Efter en lång vår är nu äntligen sommaren här
Nu när sommaren väntar runt hörnet är det med glädje
jag ser tillbaka på de första sex månaderna av 2017.
Botkyrkas näringsliv fortsätter blomstra och det har
tillkommit nya positiva etableringar. En tydlig indikator
på den expansiva fas som kommunen just nu är inne i
är det stora intresset från företag att etablera sig i
Botkyrka. Det största intresset är för projektet
Botkyrka Södra Porten.
Anna Anderberg, Näringslivschef

För näringslivsenheten har våren varit intensiv då vi i år har höjt ambitionen med att besöka 75
av kommunens företag samt arrangerat flera frukostmöten och utbildningsträffar. Målet är att
skapa givande mötesplatser för er som är företagare i kommunen, där inspiration, tillväxt
och nätverkande med såväl andra företag som kommunrepresentanter, står i fokus.
Och innan sommaren är här och vi går på ledighet så kommer Botkyrka kommun och
näringslivsenheten medverka under Almedalsveckan. Vi kanske ses där?
Projektet Attraktiva Industriområde fortsätter efter sommaren och i år har kommunen valt att rikta in
sig på Eriksberg och Slagsta. Syftet är att i samråd med företagen i de berörda
områdena identifiera åtgärder som kan genomföras för att rusta upp kommunens industriområden.
När hösten infinner sig blir det ett gediget program och det är med stor förväntan som jag blickar
framåt mot bland annat näringslivsforum i september och framförallt årets höjdpunkt Näringslivsgalan i november.
Håll utkik i mailen eller på våra sociala medier efter inbjudningar till höstens olika
informationsmöten och evenemang.
Jag önskar er alla en vilsam och skön sommar, så ser jag fram emot att ses till hösten!
Anna Anderberg
Näringslivschef

Boka datum för höstens aktiviter redan idag!

I samarbete med Företagarna Botkyrka-Salem bjuder näringslivsenheten in till höstens första
frukostmöte med temat ”Att våga anställa”. Detta riktar sig främst till dig som är enmansföretagare i
dagsläget och vill ta steget till att anställa. Representanter från Arbetsförmedlingen och
Företagarna kommer att medverka och bland annat ge tips om olika anställningsformer och hur du
hittar rätt person. Anmäl dig redan idag för att nätverka med andra företagare och utnyttja tillfället
att ställa dina frågor. Läs mer här.
TID: Onsdag 30 augusti, kl. 07:45-09:00
PLATS: Subtopia (Loftet), Rotemannavägen 29, Alby
ANMÄLAN: Skicka din anmälan till foretag@botkyrka.se senast måndag den 28 augusti.

Missa inte Sveriges största företagarturné
Du som är företagare i Botkyrka kommun hälsas välkommen till Mitt företag-turnén i Huddinge!
Charlie Söderberg föreläser "Så blir du rik på ditt företagande" och ni har chans att nätverka med
företag från hela Södertörn och träffa alla Södertörns kommuner.
Spara datumet 28 september - mer information kommer efter sommaren.
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