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Näringslivsnytt Salems kommun 

Kurser och utbildning 
Är du intresserad av vad det innebär att svara på 
offentliga upphandlingar eller har du erfarenhet av att 
vara leverantör till offentlig sektor och vill uppdatera dig 
om vad som gäller vid offentlig upphandling?  
Tid: 26 september klockan 16.30-18.30 
Plats: Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15, Södertälje 
Anmälan 
 
Salems kommun samarbetar med Nyföretagar- 
Centrum som hjälper dig som vill starta eget.  
Se https://bibliotek.salem.se/web/arena under 
Evenemang. Du kan också kontakta Salems lokala 
NFC-representant Yngve Ornerud direkt för samtal via 
yngve.ornerud@ymr.se eller 070-245 72 45. 

Möten och träffar 

Så skapar du ditt drömföretag 
95 % av fjolårets besökare vill komma igen, och det finns 
bara 200 platser. Nu är det dags att boka din plats på 
evenemanget ”Så bygger du ditt drömföretag” på 
Södertörn (Huddinge). På scen b la rikedomsgurun 
Charlie Söderberg. Som medarrangör bjuder vi de 25 
första företagarna som anmäler sig på Businesspaketet 
(värde 995 kr, ange kod SALEM17). Varmt välkommen! 
Tid: 28 september klockan 12.30-17.00 
Plats: Huddinge Konferenscenter. Anmälan 
 
Arrangören försöker hitta en expert inom varje ”nisch” 
som målgruppen har nytta av, till exempel bank, revision 
etc. Om du är intresserad av att ha en expertstation, 
kontakta gustaf@mittforetag.com eller 070-259 28 67. 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Reservera onsdagen den 25 oktober klockan 7.30-9.00 
då du får veta mer om hur kommunens krisplan påverkar 
dig som företagare. 
 
 
 

 

 

SalemFöretagarna ordnar minimässa med föredrag från 
bl a Speedledger. De bjuder på lite dryck och tilltugg.  
Tid: 19 september klockan 19.00-21.00 

Plats: Villa Skönvik. Se salemforetagarna. 

Företagarna Botkyrka-Salem 
Businessfrukost torsdagar 28 september, 26 oktober, 23 
november och 14 december klockan 7.30-9.00 i Xenter, 
Utbildningsvägen 3 i Tumba. Fokus är fler affärer och 
ökat kontaktnät, anmälan. Se Foretagarna. 
 

Företagsklimat 

Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet i kommunen 
och den 26 september publiceras rankingen. Redan nu 
kan sägas att Salemföretagarna önskar mer byggbar 
mark. 
 

 

 

Mittbygge.se 
Ska du söka bygglov i Salem? Detta och mycket mer kan 
du göra via vår portal Mittbygge. Bekvämt och säkert 
ansöker du eller återupptar en påbörjad ansökan. Du kan 
även komplettera handlingar eller följa upp befintliga 
ärenden. Oavsett datum, klockslag eller var du befinner 
dig i världen. Du måste logga in med e-legitimation. 
Välkommen att besöka Mittbygge.se.  
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Årets företagare i Salem 

Ett stort grattis till Årets företagare Grzegorz 
Dobrowolski, GL Expressbygg AB! Grzegorz är en äkta 
entreprenör som via stor lyhördhet för beställarens krav, 
stor social kompetens, duktig och tydlig kommunikation 
och via ett modernt ledarskap visat stor förmåga att 
anlita experthjälp för att skapa tillväxt och lönsamhet i 
byggbranschen.  

 
Från vänster Christer Lindholm, Lise-Lotte Dobrowolski och Grzegorz 
Dobrowolski, VD 
 

Nominerade var också Raili Nilsson, R3N Mark & 
Trädgård och Helena Kallstenius, Megiston Redovisning.  

Salem Park Företagsby invigs i höst 
Nu invigs snart Salem Park Företagsby, de flesta 
lokalerna är sålda. Detta är ett koncept där du äger din 
fastighet istället för att betala hyra. Du blir medlem i 
föreningen och betalar en månadsavgift. Här kommer 
företagare samlas och möjlighet till samarbeten kommer 
att finnas. 

 
 

 

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. 

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 till jan.lorichs@salem.se. 

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 2017-09-13) Läs mer på www.salem.se 
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