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Timmar i Timbanken
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Timbanken - ett stöd för dig som vill utveckla ditt
företag. Företagare i regionen kan få tillgång till
upp till fem kostnadsfria konsulttimmar per år.
Denna konsulthjälp kan t ex nyttjas för att stärka ert
varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Vänta inte för länge med att ansöka för
timmarna kommer att bli slut innan utgången av
2018!
Läs mer här.

När? kl. 10:00-12.00
Var? Suab, Storgatan 20 i Strömsund

Nominera till Årets Eldsjäl
Vem vill du nominera till utmärkelsen Årets eldsjäl?
Varje år har allmänheten möjlighet att föreslå en
person med extra drivkraft och engagemang.
Personer som är så viktiga för vår bygd. Priset delas
ut 29 september på årets Guldälggala.
Ni kan nominera er kandidat fram till 19 augusti 2018
Här kan ni gå in och nominera !

Nominera till Guldstjärnan!
Nu är det åter igen dags att kora Årets serviceföretag och Årets serviceperson i Strömsunds kommun.
Ta chansen att lyfta fram servicepersoner/
serviceföretag som gör det lilla extra!
Ni kan nominera er kandidat fram till 19 augusti 2018.

Informationsträff om vad du behöver tänka på
när du startar eget företag. Du får information
från Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen
och Suab.
Anmälan: 0670-16970 , suab@stromsund.se
eller här på hemsidan!

Välkommen!

Aktuella upphandlingar
Produktionsanläggning Hoting Vattenverk
Sista anbudsdag: 2018-09-02
Livsmedel 2019
Sista anbudsdag: 2018-09-27
Läs mer om upphandlingarna här!

Kommande upphandlingar
Hantverkstjänster, augusti 2018
Har ni frågor? Kontakta gärna Camilla Hulkki på:
0670–16743 eller camilla.hulkki@stromsund.se

Här kan ni gå in och nominera!

Kom och träffa Heja Strömsund på
Dundermarknaden 6-7 juli.

Trevlig Sommar!

Kom och träffa oss på dundermarkaden 6-7 juli.
Vi kommer att stå på hembygdsgården fredag och
lördag, kl. 11-15. Vi kommer även att ha en tävling där
ni kan vinna entrébiljett till dundermarkanden!

Vi önskar er en fin och
trevlig sommar!
Björn, Anna & Victoria

Björn Amcoff
Vd/näringslivschef
0670-169 69

bjorn.amcoff@stromsund.se

Vi har semesterstängt V.28 - 30

Anna Gillgren
Turismstrateg
0670-169 71

anna.gillgren@stromsund.se

Victoria Åslund
Näringslivsassistent
0670-169 70

victoria.aslund@stromsund.se

