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Näringslivsnytt Salems kommun 

Möten och träffar 

NyföretagarCentrum 
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 Anna Nienhuysen direkt för samtal via 
anna.nienhuysen@gmail.com eller 0733-32 70 49.  

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Reservera onsdagen den 17 oktober klockan 7.30-9.00 
då Jacqueline Hellsten från Leader Sörmlandskusten 
berättar om denna satsning för att öka bland annat 
Salems attraktivitet. 
 

 

Entreprenörstipendiet gick 2018 till Jennifer Rudepalm 
Srisomboon. 

 
 
Betygsstipendet gick till George Awaijan. 
Se SalemFöretagarna på Facebook. 

Företagarna Botkyrka-Salem 
Lär dig mer om bolagsformer! 
Den 12 september är det återigen dags för en kostnadsfri 
frukostföreläsning. Denna gång gästas vi av Hampus 
Löwstedt, rådgivare och jurist på Företagarna. 

 
Businessfrukost sista torsdagen i månaden klockan 
7.30-9.00 i Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba. Fokus är 
fler affärer och ökat kontaktnät, anmälan. Se 
Foretagarna. 

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. Tack 
till ICA, Rönninge Bistro och Blomsterprinsessan som 
ställt upp med totalt 17 platser sommaren 2018. 

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. 

Årets företagare 

Styrelsen för Företagarna Botkyrka-Salem har utsett 
vinnaren och priset delas ut under Salemsdagen i 
Skönviksparken i Rönninge i slutet av augusti. 

Södertörns näringsliv 
Södertörnskommunerna har gemensamt analyserat 
Södertörns näringsliv, och bland annat framgår att 
Södertörn har den snabbaste tillväxten av antal företag i 
landet. Rapporten kan du ta del av här.  
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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 Salem 
2017 blev en marginell försämring till totalbetyg 69 (71 
år 2016). 
 

 
Se vidare under NKI-mätning. Tack så mycket du som 
tagit dig tid att svara, det ger kommunen chansen att 
förbättra sig. 
 
Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet i kommunen 
och i september publiceras rankingen. Redan nu kan 
sägas att det sammanfattande betyget var högst på 
Södertörn. Tack för att du svarade. 
 

 
 
Vill du få Svenskt Näringslivs nyhetsbrev om Sveriges 
företagsklimat, anmälan? 
 

 

Behöver du lokaler? 
5-7 verksamhetslokaler á cirka 125 kvadratmeter 
planeras att hyras ut  vid Söderby gårds väg norr om 
rondellen, inflyttning hösten 2019. Anmäl ditt intresse till 
Söderby Entreprenad AB, stefan@soderby.se. 

Kommunfrågor 

Översiktsplan 2030 
I Salems nya översiktsplan, som beslutades vid 
kommunfullmäktige den 14 juni, beräknas 1 800 nya 
bostäder byggas under perioden 2018-2030,  plus en ny 
skola och ett nytt äldreboende. Se Ny översiktsplan. 

Kommunens hemsida 
Under rubriken Näringsliv & arbete finns samlat det som 
kan vara intressant för dig som företagare. 

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 2018-06-25). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
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