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

Förbättrad service för företagen
I samband med frukostmötet den 27 januari presenterade Strömstads kommun
åtgärder som skett under hösten för en bättre service till företagen. Åtgärderna
baseras på de iakttagelser och förslag som kom fram under hösten då företag,
politik och tjänstemän samlades för att spela spelet ”Samspelet med företagen”.

Läs mer om åtgärderna.

http://gantrack6.com/t/pm/1662075062539/
http://stromstad.se/naringslivocharbete/naringslivetochnaringslivsklimatet/atgarderforbattreservice.4.7b0a4812160da2760b979063.html
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Företagslotsen hjälper dig som företagare
Företagslotsfunktionen inom Strömstads kommun förenklar kontakten mellan
företag och kommun i myndighetsärenden genom att samordna och ta ett
helhetsgrepp på företagsärenden.

Exempel på samordnade frågor som kan tas upp hos Företagslotsen är inom
bygglov, serveringstillstånd, miljö- och hälsa, brandskydd, livsmedel och
markupplåtelse.

Du kontaktar näringslivsutvecklaren, som kallar till ett möte inom 10 arbetsdagar
från första kontakt. Vid mötet får du som företagare möjlighet att presentera ditt
ärende för alla berörda tjänstemän på Strömstads kommun på en och samma gång.
Du får saklig information och användbar rådgivning av den grupp tjänstemän som
är involverade i ditt ärende.

Kontakt: Näringslivsutvecklare Hans Friberg, 0526-19169 eller
hans.friberg@stromstad.se

Nominera Årets
företagare
Nu är det dags att nominera Årets
Företagare 2018 i Strömstad!
Nominera en eller fler företagare som
är värda att lyftas fram för sitt stora
engagemang. Nominera honom eller
henne senast den 31 mars.

Du nominerar via denna länk.

Jobbmässa i Gallerian 7 mars

mailto:hans.friberg@stromstad.se
https://www.foretagarna.se/innehallsbank/vastra-gotaland/2018/januari/nominera-arets-foretagare-i-stromstad-2018/
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Before Work
När: 23/2
Var: EU-terminalen,
Prästängsvägen 36
Tid: 7.30-9

Harald Hauge berättar
om verksamheten som
funnits många år i
Strömstad.

Vad kan du som
företagare i Strömstad
få hjälp med från EU
Terminalen?

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

Connect2
Capital
Datum: 7-8 Februari
2018
Plats: Clarion Hotel
Post, Göteborg

 

Connect2 Capital i
Göteborg är
mötesplatsen där
investerare och
intressanta tillväxtföretag
träffas. Här samlas
entreprenörer och
tillväxtföretag med behov
av kapital,
affärskompetens och
bredare kontaktnät, för
att möta affärsänglar,
investerare och
riskkapitalaktörer som
söker nya möjligheter.
Connect2Capital
erbjuder förbokade one-

Att köpa och
sälja företag
När: 20/2
Var: Steneby Gård,
660 10 Dals Långed
Tid: kl. 11.45-14.45.
Träffen börjar med
lunch.

Företagarna, Almi och
Connect Sverige bjuder
in till information kring
vad som är viktigt att
tänka på om du avser
att sälja eller köpa ett
företag.

På plats finns experter
inom förberedelse,
juridik, förhandling,
försäljning och

Den sjunde mars är det dags för en ny
Jobbmässa i Strömstad

Har du som företagare ett
rekryteringsbehov nu eller i framtiden?

Ta möjligheten att möta arbetssökande
på plats, delta på en eller flera av de
jobbmässor som arrangeras i
närområdet för att söka ny personal
inför sommaren eller på längre sikt.   

Läs mer om jobbmässan och anmälan.

Kalendarium - på gång

https://simplesignup.se/event/123286-stroemstad-jobbmaessa-2018
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frukosten. Du anmäler
dig här.

Välkommen.

Arrangör: Företagarna
Strömstad och
Köpmannaföreningen

to- one möten och öppna
mötesytor. 

Länk till mer information
och anmälan.

Välkommen.

 

 

finansiering. 

Senaste anmälan: 12
februari

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är
den 12 februari.

Välkommen.

 

 

Nyhetsbrev från Strömstads Kommun, februari 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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