
 

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 februari 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.   
 

 

AKTUELLA  UPPHANDLINGAR 

Kommun informationssida 
Sista anbudsdag: 2017-01-16 

 

Strömsunds avloppsreningsverk, 

OMBYGGNAD - BIOSTEG - Etapp 2 

Sista anbudsdag: 2017-01-23 
 

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 

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 

 

 

GILLA OSS PÅ FACEBOOK! 

              www.facebook.com/suab.se/ 
 

 

Gå in och gilla våran sida på  

facebook  -följ oss så missar du 

ingen information! Ifrån oss! 

 

Januari 2017 

Länsfinalen - Guldstjärnan!  
 

Den 26 januari utses vinnarna i länsfina-

len av Guldstjärnan. Länsfinalen kommer 

att äga rum på Residenset i Östersund. 

Vi håller nu tummarna för våra vinnare i 

Strömsunds kommun.  

Årets service person, Thomas Lundström 

Årets Service företag, Norråkers Handel.  

 

 

 

 

Digitaldagen 15 februari 

Workshop - mingel och mässa  

Plats: OSD Östersund 

Syftet med dagen är att främja tillväxten  

genom att höja den digitala nivån, samt 

vara arenan för lokala företagare och 

offentlig sektor inom digititalisering. 

Tre av årets keynote talare är inga mindre 

än Alexander Bard, Emanuel Karlsten och 

Anna Felländer.  

Läs mer på: http://digitaldagen.se/ 

 

Inbjudan till dialog inför  

livsmedelsupphandling 

Vilka möjligheter finns det för lokala pro-

ducenter att delta i kommande upphand-

ling av livsmedel?  

Välkommen till ett dialogträff! 

När: onsdagen den 1 februari kl 14.00  

Var: Åsgården i Hammerdal.  

Anmäl er till träffen senast den 27 januari. 
Camilla Hulkki, camilla.hulkki@stromsund.se 

eller 0670-167 43. 

Läs mer på: www.stromsund.se/23928.html 

 

Är ditt bolag 2017 års vinnare 

i Almi Pitch?  

Startups från hela Sverige har nu chansen 

att nominera sig och bli ett av 12 utvalda 

bolag som får möjlighet att pitcha inför 

kapitalstarka investerare och publik.  

Vinnaren belönas med 100 000 kronor i 

förstapris. Almi Pitch arrangeras under 

Åre Business Forum den 29-31 mars. 

Läs mer och nominera ditt företag här! 

 

Sven O Persson Fond 2016! 

Den 14 december delades diplom ut till 

glada stipendiater. Förutom diplom får de 

även en ledarutveckling. Utdelningen 

ägde rum på länsresidenset i Östersund 

och diplomen överlämnades av landshöv-

ding Jöran Hägglund som är stiftelsen 

ordförande. Andreas Sund, Sunds Skogs-

tjänst från Strömsunds kommun var en av 

dem som fick Stipendiatet. Stort Grattis! 

Läs mer om priset och prisutdelningen här! 

 

Framtidssäkra ditt företag 

med fiber från ServaNet  

Nu bygger vi ut det lokala fibernätet för 

fullt i Strömsunds kommun. Ta chansen 

och rusta ditt företag för framtiden med 

en uppkoppling som idag klarar 1000 

Mbit/s. På www.servanet.se/foretag kan 

du läsa mer och skicka in din förfrågan.  
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     Enkätundersökning 

          Vi kommer inom kort att skicka ut vår årliga kundundersökning. Slumpvis görs ett  

                urval bland ärenden och kontakter som vi haft under verksamhetsåret. Vi får ett  

    underlag för hur vi har klarat vår service samt i vilken grad vi klarat att lösa våra upp 

        gifter. I undersökningen finns även möjlighet att komma med förslag och framföra vilka 

behov man har för att utveckla sina verksamheter. Underlaget ligger till grund för utformningen av vår verk-

samhetsplan. Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss att bli bättre genom att svara på undersökningen. 

 

Upphandlingar 

Under höstens företagsbesök, och genom arbetet med kommunens näringslivs strategi, har frågor om upp-

handling frekvent återkommit. Upphandlingar är en viktig fråga för näringslivet i kommunen och även viktig 

fråga för kommunen för att få bäste kostnadseffektivitet. Bra upphandlingar är ett gemensamt intresse där 

kommunen vill ha in flera anbud och företagen uttalar ibland att de tycker det kan vara svårt att ge anbud.  

Frågan togs upp på SUAB:s senaste styrelsemöte. Resultatet blev bl.a. att vi tillsammans med kommunen ge-

nomför en aktivitet för att öka dialogen med företag och att öka kunskaperna för hur det går till. En fingerad 

upphandling kommer att genomföras tillsammans med inbjudna företag. Alla som är intresserade är välkomna 

oavsett bransch eller storlek. Samtliga steg ifrån att ta fram underlag till att genomföra anbudsöppning kom-

mer att genomföras. Syftet med utbildningen är att fler företag kan genomföra uppdrag åt kommunen samti-

digt som kommunen får in fler anbud. 

 

Attacus 

Ingen kan ha undgått den stora satsning som Attacus nu genomför i vår kommun. Rekrytering av personal är 

högst aktuell och pågår i skrivande stund. I Hammerdal byggs nu en helt ny verksamhet upp samtidigt som SCF 

i Strömsund har betydande rekryteringsbehov. Totalt handlar det om ca 100 nya medarbetare under 2017. 

Det uppkommer flera olika frågor som vi inte är vana att hantera varje dag. Sammantaget naturligtvis otroligt 

positivt för kommunen. 

 

Strategi 

Jag har jobbat med att sammanställa allt material som inkommit gällande vår näringslivsstrategi. Jag är tack-

sam att så många har visat sitt engagemang och framfört viktig information. Materialet kommer nu att presen-

teras för våra politiker som i sin tur kommer att justera det sista utifrån politiska viljeyttringar. Viktigt att till-

lägga är att dokumentet skall uppdateras vartannat år. Om det är något man känner bör finnas med så kan 

man löpande inkomma med det till kommunen eller SUAB. 

 

Turism 

Ett beslut har fattats i kommunstyrelsen att flytta en del av turismens verksamhet till SUAB. Det handlar om 

den del som berör turismutveckling och arbete mot enskilda företag. Arbetet med kommunens  

turiststrategi, som tidigare påbörjats, kommer att fortsätta under våren. SUAB kommer att vara  

delaktiga i arbetet. 
Anders Blomberg 

Vd /näringslivschef 

Suab 


