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Näringslivsnytt Salems kommun 

Kurser och utbildning 
Salems kommun samarbetar med Nyföretagar- 

Centrum som hjälper dig som vill starta eget eller 

utveckla ditt företag. Se bibliotekets webbplats under 

Evenemang. Du kan också kontakta Salems lokala 

NFC-representant Elisabeth Sannas på 08-550 884 90 

eller sodertalje@nyforetagarcentrum.se. 

Möten och träffar 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Onsdagen den 15 februari klockan 7.30 - 9.00 får du 

veta mer om samarbetet mellan näringsliv och skola i 

kommunhuset i lokalen Bergaholm, Anmälan senast 

den 10 februari.  

Reservera också onsdagen den 18 oktober klockan 
7.30-9.00 då du får veta mer om hur kommunens 
krisplan påverkar dig som företagare. 
 

 

Träffas och minglar den första torsdagen i månaden 

klockan 18.00 på Rönninge Delibutik vid 

pendelstationen. Se salemforetagarna. 

Företagarna Botkyrka-Salem 
Businessfrukost torsdagar 23/2, 30/3, 27/4, 18/5 och 15/6 
kl 7.30-9.00 i Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba. Fokus 

är fler affärer och ökat kontaktnät, anmälan.  
Den 22/2 kl 18.30 är det årsmöte i Xenter. Se 

Foretagarna Botkyrka-Salem. 
 

 

 

 

 
 

Södertörns rådslag 

Besöksnäringen 
-en marknad med oändlig potential 

 
Om ditt företag är involverad i besöksnäringen, 
kontakta  jan.lorichs@salem.se för mer info. 
 

 
Handelskammaren ordnar en rad nätverksträffar, till 
exempel om:  

● E-handelssatsning 
● Modernt ledarskap 
● Affärskvinnor 

 
Kontakta martina.thege@chamber.se. 
 

Företagsklimat 

Den 9 januari skickade Svenskt Näringsliv ut enkäten 
om det lokala företagsklimatet till ett urval av 
företagen i kommunen. I enkäten ställs frågor om en 
rad faktorer som påverkar hur det är att driva företag, 
till exempel den kommunala servicen, attityder till 
företagande och kompetensförsörjning. I början av 
april stängs svarsinsamlingen och den 22 maj 
publiceras resultatet. Tack så mycket för att du tar dig 
tid att svara. 
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Rönninge centrum 
Ombyggnad av torgytan fram till en linje mellan gula 

huset och Bamse slutförs under våren. Nästa etapp 

omfattar ombyggnad av torget, ombyggnad av vägar 

kring kv. Trädgårdslunden samt ombyggnad av tidigare 

tomtmark till parkmark. Byggs ut först efter att SMÅAs 

byggnation av Torghuset och Trädgårdslunden är 

färdig, för att undvika skador på våra nya ytor.  För 

senaste nytt, se salem.se/trafik. 
 

Medborgarundersökning hösten 2016 
Salemsborna fortsätter att ge mycket höga omdömen 
om kommunen i medborgarundersökningen men på 
flera områden är betygen lägre än tidigare år. 
Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av 
kommunledningen som vill veta hur invånarna 
bedömer kommunen och dess verksamheter. 

 
Salems resultat har försämrats något inom alla 
frågeblock jämfört med förra årets undersökning, 
förändringarna är dock inte statistiskt säkerställda. Hur 
medborgarna ser på möjligheterna till inflytande i 
kommunen försämrades mest. Betygen för Salem är 
trots detta fortfarande högre än genomsnittet för 
samtliga 136 deltagande kommuner och högre än 
kommuner i samma storleksklass. Se 
www.salem.se/SCBenkat 
 

 

Salems centrum 
Kommunen vill gärna veta vad du tycker om Nya 
Salems centrum. 
 

 

Salems företagsmässa 
Två elever på Rönninge gymnasium som driver 
UF-företaget Shake'n'bake UF har kommit med idén att 
skapa en utställning för både UF-företag och de 
etablerade företagen i Salem. Företagsmässan blir en 
mötesplats där Salemsborna lär känna fler och mer av 
ortens företag, och där möten sker mellan unga och 
äldre, företagare och arbetssökande. 
Salemföretagarna, Shake'n'bake UF och Grafikpunkten 
är medarrangörer. Plats: Grafikpunktens trädgård och 
kanske även Folkets Hus, den 13 maj. Mer information 
kommer.  

Vill du träffa kommundirektören och 

näringslivsansvarig? 
Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete 

med att skapa ett gott företagsklimat. Anmäl ditt 

intresse till jan.lorichs@salem.se med förslag på tid och 

plats. 

Företagsregister 
Uppdatera din företagsinformation i kommunens 
företagsregister, särskilt mejladressen, eller registrera 
dig kostnadsfritt här: företagsregister. 

Avregistrera dig från detta utskick? 
Maila jan.lorichs@salem.se. 
 

 

 För mer information kontakta

näringslivsansvarige Jan Lorichs på 

tel 070-623 29 88 eller mail jan.lorichs@salem.se 

(Utgivn 2017-01-24) Läs mer på www.salem.se
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