
Helt enkelt.
Information och nyheter för företag

Krokoms Kommun

Vår turistsamordnare 
Emma Bergstrand
Hos oss i Krokoms kommun har alla 
medarbetare en huvudroll. Emma är 
turismsamordnare, en tjänst som hon 
tillträdde i somras.

Här berättar hon om sin resa från 
Stockbäcken via Abisko, London och 
Sydney för att slutligen landa i Offerdal.

Torstamässan
Efter förra årets succé med över 5000 
besökare på Torstamässan söker vi nu 
er som vill ställa ut på årets mässa som 
hålls lördag den 1 oktober på Torsta i Ås.
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Vi önskar en trevlig 
sommar!
Vi planerar för fullt inför nya innehållsrika 
företagarträffar i höst så håll utkik på vår 
Facebooksida.

Vi vill även passa på att önska er en skön 
och härlig sommar!

Ni vet väll att det finns massor att 
upptäcka och göra i vår fantastiska 
kommun? För inspiration kolla in vår 
evenemangskalender.

Ta nästa steg i ditt 
hållbarhetsarbete!
Efter sommaren erbjuder Almi 
workshops med hållbarhetskonsulten 
Theresa Thomasson där du tillsammans 
med andra företagare kan ta nästa 
steg i ditt hållbarhetsarbete. Det är 
kostnadsfritt och hålls digitalt.

Platserna är begränsade så skynda dig 
med din anmälan!

Få värdefull rådgivning 
för att utveckla ditt 
företag
För att ta nästa steg så kan det vara 
bra att bolla dina tankar och idéer med 
någon annan, då ska du ansökan om 
timmar ur Timbanken.

Du kan få upp till 5 h per år och 
rådgivningen är inom 6 olika 
delområden.

Information till fastig-
hetsägare om krav på 
laddpunkt
Den 16 april 2020 infördes det krav 
på laddinfrastruktur i PBL (Plan- och 
bygglagen). I samband med detta 
beslutades det också om ett krav på 
befintliga byggnader, det så kallade 
retroaktivitetskravet.

Det retroaktiva kravet börjar gälla 
den 1 januari 2025 och består i att 
uppvärmda byggnader med 20 eller fler 
parkeringsplatser i byggnad eller på 
tomten ska uppfylla kraven i PBL:s 8:e 
kapitel gällande laddinfrastruktur och 
laddpunkt.

Det är Bygg- och miljönämnden som är 
tillsynsmyndighet för att kravet efterlevs.

För mer information om vilka byggnader 
som omfattas av kraven och vilka 
krav som ställs hittar du på Boverkets 
hemsida.

Här kan du läsa om möjlighet för stöd.

Välkommen att prata 
laddbara fordon och 
provkör elbil
Den 1 juli finns vi på plats vid Krokoms 
Wärdshus 10-14. Energikontoret region 
Jämtland Härjedalen finns på plats för 
att information och råd om laddning och 
laddbar fordon.

På plats finns också bilhandlare för 
att erbjuda provkörning av laddbar 
transportbil. Hoppas vi ses där! Detta 
görs inom en satsning på energikontoret.

Stöd för 
energiomställning
Funderar då på hur ditt företag kan 
arbeta mer med hållbarhet och minska er 
klimatpåverkan? Det finns olika medel att 
söka för denna omställning.

Här finns en lista med olika stöd och 
bidrag.

Offerdalsskiffern  
ligger nära både hjärta 
och hem
Skiffern från Offerdal finns vid 
operahuset i Sydney, i buddhisttemplet 
Tsz Shan i Hongkong och Piazza 
Strasbourg i Frankrike – men också i 
nästan varje hus och trädgård i Offerdal. 
Det är en älskad och folkkär natursten 
som bidrar till att offerdalingarna har 
nära till jobbet. 

I över 50 år har Minera Skiffer AB funnits 
tack vare en stor skifferfyndighet i berget 
mellan Rönnöfors och Finnsäter och 
nu är tanken att fundera kring hur de 
kommande 50 åren ska se ut.

Delta i höstens omgång 
av Employer Branding 
for Lunch
Lär er de bästa knepen för att attrahera, 
rekrytera och behålla rätt kompetens! 
Gör då som 59 andra företag i Region 
Jämtland Härjedalen redan gjort och 
delta i höstens omgång av Employer 
Branding for Lunch.

Under fyra kostnadsfria tillfällen med 
inspirerande föreläsare och nätverkande 
med andra företag får du lära er mer 
om hur ni utvecklar en arbetsplats där 
medarbetare vill arbeta.
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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!

Pågående 
upphandlingar
Hyrbil, rivning och trygghetslarm detta 
är några av de upphandlingar som pågår 
just nu.

Här hittar du alla aktuella upphandlingar.
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