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Premiär för första nyhetsbrevet till
företagare
Välkommen till Botkyrka Näringslivscenters första nyhetsbrev
till dig som är företagare, entreprenör eller bara intresserad
av näringslivsfrågor i Botkyrka. Vi har fått önskemål från flera
företagare om ett nyhetsbrev som berättar om vad som är på
gång i näringslivet i Botkyrka. Vad vill DU läsa om i
nyhetsbrevet? Skicka dina tankar och idéer på nyheter vi
borde ta upp i nästa nyhetsbrev, som är planerat till
september till:

Katarina Berggren
Kommunstyrelsens
ordförande

Maila oss »
2014-06-17

Kom och ta en kaffe med oss på Botkyrka
Näringslivscenter!
Den 7 mars slog vi äntligen upp dörrarna till Botkyrka
Näringslivscenter. Centret har redan blivit en samlingspunkt
för företagare och entreprenörer i Botkyrka. Hit kommer både
nystartade och etablerade företag, som har frågor om
etablering, affärsutveckling, marknadsföring och olika
tillstånd. Under de första tre månaderna har vi, förutom
individuell rådgivning, hunnit med att arrangera seminarier,
starta eget- kurser och olika arrangemang.
Välkommen att besöka oss på Botkyrka Näringslivscenter.
Den 4 juli stänger vi Näringslivscentret för sommaren. Vi ses
igen den 4 augusti! Glad sommar !
Läs mer >>
2014-06-17

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 >>

Den sommartid nu
kommer med sol, bad,
jordgubbar och vila.
Men det är också en tid
för upplevelser
tillsammans med familj
och vänner. Jag vill
tacka dig som
entreprenör för att du
genom ditt arbete och
engagemang bidrar till
att göra Botkyrka till en
bättre och roligare plats
för oss som
kommuninvånare.
Botkyrka är en
fantastisk plats vars
största tillgång är
kommuninvånarna. Vi
kommer från världens
alla hörn och i vår
kommun talas mer än
100 språk. Mångfalden
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Botkyrka näringslivskontor högt rankat i
Sverige
Under våren har företaget Custice genomfört en
enkätundersökning för att utröna vilka av landets kommunala
näringslivskontor som har högst anseende hos sina företag.
Botkyrkas näringslivskontor placerades oss högt på plats nr
11 i landet och, inom Stockholms län knep vi plats nummer 5.
Konkurrensen är stor bland Sveriges 291 kommuner, där
majoriteten erbjuder näringslivsservice.
Läs mer >>
2014-06-17

Kommunranking sporrar till förbättrat
företagsklimat i Botkyrka
Årets ranking från Svenskt Näringsliv placerar Botkyrka på
plats 159, vilket är vår näst bästa placering sedan
mätningens början. Visserligen föll vi från plats 131 från
2013, men det ger likväl en god hint om av Botkyrka är på
rätt väg.
Läs mer >>
2014-06-17

Unga företagare firades på guldgala
Onsdagen den 21 maj hölls den årliga Guldgalan för
Botkyrka gymnasieskolors UF-företagare. Glada
gymnasieelever tog emot pris som årets företagare, årets
UF-elev och för årets innovation.
Läs mer >>
2014-06-17

Lyckat Näringslivsforum på Hågelby i maj
Årets Näringslivsforum hölls den 9 maj och blev en lyckad
tillställning. Nu ser vi framemot nästa Näringslivsforum som
genomförs 24 oktober 2014. Resultatet från Näringslivsforum
använder vi sedan som inspel till revidering och utveckling av
en ny näringslivsplan 2.0, i nära samarbete med
Handelskammaren, Företagarna och övrig kommunal
förvaltning. Vi kommer jobba vidare på förra årets utmaningar
och samtidigt utveckla samarbetet med företagen, utifrån
bransch och geografiska företagsområden. Läs mer om
Näringslivsforum och vad som är på gång framöver
Läs mer >>
2014-06-17

