
 

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 
 

20 mars 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. Välkommen! 
 

 

AKTUELLA  UPPHANDLINGAR 
Bygg, järn och färghandelsvaror 

Sista anbudsdag: 2017-03-15 
 

Läs mer om upphandlingarna på: 
www.stromsund.se/upphandling 
Frågor om upphandling? 
Ta kontakt med Camilla Hulkki 
0670-16743. 
 

Ny upphandlingssida! 
Upphandlingskontoret har tagit 
fram en ny hemsida som ska under-
lätta för beställare och leverantörer.  
Sidan hittar ni här.  
 

Visitkort har fått ramavtalet för 
kommunens kuvert med tryck för de 
kommande 4 åren inkl. optionsår 
 

BOKA PARKERING FLYGET 
Gratis parkering med motorvärmare 
finns för dig företagare som reser i 

arbetet! Här är länk till hur du styr 
din motorvärmare via app, webb 
eller sms. Boka  parkering på 0670-
16970 eller suab@stromsund.se 
 

Får vi hälsa på dig och ditt 

företag? 
Vi tycker det är viktigt att vara ute 
och få in så mycket information som 
möjligt från våra företag. Stora som 
små. 
 

Välkommen att kontakta oss! 
Anders: 0670 -16969  

Ville: 0670-16972 

Mars 2017 

Jobbmässa 14/3 Strömsund 
Behöver du rekrytera under 2017? 
I så fall är Arbetsförmedlingens Jobbmässa i 
Strömsund något du inte ska missa! Här får 
du möjlighet att träffa arbetssökande och ta 
del av arbetsförmedlingens tjänster. De kan 
vara behjälpliga under hela rekryterings-
processen från mässa till färdig anställning.  
De behöver svar så fort som möjligt! 
Sista dag måndag 13/3 
Plats: Folkets hus, Strömsund 
Tid: 14/3, kl. 14.00 –16.00 
Kontaktperson:  
Elisabet Andersson: 010-4887 042 
elisabet.x.andersson@arbetsformedlingen.se 
 
 

Utbildning -Marknadsföring för 

nyföretagare i Strömsund 22/3 
Nyföretagarcentrum i samarbete med 
Mittmedia bjuder in nyföretagare till en 
utbildningsträff. Där fokus ligger på digi-
tala kampanjer och sociala medier. Där de 
går igenom grunder och hur du på bästa 
sätt kan nå ut via en mediemix, där tyngd-
punkten i din kampanj ligger på sociala 
medier och sök. 
Plats:  Folketshus Strömsund 
Tid: 18.00—20.00 med paus för fika och 
diskussioner. 

Anmälan: jamtland@nyforetagarcentrum.se 
Sista anmälningsdag 20/3.  
Anmälan är bindande.        

Välkomna! 
 
 

Näringslivsveckan 2017 
Vecka 20 kommer vi att uppmärksamma 
företagande och skola i kommunen lite 
extra med några aktiviteter.  
En av aktiviteterna kommer att vara en 

Företagsmässa 18/5, Folketshus i 

Strömsund. 
 

Mer information kommer! 

Ny app för fortsatt digitali-

sering av besöksnäringen 
Med den nya appen "Jämtland 
Härjedalen Sweden" blir besöks-
mål och sevärdheter lättillgängliga 
för såväl nationella som inter-
nationella besökare. Fylld med inform-
ation och inspiration, kartfunktioner och 
väderprognoser samt möjlighet att skapa 
och dela resrutter i sociala medier.  
Här kan du läsa mer! 

 

Strömsunds kommun söker en 

Turistinformatör till Gäddede 

turistinformation. 
Informatör till Gäddede turistinformation 
100%. 
Gäddede turistinformation ligger i Frostvi-
kens naturinformations lokaler i centrala 
Gäddede.Här kan du läsa mer om tjänsten! 

 

Tillfälligt sänkt arbetsgivar-

avgift! 
Du som enskild näringsidkare, anställ din 
första medarbetare och få tillfälligt sänkt 
arbetsavgivaravgift. Detta gäller från 12 
januari 2017 till utgången av 2021.  
Läs mer vad som gäller på Skatteverket 
hemsida.  
 

Vårens Studentevent på Mittuni-

versitet campus Östersund! 
På studenteventet får ni möjlighet att 
träffa och lära känna studenter som läser 
programmet maskiningenjör och 
sportteknologi.  
När? 3 april kl.13.00 –17.00 
Var? Mittuniversitetet Campus Östersund 
 

Anmälan gör senast 22/3 
Till: teresia.edling@miun.se  
 

Här kan du läsa mer om eventet!  
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     Kundenkät 

    Suab:s årliga kundenkät har skickats ut. Svarsfrekvensen har nästan varit 50 %.   

       Jag vill tacka alla som tagit sig tid att svara. Denna undersökning ligger till stor del till   

            grund för vår verksamhetsplan. Flera har även skrivit en hel del. Av svaren framgår   

   vilka behov man som företagare upplever att ha för att utveckla sina verksamheter.  

