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Anna Anderberg
Vill ditt företag synas tillsammans med Botkyrka
kommun i Almedalen 2017?
Förra årets succé Botkyrka pop-up fortsätter i år! 2016 följde
över 30 företag och föreningar med, vill ditt företag vara ett
av dem som följer med i år? Välkommen på ett första
informationsmöte om hur ditt företag kan gå till väga för att
samverka med kommunen i Almedalen.

Mer information och anmälan

Kommande mötesplatser
Nedan ser du mötesplatser som Botkyrka kommun arrangerar
framöver för kommunens företagare. Varmt välkomna!

Näringslivschef
Nytt år och nya möjligheter,
jag hoppas att alla har haft
en vilsam julhelg och är
tillbaka med ny energi.
I detta nyhetsbrev
presenterar vi samtliga
datum för mötesplatser fram
till sommaren, så planera
gärna in dessa redan nu.
Missa bland annat inte
vårens näringslivsforum den
22 mars då
superentreprenören
Douglas Roos, känd från
SVT-serien Draknästet,
kommer att hålla i en
interaktiv förläsning under
temat företagsutveckling.
En nyhet för 2017 är att vi
den 6 mars erbjuder alla
våra företagare ett tillfälle att
lära sig mer kring frågor
som rör bygglov och
tillstånd. Med
representanter från bygglov-

Illustrationen visar hur Vårsta Centrum kan upplevas i framtiden.

Frukostmöte - Vårsta Centrum
Onsdag 8 februari är det dags för årets första frukostmöte.
Förutom en presentation av aktuella händelser inom
kommunen och dess näringsliv, kommer huvuddelen av
informationen att handla om planerna för utveckling av Vårsta
Centrum. Inbjudan med program kommer att skickas ut
inom kort så håll utkik efter denna, så ser vi fram emot att
träffa er där.
Tid: 8 februari, kl.07:45-09:00
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba

Anmälan frukostmöte 8 februari

Näringslivsforum - 22 mars
Välkomstträff - 15 februari
Botkyrka kommun och
företagsfrämjande
organisationer bjuder in dig
som är nyregistrerad
företagare eller nyinflyttad
2015/2016 till ett
informationsmöte och mingel.

Mer information &
anmälan

Temat denna gång är
företagsutveckling så missa
inte chansen att delta i
superentreprenören Douglas
Roos interaktiva föreläsning.
Kom och mingla med politiker,
företagare och tjänstemän
från kommunen. Mer
information kommer inom
kort.

, miljö- och planenheten kan
vi lova att informationen
kommer att vara givande
oavsett i vilken fas din
verksamhet befinner sig i.
Botkyrka kommun har
sedan 2015 arbetet med
projektet Attraktiva
industriområde som efter
lyckade insatser i både
Skyttbrink och Bovallen
kommer fortsätta vidare till
ett nytt industriområde
under 2017.
Projektet Södra Porten i
Eriksberg löper vidare och
nästa informationsmöte är
den 23 februari, då kommer
ni få en uppdatering kring
nuläge och tidsplaner.
Redan nu börja vi planera
för sommarens
politikervecka i Almedalen
då Botkyrka kommun efter
förra årets lyckade koncept
kommer att vara på plats 67 juli. Där har ni en bra
möjlighet att marknadsföra
ert företag tillsammans med
Botkyrka kommun, så anmäl
er redan idag till vårt första
informationsmöte den 30
januari.
Vi ses!
Anna Anderberg
Näringslivschef

På gång i Botkyrka
Näringslivscenter:
30/1 Informationsmöte
Almedalen 2017
8/2 Frukostmöte i Vårsta
15/2 Välkomstträff
23/2 Informationsmöte
Södra Porten
6/3 Lär dig söka bygglov &

Lär dig söka bygglov & tillstånd

tillstånd

I år erbjuder Botkyrka kommun för första gången ett
kostnadsfritt informationstillfälle för dig som vill öka
förståelsen och kunskapen kring bland annat
bygglovsprocessen. Representanter från enheterna bygglov,
miljö och plan ger nyttig information till dig som är företagare.
Mer detaljerad information kommer inom kort, men ta tillfället
i akt och boka en plats redan i dag.

22/3 Näringslivsforum

Tid: Måndag 6 mars, kl. 17:00 – 19:00
Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba

Anmälan informationsmöte 6 mars

3/5 Frukostmöte i Hallunda
16/5 Upphandlingsutbildning
14/6 Frukostmöte
Företagarna BotkyrkaSalem:
26/1, 23/2, 30/3
Businessfrukost
NyföretagarCentrum:
Starta Eget utbildning:
8,9,15,16 samt 22 mars
22/2 Affärskvinnans nätverk

Mourady Abdallah Sabeh på Leksakskungen.
Kawa Wandi på Café Rosenhill.

