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Anna Anderberg - ny näringslivschef
Den 11 augusti tillträdde Anna Anderberg som ny
näringslivschef i Botkyrka kommun. Anna har lång erfarenhet
från näringslivet och kommer närmast från en tjänst som
retailansvarig på fastighetsbolaget Fabege. Innan dess var
hon regionchef inom Svensk Handel och har bland annat
arbetat med stadskärneutveckling, förtätning och utveckling
av handelsplatser.

Gabriel Melki,
Samhällsbyggnads
nämndens
ordförande

Välkommen till Botkyrka Näringslivscenter för att träffa Anna!
2014-09-02

Boka in höstens Näringslivsforum 24/10 redan nu!
Höstens Näringslivsforum äger rum på förmiddagen den 24
oktober. Mer information kommer du kunna hitta under
www.botkyrka.se/Foretag
2014-09-02

Årets företagarfest - Botkyrkagalan!
För tredje året i rad arrangeras Botkyrkagalan. Galan går av
stapeln den 22 november i Hallunda Folkets Hus. Mer
information kommer inom kort på www.botkyrkagalan.se
Kontaktperson är Henrik Munkhammar - 0733 461 762
2014-09-02

Företagsmingel med Flemingsbergs
Science och KI Science Park
Den 8 oktober kl 15-18, bjuder Flemingsbergs Science och
Kisp in till spännande företagsmingel och pubkväll. Mer
information hittar du här:
Mer info här inom kort >>
2014-09-02

På fredag den 5
september går
startskottet för BotkyrkaSödra Porten till
Stockholm! Det är en
satsning där kommunen
i samverkan med
Skanska Sverige AB
möjliggör för etablering
av fler företag inom olika
områden. Läget vid
E4:an är perfekt för nya
etableringar och på sikt
kommer 4000 nya
arbetstillfällen att
skapas. Vi ska samtidigt
fortsätta att planlägga
verksamhetsmark på

http://evt.mdlnk.se/Show.aspx?AccountId=4ccbb661-cf70-4e52-a87b-5115ae703ba3&IssueId=efed787f-dd42-4424-9d5f-8bc3fe727b0e&ContactI…
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Rekryteringsmässa för dig som letar
personal
Den 9 oktober kl 9.30-12, bjuder Botkyrka kommun och
Arbetsförmedlingen in till rekryteringsmässa på Hallunda
Folkets hus. Om du som företagare letar folk och är
intresserad av att finnas på plats, så är du välkommen att
kontakta mari.bennerstam@botkyrka.se
Mer om rekryteringsmässan hittar du här:
Läs mer >>

andra platser i Botkyrka.
Ett annat exempel på
mark möjlig för nya
etableringar är Rikstens
företagspark. Den är
detaljplanelagd och där
finns plats för både nya
företag att etablera sig
och redan befintliga
företag att expandera
sin verksamhet.

2014-09-02

Golftävling för Botkyrkas företagare
Fredagen den 19 september arrangerar Xenter i samarbete
med Botkyrka golfklubb en tävling för Botkyrkas företagare
och andra viktiga samarbetspartner. Läs mer >>

2014-09-02

Får vi besöka ditt företag?
Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete för att
utveckla företagsklimatet och Botkyrka som företagsplats.
Får vi besöka ditt företag i år?

Läs mer om BotkyrkaSödra porten till
Stockholm här
Gabriel Melki,
Samhällsbyggnadsnäm
ndens ordförande (s)
epost:
gabriel.melki@botkyrka.
se Mobil: 0708-86 12 95

Tips

Läs mer >>

Träffa vår
företagslots
Behöver du hjälp att
hitta byggbar mark,
söka bygglov, följa upp
en tillståndsansökan
eller diskutera en
etablering? Ta gärna
kontakt med vår
företagslots Tryggwe
Eriksson.
Läs mer här >>

På gång i Botkyrka
Rekryteringsmässa 9/10
Näringslivsforum 24/10.
Botkyrkagalan 22/11.
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Tisdag - torsdag 10.00 - 15.00
Detta nyhetsbrev har skickats till rebecka.hagman@botkyrka.se.
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