Vi hälsar Emilie och Hampus välkomna till
Botkyrka Näringslivscenter
Emilie och Hampus, som båda går på gymnasiet, skall under
tre veckor i sommarjobba hos oss. De kommer bl.a. arbeta

är det som gör Botkyrka
till en rik kommun och
här finns landsbygd och
stadsliv, hav och sjö.
Och i sommar ses vi i
Hågelbyparken, på
brunch i Gula villan i
Alby eller i
motionsspåret i
Vinterskogen. Den 14
september är det val
men då ska vi
kommuninvånare också
folkomrösta om
Botkyrka även i
framtiden ska vara en
sammanhållen kommun.
Jag hoppas att du som
entreprenör vill fortsätta
vara aktiv och bidra till
Botkyrkas utveckling. Vi
är rikare tillsammans!
Glad sommar!
Katarina Berggren
Kommunstyrelsens
ordförande (s)
epost:
Katarina.berggren@botk
yrka.se
Mobil: 070-886 12 96

Tips

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
Makt, kvinnor och
företagande i Botkyrka
4/9.
Näringslivsforum 24/10.
Botkyrkagalan 14/11.
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med sammanställning och underhåll av vårt företagsregister.

Sommarstängt

Läs mer >>
2014-06-17

Vill du bli rådgivare, mentor eller expert, i
Expedition Botkyrka?
Från och med augusti och tre år framåt kommer 90 tjejer och
killar mellan 15-25 år att slipas till kommunens framtida
ledare under ledarskaps- och entreprenörskapsprogrammet
Expedition Botkyrka. Projektet söker nu dig som är lokal
företagare och vill vara med i Botkyrka kommuns första och
största satsning för ungt samhällsentreprenörskap. Vi söker
nu rådgivare, mentorer och experter.

Vi har sommarstängt på
näringslivscentret
Mellan 7 juli - 1 augusti.
Glad sommar!

Läs mer >>

2014-06-05

Nu kör vi – makt, kvinnor och företagande i
Botkyrka
Botkyrka kommun vill satsa på att stärka kvinnor och deras
förutsättningar att driva företag i kommunen. Vad anser du
som kvinna och företagare i Botkyrka om det? Vilket stöd
behövs? Hur ser du på makt och inflytande från ditt
företagarperspektiv? Torsdag 4 september bjuder Botkyrka
kommun och Subtopia in till en spännande förmiddag i Alby.
Under seminariet får du träffa spännande profiler och
företagarkvinnor och ansvariga i kommunen såsom Anna
Stenberg (WES), Elcim Yilmaz (Sverige och Superturken)
och Katarina Berggren (kommunstyrelseordf). Förmiddagen
är också en möjlighet att skapa kontakter, nätverka och
komma med input och idéer om framtida samverkan mellan
er deltagare.
Läs mer om programmet och anmäl dig här >>
2014-06-05

500 000 kr fördelade till kreativa projekt i
Botkyrka
Nu har Botkyrka kommun fattat beslut om fördelningen av
årets stöd ur Kreativa fonden Botkyrka. Totalt 500 000 kr
tilldelas 12 mottagare. Mottagarna planerar kreativa projekt
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som spänner över konst och kultur, sociala aktiviteter för
unga, mobil odling, social hållbarhet och idrott. Majoriteten av
de beviljade mottagarna är Botkyrkabor och/eller verksamma
aktörer i Botkyrka.
Läs mer >>

2014-06-05

Botkyrka kommun främjar oväntade möten
För tredje året i rad deltar Botkyrka kommun under
Almedalsveckan i Visby med eget arrangemang. I år har vi
valt att kalla aktiviteten #OväntadeMöten .
Maila här >>

2014-06-05

Får vi kontakta dig?
För att detta nyhetsbrev ska bli ännu bättre vill vi gärna
komma i kontakt med er läsare och ställa några frågor om
innehållet. Hör gärna av dig och berätta hur vi bäst når dig:
Maila 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
Sommarstängt mellan 7 juli - 1 augusti
Detta nyhetsbrev har skickats till ellen.carlsson@botkyrka.se.

Avanmäl dig från nyhetsbrevet »
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