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Gabriel Melki

Glöggmingel 14 december
Näringslivsenheten bjuder traditionsenligt in företagare,
tjänstemän och politiker till glöggmingel på näringslivscenter.
- Välkomna till ett välbesökt och bra forum för nätverkande,
säger Näringslivschef Anna Anderberg.
Tid: kl.15:00-17:00
Plats: Kommunhuset, plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba.

Anmälan

Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande (S)
Mitt namn är Gabriel Melki
och jag är
samhällsbyggnadsnämndens
ordförande. Att Botkyrka
befinner sig i ett unikt läge
där vi på allvar kan utveckla
kommunen, våra
medborgare och företagare
är inte längre en diskussion,
utan ett faktum. Vi har i dag
mer än 60 pågående
detaljplaner som skulle
kunna ge 8000 nya bostäder
och mer än 6000
arbetsplatser under
kommande 5-8år. Vi har
under de senaste åren byggt
ca 2000 nya bostäder och
möjliggjort ca 50 000 kvm
mark för
verksamhetsetablering.
Vår utmaning handlar nu
dels om att fortsätta på den
påbörjade banan genom att
se till att fler bostäder och
företag etableras, men också

Årets företagare 2017 - Björn och Eva från L.G. Bil och Motor med Kurt Ståhl,
Ordf. Företagarna Botkyrka-Salem.

Botkyrka Näringslivsgala 2017
Fredagen den 10 november firades kommunens företagare
på Botkyrkas årliga näringslivsgala.
Det var en kväll med ett fullproppat program, allt från röda
mattan och mingel till trerättersmiddag med både
underhållning och prisutdelning. På scen under kvällen var
moderator Charlotta Huldt, schlagerdrottningen Linda
Bengtzing och showduon Suit & Tie som alla såg till att det
skapades en storslagen stämning.

att våga tänka annorlunda
för att se till fler företag
utvecklas. Ett viktigt projekt i
det arbetet är Tillväxt
Botkyrka. Inom ramen för
den verksamheten kommer
det att finnas möjlighet för
företag att växa och
utvecklas. Ett annat viktigt
inslag är Näringslivsstrategin
som beräknas vara klar i
början av nästa år och som
sedan ska verkställas genom
Näringslivsplanen.

Läs mer om alla vinnarna här
På gång i Botkyrka
Näringslivsenheten:
14/12 Glöggmingel
Företagarna BotkyrkaSalem:
14/12 Businessfrukost

Botkyrkas företag näst bäst på tillväxt i Stockholm!
Botkyrkas företag placerar sig på en andraplats bland
Stockholms kommuner när kreditupplysningsföretaget Syna
granskar tillväxten i näringslivet.
Varje år delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset
"Bästa Tillväxt" till den kommun i varje län där företagen
växer bäst. Där granskas boksluten från alla svenska
aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har
störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och
går med vinst. Botkyrka blev trea i Stockholm 2016 och
klättrar ytterligare en placering till en andraplats 2017.

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? Gör en
intresseanmälan via länken
nedan.

Intresseanmälan
företagsbesök

Martin Bucht, Skanska, Anna Anderberg, Näringslivschef, Gabriel Melki,
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande & Peter Wågström, Skanska.

Fortsatt stort intresse för köp av mark i Botkyrka Södra
Porten
Torsdagen den 30 november hölls ett informationsmöte om
projektet Botkyrka Södra Porten. Representanter från
Botkyrka kommun, Södra Porten AB och ett 60-tal företagare
deltog.

Läs mer här

Botkyrkaföretag utsett till
årets Stjärnföretagare på
Södertörn!
Stort grattis till Nicolas Main
och Julien Lelarge som driver
Accropark höghöjdsbanan på Lida
Friluftsgård. Den 28
september utsågs
Accropark till årets
stjärnföretagare på
Södertörn!

Läs mer här

Välkommen till InnoXenter
"Att äga, driva och leda företag” med Företagarnas VD,
Günter Mårder, som föreläsare, är bara ett av de olika
seminarium som hålls på InnoXenter under våren. Vi bjuder
även Botkyrkas företag på kreativa workshops där du får lära
dig allt ifrån 3D-teknik till att producera dina egna
reklamfilmer i våra TV-studior. Vi har fortfarande lediga
flexibla och fasta arbetsplatser för dig som vill interagera med
andra företagare eller våra studenter och X-jobbare.
Välkomna till oss!

Läs mer här

Vill du ta emot feriepraktikanter under sommaren 2018?
Botkyrka kommun har målsättningen att erbjuda 1350
ungdomar mellan 16-18 år feriepraktik. Det skulle inte vara
möjligt utan dig och ditt företag. Tillsammans ser vi till att
våra ungdomar kan få en meningsfull sysselsättning, tjäna
sina egna pengar och få en ingång på arbetsmarknaden.
Information om feriepraktiken 2018 kommer vid årsskiftet.
Har du frågor innan dess, kontakta azra.jahic@botkyrka.se Vi
ser fram emot ett bra samarbete även under 2018!

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

Visste du att Almi erbjuder kostnadsfri rådgivning på
näringslivscenter i Botkyrkas kommunhus varje
torsdag?
Få rådgivning om lån och riskkapital i företagandets alla
faser.
För att boka tid kontakta yasin.diken@almi.se eller 08-458 14
87.

Läs mer om Almi här
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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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