Får vi besöka ditt företag?
Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete för att
utveckla företagsklimatet i Botkyrka. Får vi besöka ditt företag
i år? Gör en intresseanmälan via länken nedan.

Intresseanmälan företagsbesök

Ny ägare av Hallunda Centrum
I slutet av hösten blev det klart att Sterner Stenhus
Fastigheter AB är den nya ägaren av Hallunda
Centrum. Sedan tillträdet har de nya ägarna redan börjat med
insatser i området. Läs mer om de framtida planerna i
länkarna nedan.

"Äntligen händer det i Hallunda Centrum, ny
ägare."
"Det finns stora ambitioner och planer för

För att ta del av aktuella
händelser och information om
vad som pågår med
näringslivet i Botkyrka så
besök och följ vår Facebooksida "Botkyrka Näringsliv".

Hallunda Centrums framtida utveckling"

Vinnarna av årets Förverkligarna: Cookie Dough Though UF, Meze UF, Nailie
UF och Aquamind UF.

Förverkligarna - stipendietävling i Ung Företagsamhet
Måndagen den 19 december genomfördes årets upplaga av
stipendietävlingen Förverkligarna. Förverkligarna är en
satsning som Botkyrka kommun sedan 2008 genomför för att
främja entreprenörskap i skolan. Tävlingens syfte är att lyfta
fram de elever i Botkyrka som driver UF-företag. I år valde en
välrenommerad jury bestående av Anna Anderberg,
näringslivschef och framgångsrika företagare från Botkyrka
ut fyra vinnare bland tolv UF-företag.

Läs mer om Förverkligarna & vinnarna här

Är ditt företag intresserad av att ta emot sommarjobbare?
Du som arbetsgivare inom näringslivet i Botkyrka kan
tillsammans med kommunen stödja våra ungdomar att
förbereda sig på bästa sätt för arbetslivet. I samarbete med
näringslivet vill Botkyrka kommun erbjuda sommarjobb för
våra ungdomar. Botkyrka kommun ansvarar för matchning,
anställningsförfarandet och lön till ungdomarna.

Låter det intressant? Mer info hittar du här
Intresseanmälan

Installera en laddstation för
elbilar på företaget
Antalet elfordon ökar stadigt
och även på företagen kan det
vara aktuellt att kunna ladda
tjänstebilar (eller privata bilar)
med el. Via länken kan du
hitta det man bör tänka på
kring en installation.

Energi- och
klimatrådgivningens
faktablad

Energi- och
klimatrådgivningen anordnar
även seminarier till
bostadsrättsföreningar om
detta, vilket även kan passa
för mindre fastighetsägare. Ett
av dessa är i Tumba den 8
februari.

Läs mer här

Affärskvinnans nätverk - 22 februari
En föreläsning i referensmarknadsföring av Agneta Rebo,
som är en engagerad och uppskattad utbildare. Hon har drivit
eget företag i 17 år och har på senare år fokuserat på
strategisk referensmarknadsföring.
Tid: Onsdag 22 februari, kl11:00-13:00
Plats: Kommunhuset, Tumba
Anmäl senast 17 februari via mail till
inger.wickbom@nyforetagarcentrum.se

Rekryteringsmässa - 16 mars
Botkyrka kommun, i samarbete med Arbetsförmedlingen,
anordnar rekryteringsmässor flera gånger om året.
Tid: Torsdag 16 mars, kl.9.30-12.00
Plats: Folkets Hus, Hallunda

Mer information och anmälan

Förtydligande - Botkyrka kommuns företagsregister
I dagarna kommer du kanske fått ett mail från Business
Update System om att du som företagare ska uppdatera dina
uppgifter i företagsregistret "Business" för Botkyrka kommuns
räkning.
Detta är ett seriöst mail och en leverantör som vi använder i
syfte att nå ut till företagen i kommunen.
Har du frågor får du gärna kontakta oss på
foretag@botkyrka.se

Länk till Botkyrka kommuns företagsregister

Du vet väl om att Botkyrka
kommun erbjuder drop-inverksamhet för
bygglovsservice?
Du som företagare är
välkommen att ställa dina
frågor till
bygglovshandläggare på
Näringslivscenter i Botkyrka
kommun. Två dagar i veckan
är det drop in för företagare
då man kan komma med små
som stora frågor gällande
bygglov utan att behöva boka
tid.

Läs mer om drop in
bygglov

Botkyrka Näringslivscenter
Kommunhuset plan1
Munkhättevägen 45 | 147 85 TUMBA | 08-530 610 00
www.botkyrka.se/foretag | foretag@botkyrka.se
Öppettider:
Måndag 10.00 - 18.00
Tisdag - torsdag 10.00 - 15.00
Detta nyhetsbrev har skickats till adresser som finns med i Botkyrka kommuns
företagsregister.
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