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Ebba Östlin
Douglas Roos, entreprenör

Näringslivsforum 22 mars
Den 22 mars öppnar vi dörrarna på Subtopia för dig som är
företagare i Botkyrka kommun och välkomnar till årets första
Näringslivsforum under temat Företagsutveckling.
Programmet innehåller panelsamtal med politiker och
tjänstemän med fokus på expansiva Botkyrka. Vi gästas av
Douglas Roos, entreprenör och företagsutvecklare, som
kommer hålla en interaktiv föreläsning inom sitt framgångsrika
entreprenörskap.
Tid: kl.09:00-12:00
Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10, Alby

Anmälan näringslivsforum 22 mars

Mer information & program

Kommunstyrelsens
ordförande (S)
Jag drivs av utvecklingen av
nya Botkyrka, det Botkyrka
som håller på att växa fram.
Jag hoppas ni också drivs
av den utvecklingen, för
Botkyrka behöver
näringslivet för att lyckas!
Botkyrka växer så att det
knakar och fler vill vara med
i det byggandet. Vi har som
mål att bygga 4000
bostäder på fyra år. Vi ska
utveckla våra stadsdelar så
att Botkyrkastaden börjar
växa fram, med nya
centrum och mer rörelse
och liv.
Men i denna utveckling
behövs ni företag, stora som
små. Vi politiker pratar
gärna om att ni skapar
arbetstillfällen. Det gör ni
och det är superviktigt. Men
ni gör mer än så!
Med ett levande näringsliv

Frukostmöte - 3 maj
Denna gång anordnas
frukostmötet för Botkyrkas
företagare i Hallunda. Där
man bland annat kommer få
lyssna till både Hallunda
Centrum och
Norsborg Centrums nya ägare
om framtida projekt.
Tid: kl.07:45-09:00

Utbildning i offentlig
upphandling - 16 maj
Botkyrka kommun bjuder in
företagare till ett
informationsmöte om hur man
svarar på anbud från offentlig
verksamhet. Mötet leds av
Botkyrka kommuns
upphandlingschef Anders
Kuysler.
Tid: kl.17:00-19:00

skapar man liv, rörelse och
en levande stad. Ni skapar
mervärden till den plats som
ni verkar på, antingen
genom att vara näring inom
underhållning, inom service.
Eller kanske är ni
samhällsbyggare genom att
ha samarbeten med
lokalområdet, föreningar
eller kanske med
privatpersoner. Det finns
massor ni tillför!
Jag behöver er företagare i
utvecklingen av nya
Botkyrka. Jag vill att ni ska
kunna växa här och komma
med dessa mervärden till
Botkyrka som plats.
Tveka inte att höra av er!
Ebba Östlin

På gång i Botkyrka
Näringslivscenter:
22/3 Näringslivsforum
3/5 Frukostmöte i Hallunda
16/5 Upphandlingsutbildning
Informationsmöte i Eriksberg 23 februari

14/6 Frukostmöte

Stort intresse för köp av mark i Botkyrka Södra Porten

Företagarna BotkyrkaSalem:

Den 23 februari var det informationsmöte om projektet
Botkyrka Södra Porten där representanter från Botkyrka
kommun, Skanska och Södra Porten AB informerade om
projektets utveckling.

Läs mer om informationsmötet här

30/3, 27/4 & 18/5
Businessfrukost
NyföretagarCentrum:
Starta Eget utbildning:
8,9,15,16 samt 22 mars
27/4 Affärskvinnans nätverk

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".

Rådslag 2017 - Besöksnäringen på Södertörn
Inbjudan för dig som verkar inom besöksnäringsbranschen till

Södertörns Rådslag 2017. Passa på och anmäl dig för att
göra din destination mer attraktiv, öka dina kunskaper om
besöksnäringen i Sverige och nätverka med företag inom
samma bransch.
Tid: Torsdag 30 mars 2017
Plats: Taxinge Slott i Nykvarn, Näsby 52

Program och anmälan

Anna Anderberg, Näringslivschef, Hürriyet Demirörs, centrumägare & Ebba
Östlin, Kommunstyrelsens ordförande

Stor uppslutning under första frukostmötet för 2017
Den 8 februari arrangerades årets första frukostmöte för
Botkyrkas företagare på Tumbascenen. Ett sextiotal
företagare närvarade och mötets huvudfokus var att diskutera
utvecklingen av Vårsta centrum. Hürriyet Demirörs,
centrumägare i Vårsta informerade om den planerade
utvecklingen av centrumet.

Läs mer om frukostmötet här

Företagsbesök hos World of Classics - museum & sales

World of classics - Bilmuseum i Bovallen
Sedan etableringen i Botkyrka sommaren 2015 har företaget
lyckats skapa ett museum med amerikanska
veteranbilar som attraherar besökare från hela Norden.

- Det är kul att vara med och sätta Tumba på kartan
internationellt.  Museet är fortfarande i uppstartsfas men till år
2020 är ambitionen att alla ska känna till verksamheten,
berättar bröderna Tony och Pierre Karlsson när
näringslivsenheten träffar dem.

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

Välkomstträffen 2017
Den 15 februari var
välkomstträffen tillbaka,
inbjudna var de företag som
registrerat sig eller flyttat in i
kommunen under åren 20152016. Mötet drog till sig ett
femtiotal företag och träffens
syfte var att ge värdefull
information till de
deltagande företagen.

Näringslivschef Anna Anderberg och Sixten Engström, som höll i en mycket
uppskattad inspirationsföreläsning.

Läs mer om välkomstträffen här

Seminarium: Fler tankställen för biogas i Botkyrka?
Redan idag finns möjligheten att tanka biogas i Botkyrka
kommun, på OKQ8 i Fittja. Nu prospekterar vi för ytterligare
en tankstation i kommunen och vill därför bjuda in till
Biogasforum i Tumba för samråd och information. Vi kommer
att prata om fordon på marknaden och om kommunens
ambition kring biogas.
Datum: 14 mars kl.08:00–10:00
Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba

Mer information och anmälan

Affärskvinnans nätverk - 27 april
Med föreläsning av Josephine Bladh som vill transformera
företag och organisationer att ta ett större samhällsansvar, ha
bättre chefskap och leva som de lär. Hennes företag
använder en beprövad metod att förverkliga detta. Det går att
kombinera affärer och samhällsansvar men hur? Kom och
lyssna till Josephine Bladh!
Tid: Torsdag 27 april, kl.7:30-9:30
Plats: Huddinge konferenscenter, Patron Pehrsväg 3, i
Huddinge
Anmälan: Skickas till inger.wickbom@nyforetagarcentrum.se

Rekryteringsmässa - 16 mars
Botkyrka kommun, i samarbete med Arbetsförmedlingen,
anordnar rekryteringsmässor flera gånger om året.
Här har även du som företagare möjlighet att delta för att hitta
ny personal.
Tid: Torsdag 16 mars, kl.9.30-12.00
Plats: Folkets Hus, Hallunda

Mer information och anmälan

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
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