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SamSPELET med företagen
Den 5 september genomfördes ett brädspel, Samspelet med
företagen, där de medverkande var företagare, politiker och
tjänstemän. Syftet var att skapa en bättre förståelse om
företagarnas villkor och hur kommunens service fungerar.
Spelet omfattade frågor om händelser, service och fakta.
Deltagarna tyckte till om de olika svarsalternativen,
diskuterade och kom fram till en gemensam lösning, först vid
varje bord och sedan gemensamt.

Resultaten från speldagen ligger sedan till grund för en
åtgärdsplan med förbättringsförslag som presenteras den 10
oktober.

Vinn ditt
aktiebolag -
pitcha din
företagsidé
Har du en spännande
idé som kan bli ett
hållbart växande
företag? En idé som
du vill testa på en
expertjury och få
feedback? Är ni flera
som kompletterar
varandra och som vill
arbeta tillsammans för
att utveckla idéen till
ett företag

Ta chansen att pitcha
din affärside
för Innovatums
expertjury den 23
oktober i Trollhättan
och vinn pengar samt
stöd till utveckling.

Prenumerera Dela
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Before Work
När: 29/9
Var: Asian Market,
Oslovägen 48
Tid: 7.30-9

Företagarmässa
När: 29 september
Var: Gallerian Strömstad

Inspiration och
affärsmöjligheter
på Tjärnö

Kompetensråd bildat
Ett kompetensråd har startats upp i Strömstad med
företagare, tjänstemän, arbetsförmedlingen och politiker. Den
övergripande uppgiften för detta råd är att verka för en bättre
balans mellan utbud och efterfrågan på utbildad arbetskraft i
kommunen. Rådets uppgift är bland annat att träffa olika
branschgrupperingar för dialog om kompetensbehov och hur
det skall tillgodoses inom olika delar av lokalt/regionalt
utbildningsväsende.

Syftet är att samverka kring utbildningsutbud inom gymnasie-
och vuxenutbildningen med utgångspunkt både från
individens- och arbetsmarknadens behov. Att utbudet av
utbildningar stämmer överens med behovet av kompetens
påverkar såväl utbildning som arbetsmarknad, men också
näringslivet och vår kommunala samt regionala utveckling.
Om arbetsgivare inte hittar den kompetens de behöver
minskar deras konkurrenskraft, vilket i slutändan får effekter
på såväl tillväxt som välfärd.

Om du som företagare är intresserad av att medverka så
kontakta näringslivsutvecklare Hans Friberg.

Priser till ett värde av
ca 250.000 sek

Anmälan och
information.

 

Handeln förtsätter öka
Strömstad ökar tillväxten i handeln. Nya siffror från 2016 visar på en omsättningsökning
med 3% jämfört med 2015. Det är dagligvaror som står för tillväxten, sällanköpsvaror
minskar med tre procent. Bland gränskommunerna ökar Eda mest med tio procent. Både
Årjäng och Haparanda minskade sin totala handel med en procent.

När omsättningen räknas om i kronor och ören är dock Strömstad i ledningen. Handeln
inom kommunens gränser omsätter 8,1 miljarder kronor, följt av Eda på 2,97, Haparanda
1,99 och slutligen Årjäng 1,7 miljarder kronor.

 

Kalendarium - på gång
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Chen Young Gui som
äger Asian Group AM
står som värd och vi blir
serverade en härlig
asiatisk frukost.. 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!

Ingen föranmälan krävs
men anmäl gärna om
du kommer så har vi
lättare att beräkna för
frukosten. Du anmäler
dig här.

Arrangör: Företagarna
Strömstad och
Köpmannaföreningen

Tid: 10.30-17

Köpmannaföreningen och
Företagarna inbjuder till
Företagarmässa för dig
och ditt företag.

Förra årets mässa blev så
lyckad att vi satsar i år
igen. Vi hoppas att många
företagare och företag, tar
chansen att visa upp vad
de har att erbjuda. Knyter
nya affärskontakter, tar
upp gamla, minglar, lär
känna varandra och gör
affärer.

Har ni något roligt,
intressant att visa upp, hör
av er så försöker vi få in
det i programmet.

Anmälan och information
till företagarmässan.

 

När: 27 oktober
Var: Tjärnö marina
forskningsstation
Tid: 9-16

Tjärnö marina
forskningsstation bjuder in
ert företag till en inspire-
rande heldag. Vill du
attrahera nya besökare, hitta
nya koncept eller skapa
produkter med utgångspunkt
i marin forskning? Då ska du
inte missa den marina
företagsmässan på Tjärnö.

Ni kommer få möjlighet att
diskutera nya
affärsmöjligheter och
botanisera i marin
spetskunskap med några av
landets mest framstående
forskare. Oavsett vad du
arbetar med så kommer det
bli en intressant dag.

Anmälan och information till
mässa Tjärnö.

Arrangör: Göteborgs
Universitet, Tillväxt norra
Bohuslän, Tanums kommun
och Strömstads kommun.
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