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Dela

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

Nytt platsvarumärke för Strömstad
Strömstad har fått ett nytt platsvarumärke för att vi tillsammans skall kunna
profilera Strömstad som attraktiv ort för boende, gäster och företagare!
Projektet omfattar hela Strömtads kommuns varumärkesstrategi som organisation,
arbetsgivare och plats. Först ut är arbetet med vårt platsvarumärke.
Läs mer om arbetet här.

http://gantrack3.com/t/v/2_NTE3ODE5NjAyODc=/
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Välkommen till Before Work den 29 juni
När: 29 juni kl.07.30-09.00
Var: Safekeeper, Oslovägen 13
A, 452 35 Strömstad
Anmälan
till: stromstad@foretagarna.se
Välkommen!

Åka kollektivt över riksgränsen
Välkommen att delta i en undersökning
om resvanor och kollektivtrafik över
svensk-norska riksgränsen! Enkäten
riktar sig till alla som av olika
anledningar behöver eller vill resa
mellan norska Östfold och svenska
Bohuslän, Dalsland, Trollhättan och
Vänesborg och vidare.
Undersökningen genomförs av
Svinesundskommittén. Syftet är att få
veta vilka förutsättningar, möjligheter,
utmaningar och hinder som regionerna
står inför, för att förbättra den
gränsöverskridande kollektivtrafiken.
Vidare till undersökningen.

Viktig information om Strömstads kommuns
nyhetsbrev till näringslivet
Vill du fortsätta prenumerera på vårt nyhetsbrev till näringslivet ber vi dig förnya
din prenumeration på: http://stromstad.se/nyhetsbrevnaringsliv
Vänligen observera att din nuvarande prenumeration kommer att avslutas om
du inte registrerar dig på nytt. Du som redan registrerat dig på nytt kan bortse
från denna information.
Information om hantering av personuppgifter vid Strömstads kommun
Enligt den nya dataskyddsförordningen är vi skyldiga att informera dig som är
registrerad hos Strömstads kommun om hur dina personuppgifter hanteras. De
uppgifter vi har registrerade om dig är din e-post adress. Den används för att
administrera din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Strömstads kommun är
http://gantrack3.com/t/v/2_NTE3ODE5NjAyODc=/
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personuppgiftsansvarig för behandlingen. Information om hur Strömstads kommun
hanterar personuppgifter finns på www.stromstad.se/personuppgifter
Har du frågor?
Kontakta näringslivsutvecklare Hans Friberg, 0526-19169 eller
hans.friberg@stromstad.se

Glad Sommar önskar vi alla företag och
företagare

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, juni 2018
Redaktör: Hans Friberg, näringslivsutvecklare Strömstads Kommun, tel 0521-19169, hans.friberg@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.
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