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Näringslivsgalan 2017
Välkommen till en fantastisk galakväll där vi tillsammans hyllar
näringslivet i Botkyrka! Vi öppnar upp kvällen med fördrink,
fotografering på röda mattan, och fortsätter sedan med
trerätters middag, prisutdelning och underhållning.

Chris Österlund
VD, Botkyrkabyggen

En kväll som är långt ifrån lagom!
Tid: kl.18:00
Plats: Subtopia (Loftet), Rotemannavägen 10, Alby

Mer information & anmälan

Utbildning i offentlig
upphandling

Informationsmöte
Södra Porten, Eriksberg

Tisdag 28 november

Torsdag 30 november

Botkyrka kommun erbjuder
ett kostnadsfritt
utbildningstillfälle till alla
företagare som vill veta mer
om hur man svarar på anbud
från offentlig verksamhet.
Kursledare är Anders

Botkyrka Södra Porten AB
hälsar välkommen till ett
uppföljningsmöte om
projektet Södra Porten i
Eriksberg. Presentation av
nuläge och nya skisser på
området.

Vi befinner oss i ett
unikt och spännande
skede då 80 procent av
vårt lägenhetsbestånd
ska renoveras
framöver. Det gör att vi
kommer att behöva
tänka nytt, smart och
långsiktigt. Och inte
bara det. Vi behöver
även tänka brett –
ekonomiskt, ekologiskt
och socialt. Det är med
andra ord en hel del vi
behöver ha klart för oss
innan vi trycker på
startknappen.
Att fokusera på social
hållbarhet tror jag
kommer att vara en
särskilt viktig nyckel till
framgång. Det handlar
om att skapa
förutsättningar för
delaktighet och
inflytande så att allas
behov i möjligaste mån

Kuylser, Upphandlingschef i
Botkyrka kommun.
Tid: kl.17:00-19:00
Plats: Kommunhuset (plan 2,
Stange), Munkhättevägen
45, Tumba

Mer information &
anmälan

Vi bjuder på frukost!
Tid: kl. 07:30-09:30
Plats: Pizza Hut, Sankt
Botvids väg 3, Norsborg

Anmälan
informationsmöte 30
november

blir tillgodosedda. Där
har vi börjat starkt i
Fittja, då
renoveringsprojektet på
Krögarvägen 2 utgått
från synpunkter och
önskemål från
hyresgäster. Resultatet
blev endast nödvändig
upprustning och vissa
trygghetsskapande
åtgärder till en rimlig
hyreshöjning.
En annan
framgångsfaktor är att
skapa jobbmöjligheter
för dem som för tillfället
står utanför
arbetsmarknaden. Ett
sånt projekt drog vi
nyligen igång i Fittja för
nio kvinnor bosatta i
området. Jag vet inte
vilka som var gladast;
Botkyrkabyggens
personal som fick ett
gäng nya kollegor i
branschen eller
kvinnorna, som äntligen
fått ett ”riktigt” jobb med
”riktig” lön.

Andra Farhad, Vd Börshajen föreläste om "hur hon blev Börshajen".

Näringslivsforum 27 september
Den 27 september arrangerades höstens näringslivsforum.
Huvudfokus denna dag var på Botkyrkas företagsklimat och hur
företagare, tjänstemän & politiker gemensamt kan utveckla det.
Dagen till ära hade man bjudit in två talare, Andra Farhad, Vd
för Börshajen samt Maria Rankka, Vd för Stockholms
Handelskammare.

Läs mer här

Tillit och delaktighet är
viktiga komponenter när
vi tillsammans skapar
social hållbarhet.
Chris Österlund
VD, Botkyrkabyggen

På gång i Botkyrka
Näringslivsenheten:
10/11 Näringslivsgalan
28/11
Upphandlingsutbildning
14/12 Glöggmingel
Företagarna BotkyrkaSalem:
26/4, 23/11 & 14/12
Businessfrukost
NyföretagarCentrum:
25/10 Höstmingel
16/11 Affärskvinnans
nätverk

Business Arena - Nordens ledande mötesplats för aktörer
inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Den 20:e till 21:a september var det återigen dags för
representanter från kommuner, fastighetsbolag,
investmentbolag & konsulter att samlas på Business Arena. För
tredje året i rad var Botkyrka kommun representerad med egen
monter som var välbesökt, det fanns ett stort intresse bland
besökarna att höra om Botkyrkas kommande projekt.

Läs mer här

För att ta del av aktuella
händelser och information
om vad som pågår med
näringslivet i Botkyrka så
besök och följ vår
Facebook-sida "Botkyrka
Näringsliv".
Vill du ha besök av oss?
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

The Good Talents - engagemangsfrukost 6 november
En unik och interaktiv workshop för dig som företagare. Du
möter unga talanger från Botkyrka och utvalda nyckelpersoner
från näringslivet för att hitta lösningar på de sociala
hållbarhetsutmaningar som finns för företag i Botkyrka – vi ger
dig möjligheter att stärka ditt sociala ansvarstagande och din
affär samtidigt.
Tid: kl.08:00-10:15
Plats: Subtopia (Loftet), Rotemannavägen 10, Alby

Läs mer här

Välkommen till InnoXenter
En mötesplats för företagare,
som inkluderar fasta och
flexibla arbetsytor, seminarier,
workshops, möjligheten till
nätverkande och
samarbetsmöjligheter mellan
företag och mellan företag och
studenter.

Läs mer här

Foto: Jessica Drugge

Attraktiva industriområden - Slagsta
Onsdagen den 6 september arrangerade Botkyrka kommun ett
frukostmöte i Slagsta som en del av projektet ”Attraktiva
industriområden” där representanter från Botkyrka kommun och
ett 20tal företagare deltog för att diskutera åtgärder och
förbättringar i Slagsta.

Läs mer här

Botkyrkas rankingresultat 2017
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Den 26 september
presenterades årets ranking och Botkyrka kommun tappar en
placering från plats 144 till 145. För mer information om
rankingen och Företagsklimat så besök deras hemsida:
www.foretagsklimat.se
Stort tack till alla Botkyrka företagare som deltog i enkäten!

Läs mer här

Drop-in för
bygglovsrådgivning
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 I Facebook: Botkyrka Näringsliv
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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