
 

Nyhetsbrev  
Strömsunds Utvecklingsbolag 

Anders Blomberg 

Näringslivschef/vd 

0670-169 69 
anders.blomberg@stromsund.se 

Ville Welin 

Näringslivs- och landsbygds-

utvecklare 

0670-169 72 

ville.welin@stromsund.se 

Victoria Åslund 

Näringslivsassistent 

0670-169 70 

victoria.aslund@stromsund.se 

STARTA  EGET  INFORMATION 

16 januari kl. 10.00-12.00  

Plats: Suab, Storgatan 20 i  

Strömsund  ( här! )                                      

Anmälan till SUAB : 0670-16970 

eller suab@stromsund.se 

Kostnadsfria tips och råd inför din 

företagsstart.   

Datum för kommande starta eget 

informationsträffar 2017 

20 februari, kl. 10.00 - 12.00 

20 mars, kl. 10.00 -  12.00 

24 april, kl. 10.00 - 12.00 

22 maj, kl. 10.00 - 12.00 

26 juni, kl.10.00 - 12.00 
 

 

 

AKTUELLA  UPPHANDLINGAR 

TV, DVD, Blu-ray, CD, Digitalboxar 
tillbehör, Östersund 
Sista anbudsdag: 2017-01-16 
 

Möbler och belysning 

Sista anbudsdag: 2017-01-31 

 

Läs mer om upphandlingarna på: 

www.stromsund.se/upphandling 

Frågor om upphandling? 

Ta kontakt med Camilla Hulkki 

0670-16743. 

BOKA PARKERING FLYGET 

Ni som företagare kan boka parke-

ring gratis på flyget i Östersund 

hos oss på Suab. Parkeringen är 

till för er som åker inom tjäns-

ten! Kom ihåg att vara ute i tid när 

ni bokar så har ni större chans att 

få en plats. Boka på: 0670-16970 

eller suab@stromsund.se    

December 2017 

Ledarskapsseminarium  

- Växa inom sitt ledarskap 

Hur påverkar mitt ledarskap mina medar-

betare och företagets resultat? Och hur 

kan mitt ledarskap förstärkas för att skapa 

en ännu effektivare organisation?  

3 februari, kl 08.30–16.30  

Anmälan och mer information hittar du här. 

FRÅGOR : Sara Klockervold, 063-57 11 33, 

sara.klockervold@almi.se 

 

Har du koll på ditt varumärke? 
ALMI erbjuder varumärkesverkstad i  
Östersund. 
Steg ett i att lyckas på nya marknader  
eller att öka omsättningen på befintlig 
marknad är att kunderna känner till ditt 
företag, att de vet vad du erbjuder och 
gillar det . Det är utgångspunkten i vår 
workshopserie som bygger på fyra halv-
dagsträffar kring varumärke och mark-
nadsplanering.  
Första träffen: 19 JANUARI 8.30 -12.00  
 
Ett starkt varumärke inger förtroende. 
Det öppnar dörrar och skapar möjlighet-
er. Varumärkesverkstaden är uppdelad i 
fyra halvdagar. Vi varvar teori och dis-
kussion med konkret arbete kring det 
egna företaget. Vi håller till i Almis lokaler 
på Hamngatan i Östersund.  
Anmälan och mer information hittar du här 

ETT STORT GRATTIS!  

Årets Företagare i Jämtland - 

Härjedalen 2016 
 

Kjell-Åke Elverum, Elab Däck AB kam-

made hem det stora priset ”Årets Företa-

gare i Jämtland-Härjedalen 2016 ” på 

årets Guldgalan i Östersund den 10 no-

vember. Läs mer på företagarnas sida 
 

 

Årets Unga Skogsentreprenör  

Priset gick i år till Lars Björkman som  

driver företaget Betulaman AB i Rossön. 

Det är arbetsgivarorganisationen SLA som 

delar ut priset ”Årets unga skogsentrepre-

nör”   

Läs motivering och mer om priset här 

 

Norra Jämtlands Taxi fick 

årets Tillgänglighetspris! 

