
Helt enkelt.
Information och nyheter för företag

Krokoms Kommun

Pågående 
upphandlingar
Vill du göra affärer med kommunen? 
Upphandling är inte så krångligt som 
många tror. Du hittar alla aktuella 
upphandlingar för Jämtland på 
upphandlingsnämndens hemsida. I 
Krokoms kommun kan du just nu lägga 
anbud på två upphandlingar: 

– Tillbyggnad till Ås ridhus

–Olycksfallsförsäkring till Krokoms 
kommun

Heja våra finalister i 
Guldgalan 2022!
Den 10 november går årets Guldgala 
av stapeln i Östersund. Från Krokoms 
kommun finns två finalister:

Finalist i kategorin Årets företagare

Barbro Åström Moback och Calle 
Moback, Mobacks kök och skafferi

Finalist i kategorin Årets industriföretag

Elby Produkter i Vaplan

Vi är så stolta över våra finalister och 
önskar dem all lycka till i finalen! Håll 
tummar och tår med oss!

Få värdefull rådgivning 
för att utveckla ditt 
företag
För att ta nästa steg med din verksamhet  
kan det vara bra att bolla dina tankar 
och idéer med någon annan. Då ska du 
ansöka om timmar ur Timbanken!

Du kan få upp till 5 h per år och 
rådgivningen är inom 6 olika delområden. 
Läs mer och ansök på länken nedan!

Välkommen till 
områdesträffar!
Vad ser du är viktigt för att din bygd ska 
växa och blomstra? Vi vill träffa dig och 
samtala om hur du vill att näringslivet 
och ditt närområde ska utvecklas. Kom 
och prata framtid med oss!

Datum och plats för träffarna

31 oktober: Föllinge

1 november: Häggsjövik

29 november: Krokom

30 november: Änge

1 december: Alsen

Digital informationsträff 
om regionens 
företagsstöd
Visste du att du som vill starta företag 
eller utveckla ditt företag har möjlighet 
att söka finansiellt stöd? Stöd kan 
handla om allt ifrån större investeringar 
i exempelvis maskiner och byggnader 
till mindre belopp för konsulttjänster, 
produktutveckling eller mässdeltagande. 

Region Jämtland Härjedalen bjuder in 
till en digital informationsträff om hur 
företagsstöden fungerar. Efter träffen kan 
du boka enskild rådvigning.

Träffen ges 11 november kl. 11.30-12.00

Konkurrens i ett 
förändrat klimat
Klimatet blir allt mer extremt. Därför 
får du som företagare i Jämtlands 
län nu möjlighet att stärka din 
förmåga att analysera klimatrisker 
och hantera utmaningar kopplade till 
klimatförändringar. På Länsstyrelsens 
hemsida finns en serie kortfilmer som du 
kan titta på för att lära dig mer. 

Entreprenörer utvecklar 
landsbygden
Vad gör en plats framgångsrik? Vem 
är det som driver utveckling och får 
en bygd att blomstra? En analys av 
Jämtlandskommunerna visar att 
entreprenörskap är den viktigaste kraften 
för att få en plats att växa. 

Du som företagare har alltså alla 
möjligheter att påverka din bygd i en 
positiv riktning! På en mindre plats gör 
även en liten verksamhet stor skillnad. 

Läs resten av artikeln på vår hemsida, där 
du även hittar länken till hela analysen av 
företagandet i Jämtlands kommuner. 

Investera i framtidens 
arbetskraft - ta emot 
prao-elever!
Är du arbetsgivare och planerar att 
anställa fler personer de kommande 
åren? Ta chansen att introducera 
ungdomar till din verksamhet genom 
prao! Vem vet, prao-eleven kanske blir din 
nästa anställd?

Du anmäler intresse för att ta emot prao-
elever via praobanken. Gör det redan 
idag!
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Vi är ”en väg in” till kommunen för dig som företagare. Har du funderingar 
kring tillstånd, finansiering eller företagsstöd? Behöver du nya lokaler eller 

mark? Kontakta oss! Ingen fråga är för stor eller för liten. Vi har kunskap och 
kontakter och finns till för dig.

Med det här nyhetsbrevet vill vi ge företagare i Krokoms kommun tips, info 
och nyheter som vi hoppas ska komma till nytta. Följ oss gärna på Facebook 

för löpande uppdateringar.

Gunilla Gisslén 
Närings livs råd givare

Tel: 0640-161 00

Håkan Åsberg 
Närings livs råd givare

Tel: 0640-161 91

Olle Rönning 
Kristiansson 

Närings livs råd givare

Tel: 0640-161 91

Maila mig! Maila mig! Maila mig!

Läs mer och anmäl dig

Läs mer

Guldstjärnan 2022
Äntligen fick vi samlas till Guldkväll igen  
och hylla alla fantastiska människor, 
föreningar, verksamheter och företag i 
vår kommun! Vi fick även äran att dela ut 
Guldstjärnor för årets serviceföretag och 
serviceperson: 

Guldstjärnan – årets serviceföretag

Skavbränna gård

Guldstjärnan – årets serviceperson

Per Ljungberg

Tack för allt ert engagemang, era stora 
hjärtan och sättet på vilket ni sätter 
guldkant på vardagen för alla som 
kommer i kontakt med er!  

Samiskt 
näringslivsevent
Är du nyfiken på samiskt näringsliv ska 
du boka in den 24-26 november!

Näringslivseventet kommer att vara i 
Staare / Östersund. Där kan du ta del av 
föreläsningar, samisk mat, musik och 
konst. Det kommer att finnas möjlighet 
att handla högklassiga produkter allt från 
renkött, inredningsdesign till praktiska 
kläder.

Skydda din mjukvara
Event den 11 november: Få mer kunskap 
om hur du kan skydda mjukvara och 
företagets immateriella tillgångar.

Under en timme får du bättre överblick 
över immaterialrätterna och hur 
du strategiskt kan nyttja dessa. 
Hör Marianne Wartoft, grundare av 
onlinespelet Seterra, berätta om hur 
hennes idé blev verklighet samt vilket 
stöd hon haft från start till exit.

Hotagsfjärden 
nominerade till pris 
Stort grattis till äldreboendet 
Hotagsfjärden i Rötviken, som är 
välförtjänt nominerade till Årets 
kooperativ. Äldreboendet, som var 
ett av Sveriges första kooperativa 
äldreboenden, har drivits sedan 1992 
och har idag åtta lägenheter. Vi önskar 
Hotagsfjärden stort lycka till!
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