
Företagslots, kostnadsfri service för dig som företagare eller blivande företagare. Du kan få hjälp med att undersöka vilka eventuella tillstånd du kan behöva, 
lediga lokaler, kontakter in i kommunen, finansieringstips, tips om samarbetspartner med mera. Läs mer här.

Matchningskontoret, behöver du hjälp med att hitta rätt person till ett uppdrag, kort som långt, hör av dig till matchningskontoret och Karin Ernehed.  
Läs mer här.

Näringslivskontoret  Östersunds kommun, 831 82 Östersund. 063-14 39 00. www.ostersund.se/arbetenaringsliv  

 Nyhetsbrev från  

Näringslivskontoret
En jobbdag är inte ens 
nära en skoldag
Tusen tack till alla som tagit emot 

565 elever i åk 8 på fem dagars prao 

i höst! I vår är det nästa praoperiod 

för eleverna. Vill du vara med och ge 

ovärderliga erfarenheter till fram-

tidens arbetsgivare, arbetstagare, 

arbetsledare och arbetsskapare?  

Anmäl ditt intresse här. Tack!

Brexit – vad innebär det 
för svensk handel?
Läs information från från Tullverket 

om framtida tullhantering och Brexit.

 

Öka användandet av bio-
baserade, återvunna eller 
återvinningsbara material
Delta på ett frukostseminarie den 5 

december och få inspiration och infor-

mation med exempel på hur hållbara 

material används i olika produkter, 

framtidsspaningar om vad som sker 

inom området, begrepp och termino-

logi samt information om utbildningen 

BioLyftets innehåll och kommande 

aktiviteter. Läs mer här

levaiostersund.se
Snart lanseras sidan för båda rekry-

tering och inflyttning och nu fylls det 

på med lediga jobb inom bristyrken. 

Söker ni personal inom bristyrkena; 

ingenjör, ekonomi, IT, yrkeschaufförer, 

pedagogik och vård? Då bör ni lägga 

in era annonser på denna sida. Det är 

kostnadsfritt och Östersunds kommun 

står för marknadsföringen.  

Låter detta intressant? Kontakta ka-

rin.henriksson@ostersund.se eller

maria.stenhammar@ostersund.se för 

mer information.

De förtroendevalda i Östersunds kommun beslutade våren 2019 att en Utvecklings-

plan för Brunflo ska tas fram. Syftet är att bidra till en kraftsamling i Brunflo för att 

stimulera utvecklingen inom ett antal utvecklingsområden. Utvecklingsplanen ska ha 

bäring på 2-10 år.

Under hösten har en dialogprocess pågått som kommer att fortsätta även i början på 

2020. Ett exempel på aktivitet som genomförts är ett information- och dialogmöte 

i Brunflo den 24 september. Där deltog cirka 70 medborgare och många intressanta 

synpunkter kom in. Den 11 december planeras en särskild träff för företagare i Brun-

flo. Mer information om detta kommer inom kort.

Utvecklingsplanen ska enligt plan beslutas i mars 2020, men innan dess ska ett 

förslag ut på remiss till Östersunds kommuns förvaltningar. Remissomgången ska 

genomföras under januari och februari 2020.

Frågor, kontakta Ingrid Mars på Näringslivskontoret:  ingrid.mars@ostersund.se

Utvecklingsplan Brunflo – hur går det?

Vill du veta 
mer om ”nya 
busstorget” 
Då kan du besöka Östersundsrummet på 
Hamngatan 13 i centrala Östersund torsdagar till lördagar kl 10-15. 

– Vi vill skapa dialog och ta del av Östersundsbornas idéer för det nya stadskvarteret 

och framtidens resande, säger Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef på Öster-

sunds kommun.

– Människors rörelsemönster och resande har förändrats. Östersunds kommun och 

Region Jämtland Härjedalen vill därför öka möjligheterna till ett hållbart resande, 

anpassat efter nya trafiksätt och flöden. I Östersundsrummet kommer medborgarna att 

kunna tycka till om hur framtidens resande i Östersund ska se ut. Vad är viktigast när 

vi reser, vart vill vi oftast åka och på vilket sätt reser vi helst? säger Ante Åkerström, 

projektledare på Östersunds kommun. 

Läs mer om Östersundsrummet här. 

November 2019 redaktör Maria Stenhammar
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