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Prisregn över Botkyrkas företag
På årets Botkyrkagala den 22 november prisades fem
företag inom olika områden under festliga former på Folkets
hus i Hallunda.

Anna Anderberg,
Näringslivschef

Sven och Lena Brunner

Läs mer här
2014-12-11

Vinnare Expedition Botkyrka
Grattis Nicole Eriksson och Vicky Emmanouil till
förstaplatsen i Expedition Botkyrkas 48-timmars
idéutvecklingstävling för er idé Colour code som ska
underlätta sopsorteringen. Expedition Botkyrka har även
beviljats 625 000 kr från Allmänna Arvsfonden för fortsatt
verksamhet 2015.

Jag har nu varit
näringslivschef i
Botkyrka kommun i fyra
månader. Dessa
månader har passerat i
rask takt, men som
talesättet säger, tiden
går fort när man har
roligt och känner
utmaningar. De
utmaningar Botkyrka
kommun står inför ger
ju också så många
möjligheter.
Från mitt perspektiv,
näringslivsutveckling
och strategier för detta,
känns det oerhört
inspirerande att arbeta
med detta som
utgångspunkt. Att
Botkyrka har ett
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expanderande och
aktivt näringsliv visar all
tillgänglig statistik.
Trenden går uppåt; år
2013 registrerades 541
nya företag i kommunen
och 2014- 562 företag.
Vi har idag 5600
registrerade företag i
Botkyrka. Här är vi långt
ifrån lagom.

Nicole Eriksson och Vicky Emmanouil

Läs mer här
2014-12-11

Företagsbesök på Havi Logistics
Den 12 november besökte Näringslivsenheten Havi
Logistics och träffade VD Rickard Niedomysl. Havi Logistic
är ett företag som funnits i Botkyrka sedan 1994 och som
har ca 100 anställda. Företaget utför transporttjänster åt
större restaurangkedjor som t ex McDonalds, Vapiano och
Subway.
"Företagsbesöken är ett viktigt forum för kommunen där vi
gemensamt kan diskutera företagets förutsättningar och
behov för att kunna växa", säger Anna Anderberg
näringslivschef i Botkyrka Kommun.

Under hösten har våra
ungdomar i Botkyrka
fått möjlighet att visa att
även de är allt annat än
långt ifrån lagom. Detta
genom arrangemang
som ’Expedition
Botkyrka’ och
’Förverkligarna’. Det vi i
dagarna arbetar med är
de sista
företagsbesöken för
året samt utvecklar
näringslivsstrategin för
2015 som även den,
hoppas vi, kommer att
vara långt ifrån lagom.
Nu närmar sig Julen
med stormsteg och om
mindre än tre veckor är
den här med
välbehövlig vila och
samlande av krafter. Vi
ser fram emot ett nytt
spännande och
händelserikt 2015. Jag
önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott
Nytt år.
Anna Anderberg,
Näringslivschef i
Botkyrka Kommun,

Tips

Träffa vår
företagslots
Behöver du hjälp att
hitta byggbar mark,
söka bygglov, följa upp
en tillståndsansökan
eller diskutera en
etablering? Ta gärna
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Tryggwe Eriksson, Anna Anderberg, Rickard Niedomysl, Carina Lundström
och Mariam Baythoon
2014-12-11

Vill du ha besök av oss?
Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete där vi
gemensamt kan diskutera era förutsättningar och behov för
att kunna växa. Vill du att vi kommer till dig?

Anmäl ditt intresse här

kontakt med vår
företagslots Tryggwe
Eriksson.
Läs mer här >>

På gång i Botkyrka
Nätverksträff- Kvinnor
som driver företag i
Botkyrka 23 jan 2015

2014-11-28

Kvinnors företagande i Botkyrka
I Botkyrka har vi idag 1 321 företag med kvinnlig VD eller
innehavare och antalet ökar stadigt. 19 november samlades
ett 20-tal kvinnoföretagare på Xenter för att nätverka och
lyssna till Maja Robsén som startade företaget
Mammaproffsen i Alby.
Nästa träff arrangeras 23 januari. Gilla "Kvinnliga företagare
i Botkyrka" på Facebook.
2014-12-11

Bli mentor till en akademiker
Utländska akademiker i Sverige saknar ofta ett nätverk inom
sin profession, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att
få ett arbete motsvarande deras kompetensområde.
Programmet för nästa omgång startar i januari/februari
2015 och avslutas i juni 2015.
Vi behöver din ansökan så snart som möjligt, dock senast
den 9 januari.

Anmäl ditt intresse här
2014-12-11

Grattis Fares Hamed och SSA Group
Botkyrka kommun kunde stolt bidra med två finalister till
tävlingen som avgjordes 19 november. Sveriges
Ungdomsentreprenör arrangeras av Fryshuset Inc för att
lyfta ungas idéer och hitta framtidens stora entreprenörer.
Fares Hamed var nominerad i kategorin Årets
Samhällsförbättrare för sitt engagemang i Botkyrkas
Banbrytare och fick en hedersam andra plats.
I kategorin ”Årets Företag” fick SSA Group även de en
hedersam andraplats.

Läs mer här
2014-12-11

Registrera ditt företag i vårt register
Lägg in dina kontaktuppgifter och branschtillhörighet
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kostnadsfritt i vårat företagsregister för att göra dig sökbar
för andra företag och få kontinuerlig information om bl a.
aktuella upphandlingar från Botkyrka Kommun.

Registrera dig här

Botkyrka Näringslivscenter
Kommunhuset plan1
Munkhättevägen 45 | 147 85 TUMBA | 08-530 610 00
www.botkyrka.se/foretag | foretag@botkyrka.se
Öppettider:
Måndag 10.00 - 18.30
Tisdag - torsdag 10.00 - 15.00
Detta nyhetsbrev har skickats till Email.
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