
Helt enkelt.
Information och nyheter för företag

Krokoms Kommun

Företagaren som slår 
flera slag för bygden
Han är lokalpatriot, otålig och orädd. 
Han ogillar byråkrati och han vägrar 
Facebook.

Nils Åke Hallström på Hallströms 
Verkstäder i Nälden har ett stort 
hjärta för bygden och för det sociala 
entreprenörskapet som ger alla 
Näldenbor en bättre fritid.

Ta emot en  
feriepraktikant
Vill du som arbetsgivare ta emot 
ferie praktikanter? Ta chansen i 
sommar, kanske möter du en framtida 
medarbetare. Varje år erbjuder Krokoms 
kommun cirka 300 feriepraktikplatser.

Platserna erbjuds i första hand 
ungdomar som går ut årskurs ett och 
två i gymnasieskolan samt de som går 
ut årskurs åtta och nio i grundskolan. 
Anmäl ditt intresse på hemsidan.

Lyckas med e-handel
Campingtillbehör4U.se är en e-handel 
som växer för varje år och är 
marknadsledande i Norden inom sälj 
av tillbehör till husvagn, husbil och 
camping.

Vad gör de för att lyckas? Hur arbetar 
de med kundvård och hur är det att 
driva e-handel i Norge? Almi bjuder in till 
webbinarium den 7 april kl 9.00.

Bli en vinnare inom 
besöksnäringen
Välkommen till tre intressanta 
föreläsningar som ger dig tips och idéer 
om paketering, produktutveckling och 
samverkan. Du kommer också få lära dig 
mer om hur du fångar medias intresse. 
Vad är en nyhetskrok och hur blir du 
duktig på att berätta om det unika som 
ditt erbjudande står för?

Samling Näringsliv: Digikraft hjälper 
dig att påbörja eller komma vidare i din 
affärsutveckling med hjälp av digitala 
verktyg.  
Läs mer

Almi: Få in hållbarhet i din 
affärsverksamhet. 
Läs mer

Energirådgivarna i Jämland Härjedalen: 
Kostnadsfri energirådgivning. 
Läs mer

Tips på bra länkar

Så blir du en intressant 
och attraktiv arbets-
givare
Att aktivt arbeta med både platsens 
varumärke och enskilda företags 
arbetsgivarvarumärken kan göra att 
fler människor blir nyfikna och vågar ta 
steget att flytta till Krokoms kommun.

Välkommen till en inspirations 
föreläsning med Universums Norden-
chef Claes Peyron. Under två timmar 
med föreläsning, gruppdiskussioner 
och mingel får du både inspiration 
och konkreta tips på hur du kan bygga 
ett långsiktigt och mer attraktivt 
arbetsgivarvarumärke.

Pågående 
upphandlingar
I just nu i länet pågår upphandlingar 
inom bland annat följande områden:

 � Sidolastande sopbilar med   
 tvåfackssystem

 � Drift av Thomée 

 � RFI -sensorer i postfack

 � Upphandling av livsmedel

Stor uppslutning vid 
områdesträffarna
Under våren bjuder Krokoms kommun 
in till företagarträffar för att lyssna till 
företagens vardag, utmaningar och 
behov. Hittills har träffar genomförts i 
Föllingebygden och Hotagsbygden och 
uppslutningen har varit stor.

- Det är alltid givande att träffa 
företagare i kommunen. På det här 
sättet, när vi träffas en större grupp med 
både företagare, tjänstepersoner och 
politiker blir det också ett mervärde. 
Vi har haft bra diskussioner om 
både utveckling av bygden och vad 
kommunen kan göra för att förbättra 
förutsättningarna för företagen, säger 
Gunilla Gisslén, näringslivsrådigare. 

Se aktivitetskalendern på hemsidan för 
information om kommande träffar.

Mejerinördar som  
gärna är med och  
utvecklar bygden
Det blev en snärjig start för de nya 
ägarna av Skärvångens Bymejeri. 
Produktionen låg efter på grund av 
Corona och det skulle produceras 
mycket ost, samtidigt var det oväntat 
mycket att lära sig och sätta sig in i.

Nu, tio månader senare, börjar det nya 
livet som företagare på glesbygden bli 
vardag.Läs mer

Läs mer och anmäl dig

Läs mer och anmäl dig Läs mer och anmäl dig

Läs mer och anmäl dig

Läs mer

Läs mer

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!

https://www.samlingnaringsliv.se/digikraften/
https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/hallbar-utveckling/?region=67
https://energirad.se/
https://krokom.se/naringsliv.html
https://krokom.se/naringsliv/nyhetsarkiv/arkiv/2022-03-23-foretagaren-som-slar-flera-slag-for-bygden.html
https://krokom.se/jobba-hos-oss/jobbvagar/feriepraktik.html?fbclid=IwAR1hc7a0VQPTM8-Fs13ufRJitWQbRJWrewcYDy6O1ZBlHA6h-4-mb2tC0B0
https://www.almi.se/vasternorrland/international-cafe-sa-har-driver-du-framgangsrik-e-handel/
https://krokom.se/naringsliv/foretagsaktiviteter/foretagsaktiviteter/2022-03-28-bli-en-vinnare-inom-besoksnaringen.html
https://tasteget.nu/arbetsgivare/
https://krokom.se/naringsliv/nyhetsarkiv/arkiv/2022-03-14-mejerinordar-som-garna-ar-med-och-utvecklar-bygden.html
https://www.upphandlingskontoret.se/5.2139c2e417d8f8115bf16e73.html
https://sv-se.facebook.com/naringslivkrokom/
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