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Näringslivsnytt Salems kommun 

Möten och träffar 
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande 
coronaviruset uppmanas stockholmare att arbeta 
hemifrån och undvika sociala kontakter tills vidare. Vi 
informerar om nedanstående möten och träffar med 
reservation för att de kan komma att ställas in. För 
löpande information om coronaviruset för företagare 
rekommenderas fPlus Morgonkoll. 
 

 

Passa på att nominera dig själv eller någon annan 
företagare till Årets företagare i Salem. Mejla din 
nominering till kurt.stahl@karisma.se eller 
marlene@ackland.se senast den 10 maj. Styrelsen för 
Företagarna Botkyrka-Salem utser vinnaren och priset 
delas ut under Salemsdagen i Skönviksparken i Rönninge 
den 29 augusti. För mer info, se Företagarna. 

Hållbar Helg 
Den 5-7 juni anordnas en helg i klimatets tecken på 
Centralvägen 2 i Rönninge. Anmäl dig här om du vill: 

● representera ett företag i ett stånd eller en 
samtalshörna 

● hålla ett kort föredrag 
● hjälpa till med marknadsföringen av Hållbar 

Helg. 
Se www.mittforum.se/hallbarhelg. 
 

 
Alexis Ferrer och Susanne Ferrer Graham, anordnare av Hållbar Helg 

 

Salems Näringslivsdag 
Den 3 september klockan 16.30-21.30 i lokalen Lilla 
Murgrönan bakom Salems bibliotek. 
 

 
Se anmälan. Svara gärna senast den 11 juni, tack. 

Företagsklimat 

Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2019 
skickades ut den 2 januari. Om ditt företag ingår i urvalet 
är vi mycket tacksamma om du svarar på den. 

Kommunfrågor 

Rönninge centrum 
● Stora delar av torget öppnas i mars. 
● Fontänen, taktila plattor mot bussarna och 

montering av konstverk beräknas klara i april.  
● Torghuset och parkeringshuset blir klara i juni. 

Feriepraktik sommaren 2020 
Stort tack till de företagare som erbjuder kommunens 
ungdomar 37 feriepraktikplatser, en fin ökning från 32 
platser sommaren 2019. 

https://om.fplus.se/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kurt.stahl@karisma.se
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=marlene@ackland.se
http://www.foretagarna.se/botkyrka-salem
mailto:hallbarhelg@mittforum.se
http://www.mittforum.se/hallbarhelg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes_iUVy6paiS0pLlG8DoeHNZ14F48_8EF_qMfuIVwnC1zK1g/viewform


 

 
Övrigt 
Företagarfakta – Salems företagsklimat 
Visste du att företagarna tillsammans med alla anställda 

bidrar med 244 miljoner kronor till kommunens 

skatteintäkter? Företagarna har sammanställt rapporten 

för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att 

synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. 

 

 

Stockholms Handelskammare 
Stockholmsbarometern för fjärde kvartalet 2019 
stabiliseras på låga nivåer med svagt stämningsläge i 
tjänstesektorn och en dyster syn på ekonomin från 
hushållen.  
 

 
 

 

 

NyföretagarCentrum 
NyföretagarCentrum samarbetar med Salems kommun 
och söker nya partners. Kontakta dem på 08-550 884 90 
eller genom nyforetagarcentrum.se/sodertalje.  
 

 
 

Trygghet och säkerhet 
Varje år släpper SKL rapporten “Öppna jämförelser: 
trygghet och säkerhet”. I rapporten sammanvägs 
Personskador (gult - oförändrat), Bränder (grönt - 
oförändrat), Våldsbrott (gult - ökande) samt Stöld (gult - 
minskande) till ett värde som rankar Sveriges kommuner. 
Salems placering är plats 95, en förbättring med 13 
platser, och klassas som en ‘medelkommun’. 
 

 
 
 

Vill du 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. (Utgivning 2020-03-17). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
 

 

 

https://www.foretagarna.se/contentassets/b896456673ea4e1cb06301d86c4f11d6/salem.pdf
https://www.chamber.se/rapporter/stockholmsbarometern-q4-2019.htm
http://nyforetagarcentrum.se/sodertalje
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/januari/nu-slapper-skr-och-msb-arets-oppna-jamforelser-trygghet-och-sakerhet/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/januari/nu-slapper-skr-och-msb-arets-oppna-jamforelser-trygghet-och-sakerhet/
mailto:jan.lorichs@salem.se
mailto:jan.lorichs@salem.se
http://www.salem.se/naringsliv--arbete/

