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Anders Lindgren

INBJUDAN Frukostmöte 3 maj
Botkyrka kommun hälsar er välkomna till ett frukostmöte med
fokus på planerna för utvecklingen av såväl Hallunda som
Norsborgs centrum. Kom och ta del av visionen för området
och få den senaste informationen kring pågående arbete och
planerna framöver – passa på och träffa företagare i ditt
område och ställ dina frågor direkt till representanterna på
plats.
Tid: kl.07:45-09:00
Plats: Hallunda Centrum, Hallunda torg

Anmälan frukostmöte 3 maj

Mer information & program

KLUMP
Inkubatorsverksamhet
Botkyrka kommun
Det finns så många bra
idéer i världen som det
aldrig blir något av. Det
finns också många riktigt
dåliga idéer som det blir
något av. Det är alltså inte
idén som är avgörande om
en ska lyckas, utan viljan
och förmågan att förverkliga
som är helt avgörande.
Botkyrka kommun
finansierar KLUMP Subtopia
som finns för dig som har en
idé och vill göra företag av
den. Det är vad KLUMP har
gjort de senaste fem åren med fina resultat. I KLUMP
har företag som
Designmarknad Sthlm,
Boodla, Right 2 Choose,
Utmana och Coocoolo, för
att nämna några, fått plats
för coachning och arbete
när de behövt det. Ända
sedan starten har vi träffat
flera hundra människor med

UTBILDNING i offentlig
upphandling 16 maj

INBJUDAN Attraktivare
industriområde 17 maj

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

Under 2017 kommer Botkyrka
kommun fortsätta projektet
Attraktivare Industriområde,
efter väl genomförda projekt i
Skyttbrink och Bovallen så är
det nu Eriksbergs tur. Därför
bjuder nu Botkyrka kommun
in dig som driver företag i
Eriksberg till ett frukostmöte
den 17 maj för att diskutera
områdets utveckling.

Tid: kl.17:00-19:00
Plats: Xenter,
Utbildningsvägen 3, Tumba

Tid: kl.07:30-09:30
Plats: Eriksberg

Mer information &
anmälan

Anmälan
frukostmöte 17 maj

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".

idéer de velat pröva. För det
är just det som är grejen
med KLUMP; att få
möjlighet att undersöka
idén, dela sina
förhoppningar och farhågor
med någon för att kunna gå
från ord till handling.
KLUMP har varit riktigt
framgångsrika på att hjälpa
människor att utveckla sin
förmågan att förverkliga. Så
bra att vi nu startar
samarbete med Start-Up
Stockholm som är Sveriges
största rådgivare för
nyföretagare. KLUMPs
expertis riktar sig i första
hand till människor som
arbetar med konst och
kultur med Start-Up
Stockholms erfarna
rådgivare inom affärs-,
innovations- och
specialistrådgivning som
kommer att finnas till hands
i KLUMP framöver blir
erbjudandet ännu vassare!
Håll utkik efter mer
information på
www.subtopia.se
Till sist: Ja, det handlar om
dig! Gör slag i saken låt din
idé se dagens ljus. Det
värsta som kan hända är att
det går åt skogen och det är
klart mycket bättre än att
inget händer alls!
Anders Lindgren
Verksamhetsledare   
KLUMP Subtopia

På gång i Botkyrka
Näringslivsenheten:
3/5 Frukostmöte i Hallunda
16/5 Upphandlingsutbildning
17/5 Frukostmöte
Attraktivare industriområde
Douglas Roos, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Anna Anderberg,
näringslivschef, Anna Kayal, näringslivsutveckalre & representanter från The

30/8 Frukostmöte med
Företagarna BotkyrkaSalem

Good Talents Botkyrka.

Näringslivsforum 22 mars
Den 22 mars öppnades dörrarna på Subtopia för Botkyrkas
företagare som välkomnades till årets första Näringslivsforum
under temat Företagsutveckling. Entreprenören Douglas
Roos var på plats och höll i en interaktiv föreläsning om
framgångsrikt entreprenörskap. Man fick även lyssna till ett
panelsamtal med politiker och tjänstemän med fokus på
expansiva Botkyrka samt deltagare från
ledarskapsprogrammet The Good Talents Botkyrka fick
presentera sina affärsidéer.

27/10 Näringslivsforum
10/11 Näringslivsgalan 2017
Företagarna BotkyrkaSalem:
27/4, 18/5 & 15/6
Businessfrukost
NyföretagarCentrum:
26/4 Vårmingel
27/4 Affärskvinnans nätverk

Planchef Charlotte Rickardsson informerar

Lär dig söka bygglov och tillstånd
Den 6 mars lanserades nyheten "Lär dig söka bygglov och
tillstånd", ett kostnadsfritt informationsmöte för Botkyrkas
företagare om hur man bör gå tillväga när man söker olika
tillstånd hos kommunen. Ledare för utbildningen var
kommunens planchef Charlotte Rickardsson, Bygglovschef
Annelie Fager och David Ekman från miljöenheten.

Mässa för gymnasielever i
Ung Företagsamhet
Den 21 mars var en
delegation med politiker,
tjänstemän och skolledare
från Botkyrka kommun på
plats och besökte mässan
"Entreprenörskap på riktigt"
där UF-företag från Botkyrkas
gymnasieskolor ställde ut och
sålde sina varor och tjänster.
Många imponerande och
kreativa idéer!

Jessica Drugge, näringslivssamordnare, Emanuel Ksiazkiewicz,
utbildningsnämndens ordförande, Stina Lundgren, utbildningsnämndens 2:e
vice ordförande, Anna Viding, gymnasiechef, Andreas Ekström, Bitr. rektor
Tullinge gymnasium & Per Kassman tf. rektor S:t Botvids gymnasium.

Rådslag 2017 - Besöksnäringen på Södertörn
Den 30 mars samlades politiker, tjänstemän och företagare
från de åtta Södertörnskommunerna för att diskutera
utvecklingen av kommunernas besöksnäring. Syftet var att
gemensamt samarbete för att skapa attraktivare
desitnationer.

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

Vill ditt företag ha kostnadsfritt stöd för att minska
energianvändningen?
Botkyrka kommun har, tillsammans med Huddinge, Haninge,
Tyresö och Salems kommuner, nu fått coacher som ska stötta
små och medelstora företag. För de företag som är
intresserade kommer coacherna att gå igenom deras
energianvändning samt ge förslag på åtgärder för minskad
förbrukning och dessutom 16 timmars fortsatt individuell
coachning.

Läs mer här

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,
Huddinge
Anmälan: Skickas till inger.wickbom@nyforetagarcentrum.se

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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