”Med sitt fina sätt att sprida glädje och 

trivsel bidrar Norra Jämtlands Taxi AB till 

att underlätta vardagen för många männi-

skor med funktionsvariationer”. 

Här kan ni läsa mer om priset 

Årets Exceptionella råvara 
Ett stort grattis till Yxskaftkälens Angus 
för deras fina silver placering i ”Årets Ex-
ceptionella råvara” Det är då den bästa 
svenska råvaran av gris och nöt utses. 
Läs mer på deras FB sida 
 
 

Almis Tillväxtliga 2016 
Grattis till Jormvattnets Lego AB för deras 
fina placering på Almis Tillväxtliga. En 
gång om året publicerar Almi listan med 
de 10 snabbast växande företagen i länet.  
Läs mer om listan på Almis hemsida!  

Vi önskar er alla en   

God Jul & Gott Nytt År!  

Vi kommer att ha julstängt from  

23/12 - 8/1 
           

      Anders , Ville och Victoria 
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    Näringslivsstrategi 

   Suab har fått i uppdrag att ta fram underlag till en näringslivsstrategi. 4 offentliga möten har 

genomförts. Många har valt att skicka in information som man vill ha belyst via e-mail. Vi är tacksamma för 

det engagemang som visats. Efter jul kommer en samanställning att presenteras för politikerna. Efter att 

de har beslutat om vad som skall tas med så kommer ett slutligt dokument att framställas. Viktigt att till-

lägga är att dokumentet skall uppdateras vartannat år. 

 

Företagsbesök 

Vi har de senaste månaderna varit ute på företagsbesök i olika delar av kommunen. Alla besöken kommer i 

korthet att presenteras på Suab:s styrelsemöte den 15 december. En ny plan för nästa års företagsbesök 

kommer även att läggas fram. Vill du att vi besöker ert företag så tveka inta att kontakta oss. Vi vill och 

tycker det är viktigt att besöka ditt/ert företag, stort som litet. 

 

Nya arbetstillfällen 

Som säkert många uppmärksammat så kommer Attacus att utöka sin verksamhet i Hammerdal. Förra 

vecka framgick under ett möte med företaget att det kommer att krävas en betydande rekrytering för att 

klara den nya produktionen. Inom ett år kommer ca 65 nya medarbetare anställas på Attacus. En utma-

ning! Tveka inte att kontakta företaget om ni själv eller någon som ni känner är intresserad och lämplig. 

Samtidigt har flera företag i kommunen signalerat anställningsbehov den närmsta tiden bl.a. Engcon som 

går mot ett rekordår. Ovanstående betyder att frågor som inflyttning och att hitta bostäder har blivit högst  

aktuella. 

 

Skoterturism 

Beslutet som kommunfullmäktige fattade om ett regleringsområde är överklagat. Detta innebär att under 

kommande säsong har området samma juridiska förutsättningar som tidigare. Projektet har påbörjat sin 

verksamhet, alla byar i Frostviken har besökts efter det att startkonferensen genomförts. Dialogen har 

ifrån projektet rapporterats som positiv. Flera markägaravtal, av de som saknats, är inkomna. Projektet 

fortgår som planerat med aktiviteter som inte är beroende av att överprövningen är under process. 

 

Vägslitageskatt 

Suab har sammanfattat ett underlag som inhämtats ifrån främst kommunens företag. Dokumentet har vid 

ett möte på regeringskansliet överlämnats. Diskussionen med en av utredarna varade under en förmiddag. 

Anledningen till uppvaktningen är att vi på Suab och kommunen anser att en vägslittagskatt, eller en be-

skattning på avstånd, som det egentligen innebär, är direkt landsbygdsfientligt. Skulle ett sådant  

förslag komma att sättas i verket så skulle våra företag drabbas hårt.  

Anders Blomberg 

Vd /näringslivschef 

Suab 


