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Näringslivsnytt Salems kommun 

Kurser och utbildning 
Kommunerna Salem, Nykvarn och Södertälje bjuder in till 

ett upphandlingsseminarium torsdagen den 11 maj 

klockan 17-19 i lokalen Trombon, Södertälje stadshus. 

Anmälan. 

Möten och träffar 

Salems företagsmässa 
Vi är glada över ett nytt initiativ i kommunen: Salems 
Företagsmässa. Den går av stapeln lördagen den 13 maj 
klockan 13 - 17 i Folkets Hus och i Grafikpunktens 
trädgård vid Rönninge pendeltågsstation. 
  
Mässan inbjuder till kontakter mellan företag och 
Salembor, mellan företag och företag, och mellan 
arbetssökande och företag. Kom gratis som besökare och 
mingla, eller anmäl dig som utställare: 500 kr plus moms.  
susanne.graham@grafikpunkten.se eller ring  
Susanne på 073 633 29 67. 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Onsdagen den 15 februari diskuterades samarbetet 

mellan näringsliv och skola, se vidare här.  
Reservera onsdagen den 18 oktober klockan 7.30-9.00 
då du får veta mer om hur kommunens krisplan påverkar 
dig som företagare. 
 

 

SalemFöretagarna ordnar mässa den 21/9 i Villa Skönvik. 

Se salemforetagarna. 

Företagarna Botkyrka-Salem 
Businessfrukost torsdagar 18/5 och 15/6 kl 7.30-9.00 i 

Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba. Fokus är fler affärer 

och ökat kontaktnät, anmälan. Se Foretagarna 

Botkyrka-Salem. 
 
 

 
Feriepraktik för ungdomar 
Feriepraktik är en kommunal satsning med syftet att ge 
våra ungdomar en meningsfull och avlönad 
sysselsättning som en introduktion in i arbetslivet. Är du 
företagare i Salem erbjuds du att ta emot 
feriepraktikanter, kommunen står för hela kostnaden. 
2017 har alla som är födda 2001 eller 2002 och har fyllt 
15 år möjlighet att söka feriepraktik. Skicka din 
intresseanmälan till Salems kommun, 
Socialförvaltningen, Sandra Momic 
Säby Torg 16, 144 30 Rönninge. 

Vill du hålla föredrag för skolungdomar? 

Genom att berätta om ditt företag för ungdomar ökar du 
deras förståelse för vad det innebär att driva ett företag. 
Om det låter intressant, kontakta en rektor i din närhet 
under Salems grundskolor. 

Trafik och infrastruktur 
På de här sidorna får du information om vägarbeten, 
väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även 
reda på var du gör en felanmälan och hur du söker 
tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt 
schakt och grävarbeten. För senaste nytt, se 
salem.se/trafik. 

Översiktsplan 2030 
Förslaget till översiktsplan innehåller bland annat 2 300 
nya bostäder under perioden 2015-2030, och skickas på 
remiss till olika organ och nämnder under tiden 1 maj-16 
juni. Därefter behandlar kommunen remissvaren och 
fullmäktige planeras besluta planen inom 2017. Se 
Förslag översiktsplan. 

Får vi besöka ditt företag? 
Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete med 

att skapa ett gott företagsklimat. Anmäl ditt intresse att 

träffa kommundirektören och näringslivsansvarig med 

förslag på tid och plats. 
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Företagsklimat 

Varje år mäter kommunen hur nöjda ni är som 
företagare med de ärenden (bygglov, serveringstillstånd 
mm) som kommunen utfört åt er. Resultatet för 2016 
blev att Salem glädjande klättrar till totalbetyg 71 (60 år 
2014) främst pga Bygglov där ni företagare rankar 
kommunen på plats 4 av 117 deltagande kommuner. 

 
Se vidare under NKI-mätning. Tack så mycket du som 
tagit dig tid att svara, det ger kommunen chansen att 
förbättra sig. 
 
Dessutom mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i 
kommunen och den 22 maj publiceras resultatet. Vill du 
få nyhetsbrev om Sveriges företagsklimat, anmälan? 

 
Söderby arbetsplatsområde 
Området, som stärker näringslivet i kommunen, 
beräknas vara inflyttningsklart under 2017. 

 
 

 
 
 
 

 

Vill ditt företag ha kostnadsfritt stöd för att minska 
energianvändningen? 

Salems kommun har, tillsammans med Botkyrka, 

Huddinge, Haninge och Tyresö 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. Se 

energibesparing. Stödet medfinansieras av Europeiska 

regionala utvecklingsfonden via Nationella 

Regionalfondsprogrammet. 

 

Årets företagare 

Passa på att nominera dig själv eller någon annan 
företagare till Sveriges mest prestigefyllda pris. 
Naturligtvis är även alla andra invånare i Salem välkomna 
att nominera Årets företagare. I samarbete med 
Salemföretagarna utser Företagarna Botkyrka-Salem 
Årets Företagare i Salem. Vänligen mejla din nominering 
till kurt.stahl@karisma.se eller uffe@papertalk.se senast 
den 22 maj.  

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 2017-05-05) Läs mer på www.salem.se 
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