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Näringslivsforum: Du säljer! med Mia
Törnblom

Jill Melinder,
Kommunalråd (S)

Varmt välkomna till höstens Näringslivsforum!
Tema: Du säljer: Personlig marknadsföring med Mia
Törnblom.
Mia Törnblom är sedan många år en av Sveriges mest
efterfrågade föreläsare och författare. 2012 utsågs Mia till
Årets kvinnliga talare.
Var: Hågelby, Klockhussalen
När: Torsdagen den 23 oktober, kl 10.00 – 13.00. Vi bjuder
på lunchmacka.
Begränsat antal platser. Anmäl dig genom att skicka dina
kontaktuppgifter till foretag@botkyrka.se senast 16/10.
Eventet är kostnadsfritt, men du debiteras 500:- vid utebliven
närvaro
Mer information: http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Varmtvälkommen-till-höstens-Näringslivsforum1014-295.aspx
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Botkyrkagalan: den självklara
nätverksplatsen för näringslivet
Den 22 november öppnas dörrarna till årets Botkyrkagala.
För tredje året i rad arrangeras en dag som du som
företagare och entreprenör i Botkyrka inte får missa. I år är
galan både större och bättre än någonsin.
Botkyrkagalan arrangeras för att ditt företag ska stå i fokus.
Tillsammans skapar vi en positiv och stark framtidstro för
näringslivet i Botkyrka.
En nyhet för i år är att vi ska ha en minimässa. Det är alltså
en mässa där du som företagare kan ställa ut och
marknadsföra dig, nätverka och göra affärer med andra
företag. I samband med minimässan hålls även ett
inspirerande seminarium.

Hösten har dragit igång
och med det kommer
också nya utmaningar
och löften för många av
oss. Kanske längtar vi
efter nytt jobb, en
kvällskurs eller äntligen
ska du förverkliga din
idé och bli entreprenör.
För dig som är
företagare, eller
drömmer om att bli det,
jobbar Botkyrka aktivt
med att du ska få bra
service. Ett stort steg på
vägen är det
Näringslivcenter som
öppnade i våras precis
bredvid receptionen i
kommunhuset i Tumba.
Här får du som
företagare en väg in till
kommunen via vår
företagslots och
näringslivssamordnare.
Som blivande
entreprenör har du
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Du hittar mer information på vår
hemsida: www.botkyrkagalan.se
2014-10-09

Botkyrka- Södra Porten till Stockholm
Botkyrka kommun tillsammans med Skanska Sverige AB tar
nu nästa steg för att skapa Botkyrka Södra porten. Denna
nya utveckling kommer att vara industriområdet Eriksberg.
Vi frågade projektchef Anders Nilsson vilka fördelar Botkyrka
Södra porten till Stockholm för med sig och han berättar att
det kommer att ge nya och befintliga fastighetsägare i
Eriksberg en bättre trafikförsörjning, avlasta trafiken på
Hågelbyleden, knyta ihop stadsdelarna, öppna nya
möjligheter för bostadsbyggandet, skapa nya etableringar
och fler arbetstillfällen.
Projektet Botkyrka- Södra Porten till stockholm kommer att
skapa 4000 nya arbetstillfällen.
Kommunen och Skanska för nu en dialog med Trafikverket
om att tidigarelägga den nya dragningen av Hågelbyleden.
Området kommer att byggas ut i flera etapper. Första
etappen har påbörjats med förbelastning av mark.
Har du frågor om företagsetableringar?
Välkommen att kontakta företagslotsen i kommunen:
Tryggwe Eriksson, 08-530 612 95,
tryggwe.eriksson@botkyrka.se
Har du frågor om projektet Södra Porten?
Välkommen att kontakta projektchef i kommunen:
Anders Nilsson, 072-561 38 20,
anders.nilsson@botkyrka.se
För mer info: www.botkyrka.se/sodraporten
2014-10-09

Nätverk kvinnors företagande

möjlighet att få
nystartshjälp av
företagsorganisationer
som
Nyföretagarcentrum och
ALMI/IFS.
Starten av
Näringslivscenter är en
viktig signal. Botkyrka
kommun behöver stärka
samarbetet med
näringslivet för att
fortsätta utvecklas och
företagarna i Botkyrka
har uttryckt ett behov av
en mötesplats. Detta är
en del i det strategiska
arbetet mot ett bättre
näringslivsklimat i
kommunen.

Jill Melinder,
Kommunalråd och
ordförande
arbetsmarknad och
näringslivsberedningen,
epost:
jill.melinder@botkyrka.s
e Mobil: 070-2835155

Tips

Träffa vår
företagslots

Program och lunchen är kostnadsfritt!

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 >>

Är du intresserad av att delta i nätverket? Hör av dig till
foretag@botkyrka.se för mer information.

På gång i Botkyrka

Läsa mer om förra mötet: Kick-off för nätverk om kvinnors
företagande

Näringslivsforum 23/10

Torsdagen den 4 september träffades ett antal kvinnor från
Botkyrkas näringsliv för att skapa en mötesplats för kvinnliga
företagare. Under mötets gång utbyte företagare sina
erfarenheter och diskuterat hur de kan utveckla sina företag i
Botkyrka kommun.
Intresset vid första mötet visade sig vara stort och därför har
en ny träff bokats till onsdagen den 19 november kl.09:0012:00

2014-10-09

Välkommen till lär-konferens med fokus på
nytänk och hållbar tillväxt

Nätverksträff- Kvinnor
som driver företag i
Botkyrka 19/11
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Missa inte chansen till ett annorlunda kunskapsseminarium
om vägen till arbete för ungdomar med funktionsnedsättning.
Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om
livssituation för unga med funktionsnedsättning och de
utmaningar vi står inför.

Botkyrkagalan 22/11

Seminariet äger rum vid två olika tillfällen på Tumbascenen
måndag den 1 december 2014.
Vi bjuder på förtäring, teater och paneldiskussion. Sista
anmälningsdag är den 25 november 2014.
Mer information hittar du på:
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/V%C3%A4lkommenp%C3%A5-kunskapsseminarium.aspx

2014-10-14

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 >>
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