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

Stabilt företagsklimat
Företagsklimatet i Strömstad är i stort oförändrat jämfört med
2016. Det visar den enkätundersökning bland företagare som
branchorganisationen Svenskt Näringsliv presenterat i
dagarna.

Till de goda nyheterna i årets enkätundersökning hör bättre
värden i mätningarna av allmänhetens attityder till
företagande, kommunens upphandling, information till
företagen, företagens initiativ för att förbättra företagsklimatet,
tillgång på arbetskraft liksom tele- och IT-nät. Det
sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Strömstad är
3,08 (2016: 3,14).

Läs mer om företagsklimatet.

Intressant
temadag och
workshop inom
maritim
utveckling

Nu bjuder Maritim
utveckling i Bohuslän
in till en dag i det
småskaliga fiskets
tecken. Vi riktar oss till
dig som på ett eller
annat sätt är verksam
inom det småskaliga
fisket i Bohuslän eller i
Vänern.
Inbjudan småskaliga
fisket.

Ta del av pågående
verksamheter inom
hållbar kustturism och
utveckla nya
projektidéer eller
affärsrelationer med
nationella och
internationella
konferensdeltagare.
Inbjudan workshop.

Prenumerera Dela
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Before Work
När: 30 juni kl. 7.30-
9
Var: Angoragarnet,
Nöddö Rörmyr,
Strömstad

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:

Utbildningar inom
tillverkningsindustrin
IUC Väst är en partner för
tillverkningsindustrin och ger
stöd åt industriföretag genom
bland annat olika utbildningar.

Behöver du utbildning inom CAD,
industriell visionsteknik, lean,
ledarskap, förhandling med mera så
kan du anmäla dig här.

Arrangör: IUC Väst

Tipsa andra
om ditt
arrangemang
Företag, ideella
föreningar och
offentliga
organisationer har
möjlighet att
kostnadsfritt
presentera publika
arrangemang i en
webbkalender på
Strömstads kommuns
och Västsvenska
Turistrådets
webbplatser.
Välkommen att
anmäla ditt
evenemang via
formulär!

Sommarträff den 29 juni
Årets sommarträff för företagare blir på Scandic Laholmen den
29 juni kl. 17.30. Huvudtalare är Joacim Johansson, VD Astrid
Lindgrens Värld. Vid träffen kommer också Årets Företagare i
Strömstad att utses. Boka datumet redan idag! Inbjudan till
Sommarträffen går ut i början av juni.

Se vilka som är nominerade till Årets Företagare.

Workshop
stadsutveckling

Bara fantasin satte
gränser när ett 70-tal
deltagare - fastighets-
ägare, tjänstemän,
näringsidkare och
politiker - delade med
sig av sina tankar och
drömmar om det
framtida Strömstad.
Mötet var startskottet
på arbetet för att sätta
en gemensam målbild
för Strömstads
centrum, allt ett led i
projekt Urban
Platsinnovation.

Läs mer om
workshopen.

Kalendarium - på gång

mailto:stromstad@foretagarna.se
http://gantrack3.com/t/l/2383872/2_NTEzMzA5Njk3Njc=/
http://gantrack3.com/t/l/2383868/2_NTEzMzA5Njk3Njc=/
http://gantrack3.com/t/l/2383871/2_NTEzMzA5Njk3Njc=/


Företagarna
Strömstad och
Köpmannaföreningen

Länk till anmälan
arrangemang.
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