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MER INFORMATION PÅ HEMSIDAN
På hemsidan finns det gott om information som du kan ha nytta av som företagare. Här kan du till expempel 
söka efter företag via en länk till UC Näringslivsregister, en bra funktion om du söker lokala samarbetspartners. 
Där finns även ett Lokalregister att söka i om du har behov av att hyra lokal, eller har en lokal att hyra ut. 

VAD GÖR NÄRINGSLIVSENHETEN?
VÄGLEDER – Beroende på vad företaget har för verksamhet kan det krävas olika former av tillstånd, 
en del av dessa är kommunala. Vi hjälper företagen rätt i den kommunala världen. Där är Lotsgruppen 
en viktig del i funktionen att vägleda företagen inom den kommunala verksamheten. Den är en 
möjlighet för företag att vid ett tillfälle få en första kontakt med alla olika myndighetsområden. 
 
GUIDAR – Vi hjälper företag att hitta rätt bland de stödfunktioner som finns till hands när det gäller 
rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. Det finns olika aktörer beroende på i vilket skede 
du är i din företagsutveckling, nystartad eller i ett utvecklingsskede. 

LÄNKAR IHOP – Vi kopplar ihop företagare med varandra, skapar mötesplatser där näringslivet kan 
mötas. Vi länkar även ihop kommun och näringsliv. Ibland genom öppna aktiviteter, ibland i tematiska 
forum för att diskutera specifika frågor.

www.tanum.se/naringsliv
Följ oss gärna på Facebook,  
där heter vår sida Näringslivsut-
vecklarna i Tanums kommun.

7 februari          Before Work
13 februari        Nystartskalas
29 mars             Lunchseminarium
4 april                Before work
                 
        
            
        

Varmt välkommen att anmäla dig! 
naringsliv@tanum.se

Med vänliga hälsningar
Elenor & Elisabeth  
Kontakta oss gärna! Uppgifter på baksidan. 

KALENDARIUM VÅREN 2019

BEFORE WORK – En torsdagsmorgon varje månad träffas företagare och äter frukost ihop hos ett nytt 
värdföretag. Vi försöker alternera mellan orterna i kommunen så man alltid har nära någon gång. Vi varierar 
mellan stora och små företag och inom olika branscher. Before Work är ett tillfälle att nätverka med andra 
företagare och lära sig mer om varandra. 

LUNCHSEMINARIER – Några gånger per år bjuder vi in till en extra näringsrik lunch, ett lunchseminarium 
med föreläsning i ett intressant ämne.  

NYHETSBREV – Inbjudningar till aktiviteter skickas ut via vårt Nyhetsbrev. Varje månad tipsar vi om vad 
som händer i kommunen och regionen som är av intresse för företagare. Hör av dig till oss, eller fyll i formulä-
ret på vår hemsida, om du också vill ta del av nyhetsbrevet. 