 

Generationsskiften 

Som jag vid tidigare tillfällen nämnt så står många företag inför generationsskiften. Ägaren går i pension och 

söker ny ägare. Finansieringsfrågan blir ofta utmanande. Vi kan konstatera att ju tidigare man är ute ju lättare 

har man som både säljare och köpare att hitta en bra lösning.  UC är kontaktade för att ta fram statistik över 

bolag i kommunen som inom ca 5 år står inför en ev. pension. Vi kommer att skicka ut en särskild information 

till dessa och erbjuda konsultation. 

 

Bussgods 

För två år sedan informerade vi om att Bussgods stod en osäker framtid tillmötes. Det fanns då en viss osä-

kerhet om dess fortsatta existens. Efter en tid meddelades att deras verksamhet och service kommer att fin-

nas kvar. På längre sikt är deras lönsamhet en förutsättning för att kunna fortsätta leverera logistiktjänster 

på landsbygden. Anledningen till att vi vill dela med oss av bifogat material är att många företag som verkar 

i kommunens periferi upplever att Bussgods är det företag som kan uppfylla deras behov. 

 

Timbanken 

Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har tagit fram en aktivitet för att skapa förutsättningar för 

tillväxt i små och medelstora företag. Timbanken ger företag möjlighet att kostnadsfritt få 5 konsulttimmar 

inom områdena: Affärsplan och affärsstrategi, Ekonomi och Juridik, Marknad och sälj, Ledning, personal och 

organisationsutveckling, Produkt -/tjänsteutveckling och Import/Export. Om allt går som tänkt så kommer vi 

att söka lämpliga konsulter som företagen direkt avropar. Så har du kunskaper ovanstående områden så hör 

gärna av er till oss om du vill bli anlitad som konsult. Allt är inte spikat för hur detta kommer se ut. Vi kommer 

att återkomma med mer information.  

 

Vi söker lokal 

Ett företag från Östersund är intresserade av att etablera sin verksamhet i Strömsund. Företaget bedriver han-

del. Deras önskemål är att hitta en lokal om ca 1000 kvadratmeter, gärna högt till tak, vitt golv och vita väggar. 

Bra parkeringsmöjligheter är en viktig förutsättning. Vet ni om något som skulle kunna vara lämpligt så  

hör gärna av er till Suab. 

 
Anders Blomberg 

Vd /näringslivschef 

Suab 



 

 

Bussgods det naturliga valet. 
 

 

Miljö 

Busstrafiken skall vara bästa miljöval vid vägtransporter.  

Genom att anlita Bussgods kan företaget/kunderna aktivt bidra till en bättre miljö. Inga extra 

transportresurser behöver sättas in för transport av gods utan transporterna utförs samordnat och 

gemensamt enligt tidtabell inom redan befintlig busstrafik som upphandlas med största 

fordonskrav vad gäller miljö och kvalitet. 

 

 

Bussgods Jämtland/Härjedalen omsatte ca 12 miljoner 2016. 

Bussgods Jämtland/Härjedalen hade drygt 72 000 avgående sändningar och ca 40 000 

ankommande sändningar från andra län under 2016. 

Till det kommer ca 25 000 sändningar som omlastats för vidare transport genom länet. 

 

Bussgods är inte bara miljövänligt det är också näst intill ett livsviktigt transportalternativ för 

affärer och andra företag på landsbygden. 

Bussgods är också ett bra sätt för privatpersoner att enkelt skicka och få paket. 

 

Bussgods är lättillgängligt med sina ombud som kan vara en mack, affär eller nått annat 

företag. Det går även att passa bussen vid hållplatsen och skicka paket. 

 

Bussgods går med två typer av buss.  

En med stort lastrum längst bak på bussen. Den typen har kyla/värme i lastrummet och lastar 

ca 12m
3
. 

 

 

 

 

 

Så har vi den så kallade underrummaren som lastar gods under golvet. Även den typen av 

buss tar med sig avsevärda mängder gods/paket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bussgods i Jämtland/Härjedalen har i dagsläget 53 godsombud och 3 terminaler. I Sverige 

finns ca 500 Godsterminaler och godsombud. 

Bussgods har i alla tider och så är det även 2017 en stor betydelse för att företag och 

privatpersoner på landsbygden skall kunna finnas och verka på ett bra sätt. Bussgods 

transporterar alla dagar bröd och andra färskvaror till butiker som annars skulle få dessa varor 

en eller två dagar i veckan. Andra typer av företagare skulle om möjligt få sitt gods en dag i 

veckan och privatpersonerna fick till stor del räkna med att ta egen bil för att få hem sitt gods. 

Många småskaliga företagare skulle inte kunna verka om inte Bussgods fanns eftersom de inte 

skickar stora så kvantiteter som andra transportföretag kräver. 

Busstrafik med bussar som både tar passagerare och gods är det mest och nästan det enda 

miljövänliga alternativet för transporter på landsbygden. 

Bussgods det enda alternativet för en levande landsbygd och det gynnar också större orter. 

 

 

 

Chef - Carina Kälvedal 

Tel: 063-554 13 83 

E-post: carina.kalvedal@bussgods.se 

Fax: 063-10 88 25 

 

Försäljning - Håkan Lorentzen 

Tel: 063-554 13 81 

E-post: hakan.lorentzen@bussgods.se 

Fax: 063-10 88 25 
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