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Näringslivsnytt Salems kommun 

Möten och träffar 

Vad händer om Södertäljebron går sönder      

igen? 
Sommaren 2016 skedde en lastbilsolycka på 
motorvägsbron i Södertälje som orsakade en 
avstängning av bron i södergående riktning i två 
månader. Trafikkaoset som uppstod med 
trafikomläggningar, köer och frustration visar hur sårbart 
infrastruktursystemet i den södra delen av Stockholm är. 
Om bron skulle gå sönder igen, hur skulle detta påverka 
arbetspendlingen och transporterna i 
huvudstadsregionen? Boel Godner(S) och Malin 
Danielsson (L) med flera medverkar. Den 9 oktober 
klockan 11.45–12.45, anmälan.   

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Den 17 oktober bjuder kommunen in till frukostmöte 
7.30 – 9.00. Leader Sörmlandskusten berättar om sin 
verksamhet och hur du som företagare kan söka bidrag 
till en idé som även gynnar orten. Det handlar om lokalt 
ledd utveckling, att utveckla vår bygd utifrån lokala 
förutsättningar. Anmälan görs till receptionen@salem.se 
senast den 12 oktober. 

Teknikmässan 
Den 17 november klockan 12-16 i Haninge kulturhus. Vill 
du bli inspirerad och veta mer om innovativa tekniska 
lösningar? Välkommen till Teknikmässan och lär dig mer 
om solceller, laddstolpar och elbilar. Utställare är på 
plats från olika solcells- och laddplatsföretag för att visa 
den senaste tekniken. Besökarna kommer även få 
möjlighet att testköra elbil! Energi- och 
klimatrådgivningen är också på plats. Intresseanmälan till 
linda.strindevall@huddinge.se.  
 

 

Mini-mässa i Villa Skönvik den 3 oktober klockan 19 -21. 
Kom och träffa våra lokala företagare. Du bjuds på 
tilltugg och dryck.  
 

 
 
Den 17 november – Höstfesten. Några biljetter finns kvar 
till ”Så som i himlen” med middag på Oscarsteatern. Är 
du intresserad kontakta marlene@ackland.se. 
Se SalemFöretagarna på Facebook. 
 

 

Businessfrukost den 25 oktober och 29 november 

klockan 7.30-9.00 i Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba. 

Fokus är fler affärer och ökat kontaktnät, anmälan. Se 

Foretagarna. 

Årets företagare 

Ett stort grattis till Årets företagare 2018 Pia Andersson 
Fastighetbyrå AB! 
 

Pia Andersson Fastighetsbyrå AB har under de senaste 
åren haft en stabil omsättning och under 2017 en jättefin 
omsättningsutveckling med en ökning om hela 28 % 
jämfört med 2016. Att vinstmarginalen har gått ner 
under 2017 kan anses vara ett strategiskt val för att 
kunna bygga för framtiden. Deras uppträdande på 
marknaden och attityd mot intressenter, 
kommuninvånare, fastighetsägare, tjänstemän och 
politiker i kommunen är föredömlig, likaså deras 
engagemang och stöd till idrottsföreningar och 
företagarföreningen i kommunen. 
  
 

https://forms.eu2.netsuite.com/app/site/crm/externalcustrecordpage.nl/compid.3538663/.f?formid=22&h=AACffht_uCk5C88euPWqCGnzuAN_TX8VmXE&custrecord_event_signup_web_parent=1965&redirect_count=1&did_javascript_redirect=T
http://leadersormlandskusten.se/
mailto:receptionen@salem.se
mailto:linda.strindevall@huddinge.se
mailto:marlene@ackland.se
https://www.facebook.com/groups/260978957404623/
mailto:agneta@rebostappe.se
http://www.foretagarna.se/botkyrka-salem


 

Företagsklimat 

Svenskt Näringsliv rankar årligen Sveriges 290 
kommuners företagsklimat utifrån frågor till företagarna. 
Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest 
gynnsamt att starta och driva företag. För 2018 placerar 
sig Salem på plats 42, en försämring mot 2017 med 3 
platser men högst på Södertörn. “Vägnät, tåg och flyg” 
samt “Allmänhetens attityder till företagande” visar 
försämringar, se Salems företagsklimat. 
 

 
 

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

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. Anmäl 
redan nu ditt intresse inför sommaren 2019 till 
karin.nordenmalm@salem.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunfrågor 

Rönninge centrum 

Etapp Återvinningstationen 

Färdigställd med undantag av vissa trafikskyltar. 

Etapp Cykelgaraget 

Ett anbud har inkommit. 

Etapp Torget 

BRF Trädgårdslunden har inflyttning maj-oktober 2018. 
Byggstart av torghuset sker hösten 2018. Torget planeras 
bli färdigt samtidigt som torghuset september 2019. 

Etapp Park 

Påbörjas våren 2019. 

Kommunens hemsida 
Under följande länk Tillstånd, regler och tillsyn kan du 
läsa närmare om de tillstånd och dess avgifter som 
hanteras av kommunen. 

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 2018-10-02). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
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