism, kusttransporter och
marina livsmedel.

Läs mer om Tillväxt Bohuslän.
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Sök medel från
Klimatklivet
Hos Klimatklivet kan företag,
föreningar och kommuner söka
ekonomiskt stöd till lokala
klimatåtgärder. Syftet är att minska
utsläppen av växthusgaser.

Till exempel kan man få stöd till:

Utbyggnad av laddinfrastruktur
till elbilar.

Insatser för återvinning av
energi.

Satsningar på förnybar energi
tex fjärrvärmeanläggningar.

Investeringar för att minska
utsläpp och effektivisera
energianvändningen inom
jordbruk och industri.

Stödet kommer att finnas till och med
2018, 600 miljoner kronor per år
kommer att delas ut.

Frågor, kontakta:

Maria Aronsson, miljöstrateg
Strömstad kommun,
maria.aronsson@stromstad.se, 0526
19408

Roger Fredriksson, energirådgivare
för Strömstad,
roger.fredriksson@dalsland.se, 0530
939452

Mer om Klimatklivet.

Nytt utomhusgym! Företagsmässa i Strömstad

http://www.tillvaxtbohuslan.se/
mailto:maria.aronsson@stromstad.se
mailto:roger.fredriksson@dalsland.se
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet


Strömstad får inom kort sitt första utomhus-
gym. Trenden med utomhusredskap kommer
från Kina där man ville ge befolkningen en
möjlighet till gratis träning.

I Sverige har fler och fler kommuner anslutit
sig till trenden. I Strömstad har frågan funnits
på agendan under en längre tid. Redan 2011
kom det in en politisk motion med förslag om
att inrätta utomhusträning för äldre. 2012
beslutade kommunfullmäktige att ett
utomhusgym ska byggas vid Kärleksudden i
Strömstad, samt att träningen ska rikta sig till
alla åldrar, inklusive äldre. Folkhälsorådet
samt tekniska förvaltningen samfinansierar
projektet.

Invigning av det nya utomhusgymmet hålls
fredag 16 september, kl. 14-16.

 

Köpmannaföreningen och Företagarna
anordnar en företagsmässa i Strömstad!

Mässdagen den 26 augusti startar med
Before Work hos Strömstads Mat i
Gallerian. Sedan blir det mässa i Gallerian
med workshops, spännande föreläsningar,
speed business dating m.m. Kvällen
avslutas med middag för utställare och
inbjudna gäster.

Syftet med dagen är tvådelat, dels att det
lokala näringslivet får ökade möjligheter
att lära känna varandra och dels att visa
upp den bredd som finns inom det lokala
företagandet i Strömstad för allmänhet
och besökare.

Program och anmälan via Företagarna.

VM veckan i Strömstad
Strömstad kommun ser fram emot att ta emot
både tävlande, funktionärer och tillresta
vänner och familjer från hela världen.
Kommunens alla anläggningar är så gott som
fullbelagda och man räknar med att ca 15 000
människor besöker Strömstad per dag denna
vecka.

Vi har stor förhoppning att VM skall generera
positiva effekter för er företagare och att vi
genom vårt gemensamma värdskap skapar
minnesvärda upplevelser från Strömstad.

Alla kvällar i veckan sänds VM studio live från
Strandpromenaden i Strömstad eller
Grebbestad. Förutom VM tävlingar som görs
upp både i Strömstad centrum och ute i skog
och mark genomförs ett stort antal tävlingar för
orienterare utanför VM sk. publiktävlingar. Det
blir också en stor invigning och medaljut-
delningar i Strömstad stadspark under veckan.

Svenska regerande världsmästaren Jonas
Leandersson, hoppas på starkt stöd av
hemmapubliken.

“Press från hela världen är på plats och

http://www.foretagarna.se/stromstad-foretagsmassa2016


flera av tävlingarna direktsänds av SVT”

Trevlig sommar önskar
Strömstads kommun!
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Helene Evensen, utvecklingschef Strömstads kommun, helene.evensen@stromstad.se
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