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Företagarna – en resurs för framtiden
Företagarna i Strömstad har de senaste åren ﬂyttat fram sina positioner
och deltar i allt högre grad i samhällsutvecklingen, inte bara i näringslivsfrågor.
- Vi är övertygade om att vår samlade
kunskap behövs när Strömstads framtid planeras, säger Michael Foberg, vd
Företagarna Strömstad.
Strömstad är en kommun i stark tillväxt, där
besöks- och handelsnäringen dominerar. Två
branscher som också fungerar som lok för
många andra näringar.
Nya företag startas och andra
växer. Företagarna Strömstads 120
medlemmar bidrar därmed mycket
direkt till Strömstads tillväxt.

Ansvarsfull roll

Fruktbart nätverk

Gränssamarbete

Strömstads företagare har även ﬂer skäl till
att gå med i Företagarna. Ett gediget paket
med rabatter från sjukvårdsförsäkringar och
lägre bensinpris till avancerad juridisk hjälp
erbjuds medlemmarna.
- Många av våra medlemmar är småföretagare, med få anställda. Vid uppkomna
problem står man ofta ganska ensam. Som
medlem i Företagarna, där företagaren naturligt ingår i ett större nätverk, ﬁnns det alltid
kollegor att prata med och oftast någon med
liknande erfarenheter. Som medlem får du
också kontakt med andra företagare som du
inte träffar i din yrkesroll.

För Företagarna Strömstad är också ett fruktbart utbyte över kommun- och landsgränser
prioriterat.
- Jag kan ta vårt företag som ett exempel, vi
har halva verksamheten i Norge. I Strömstad
ﬁnns det en naturlig acceptans för gränssamarbete och vi i Företagarna vill intensiﬁera
samarbetet med våra systerorganisationer
på den norska sidan. Halden, Sarpsborg och
Fredrikstad är traditionella industristäder
som väl kompletterar Strömstads näringslivsproﬁl. Det här är också viktigt för rekrytering
av kvaliﬁcerad medarbetare. Vi måste se hela
regionen som en gemensam arbetsmarknad,
menar Michael Foberg

”

Fortsatt ljus framtid
Vi är varken gnällspikar eller en
Finns det då inget hot med det stora
nagel i ögat på makthavarna, vi vill bidra beroendet av gränshandeln?
- Visst, vi har ropat på vargen i
med våra erfarenheter och kompetenser
många år nu, men samtidigt växer hanoch tidigt vara med och få med närings- deln och utbytet för varje år. Jag kan
bara jämföra med vår bransch, en stad
livsperspektivet i samhällsplaneringen

Som medlemmar får de ytterligare
inﬂytande över samhällsutvecklingen.
- Tillsammans har vi en stark röst
och fungerar som en betydelsefull
instans som Strömstads kommun lyssnar
till. Vi är varken gnällspikar eller en nagel i
ögat på makthavarna, vi vill bidra med våra
erfarenheter och kompetenser och tidigt vara
med och få med näringslivsperspektivet i
samhällsplaneringen. Genom att kommunen
lyssnar till våra synpunkter kan vi också ta
ett aktivt ansvar för Strömstads utveckling
och framtid, menar Michael som i sin egen
roll som arkitekt har en stor erfarenhet av den
kommunala arbetsgången.
Efter ﬂera träffar med politiker och tjänstemän i kommunen för ett par år sedan lyckades
man gemensamt skapa effektivare hantering
av bland annat bygglovsärenden.
- Lokala företagare får en annan behandling idag, jämfört med för några år sedan.

av Strömstads storlek skulle kunna
försörja två arkitekter, vi är nu femton,
trots hård konkurrens av större byråer i Göte-

Starkare tillsammans

borg och Karlstad. Vad vi kan konstatera är
att politiska beslut i Oslo kan påverka handeln
över en natt, det visade om inte annat muloch klövsjukan för några år sedan. Däremot
är besöksnäringen inte så känslig. Totalt ger
det en mycket ljus på framtiden.

Fakta:
Företagarna är en rikstäckande organisation med lokala och regionala nätverk i
Sveriges samtliga kommuner och län.
Organisationen har i siffror 21 regioner och över 300 lokala föreningar med
ﬂer än 3 000 förtroendevalda medlemmar. Till organisationen är även anslutet
21 branschförbund. Sammanlagt företräder Företagarna ca 80 000 företagare.
Medlemsavgiften beräknas på antalet
anställda varje företagare har.
Styrelsen för Företagarna Strömstad
kontaktas via e-post:
foretagarna.stromstad@foretagarna.se

Företagarna Strömstad är en förening som
sätter samarbete högt, som vill driva frågor
som är bra för företagsamheten i kommunen
och som vill öka samarbetet mellan Strömstads olika näringslivsorganisationer som
Svensk Handel, Strömstads Köpmannaförening, Industrisamverkan, Kosterföretagarna
och Strömstad Tourist.
Just nu spelar Företagarna Strömstad även
en aktiv regional roll i skapandet av en gemensam turistorganisation för norra Bohuslän tillsammans med bland annat Strömstad
Tourist och Köpmannaföreningen i Strömstad.

”Vi ﬁxar vad du behöver”
Hälle Såg & Byggvaror är idag
en komplett byggvaruhandel, ett
hyvleri och ett mindre sågverk.
- Allt ﬂer hittar hit och uppskattar vår personliga och raka
atmosfär, säger delägare Johan
Glans.

På Hälle Såg & Byggvaror möts kunden alltid av goda råd. På bilden ägarna Johan Glans och Henrik Johansson.
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Hälle Såg & Byggvaror har i ﬂera år
utökat sitt sortiment successivt efter
kundernas önskemål.
Företaget tillhandahåller fullt sortiment av byggvaror, från trämaterial, fönster och dörrar, till takplåt,
isolering och murblock. Det mesta
ﬁnns på lager, inklusive prisvärt
kvalitetsvirke från Norrland, annat
levereras med snabba transporter.
- Vi ﬁxar vad du behöver. Det är

bara att kontakta oss, vi kan ordna
det mesta.
Önskar kunden få leveranser
hemkörda är det inga problem.

30 års jubileum
I 30 år har det sågats och hyvlats virke i Hälle. Sedan tre år tillbaka äger
Johan Glans och Henrik Johansson
företaget. Omsättningen har under
den tiden fördubblats.
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- Inte minst våra norska kunder
kommer hit, vi är den första byggvaruhandeln på svenska sidan, endast 11 kilometer från Svinesundsgränsen.
Fördelen med att äga ett sågverk
i anslutning till byggvaruhandeln
är att Johan och hans medarbetare
enkelt kan såga och hyvla till udda
dimensioner och ﬁxa fram ny panel
eller lister i äldre stil.
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