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Näringslivsnytt Salems kommun 

Möten och träffar 
 

 

Torsdagen den 31 oktober klockan 18.30 är det 
medlemsmöte på Hamringevägen 1. Två nya 
medlemmar, H&H Parmér AB och Södra Stockholms 
Brygghus AB, berättar om sin verksamhet, anmälan till 
marlene@ackland.se. Se SalemFöretagarna på Facebook.  
 
Lördagen den 23 november – Höstfesten. ”En värsting till 
syster” på Chinateatern. Buss dit 13.30, sedan showen 
15.00. Därefter buss tillbaka till Rönninge för gemensam 
middag. Anmälan till marlene@ackland.se snarast.  
 

 

Priset till Årets företagare i Salem delades ut under 
Salemsdagen, se nedan. Se också Foretagarna. 

"Alla tjatar om värdeord – släng skräpet!" 
Arbetar du med att förbättra engagemanget och 
samarbetet i din verksamhet? Då kan det här seminariet 
i Handelskammarens regi vara något för dig. Ta del av 
den senaste forskningen kring värdeord och 
företagskultur, hur kulturstyrning tillför affärsvärde åt 
din verksamhet samt fallgroparna du ska se upp för.  
Datum: 2 oktober 08.00 – 09.00  

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Onsdagen den 16 oktober klockan 7.30-9 i kommunhuset 
bjuder kommunen in till frukostmöte då du får 
information om bygglov, serveringstillstånd, 
livsmedelskontroll och miljötillsyn. Anmälan görs till 
receptionen@salem.se senast den 12 oktober. 

Södertälje företagardag 
Dagen går av stapeln den 8 november i år. Varje år deltar 
ca 120 utställare och besöks av ca 2000 personer. 
Intresset är stort så missa inte chansen att boka er 
monter redan nu. För mer information och anmälan 
kontakta naringsliv@sodertalje.se. 

 

Årets företagare och Socialt stipendium 

Ett stort grattis till Årets företagare 2019 Raili Nilsson (till 
höger på bilden) som driver företaget R3N Mark och 
Trädgård! 

Raili har varit en drivkraft inom kommunen som 
representerar unga entreprenörer med bravur. Hon 
hjälper till att underhålla våra gator, håller dem fria från 
snö och sand. Hon värnar om miljön, bidrar med sina 
gröna fingrar och har en serviceinställning som är varm 
och tillmötesgående. Hon får saker gjorda! Hon är även 
en kvinna som bör lyftas fram i en, till största del, 
mansdominerad bransch. 
 
Under Salemsdagen den 31 augusti delades också 2018 
års Sociala stipendium ut av SalemFöretagarna till Ilse 
Forsberg (till vänster på bilden) för hennes arbete med 
Väntjänst/ Anhöriggruppen, med nomineringen: 
 
För ett beundransvärt arbete för en grupp människor 
som annars inte syns eller gör sig hörda. Med sitt arbete 
hjälper hon människor utan eller med svagt socialt 
nätverk samt individer som vårdar sina anhöriga vilket 
kan vara en kär men tung uppgift. Föreningen gör att 
dessa kan få en fungerande vardag, en andningspaus 
samt träffa andra människor. 
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Företagsklimat 

Kommunen följer årligen upp företagsklimatet med ett 
mål som har två indikatorer: 
 

 
 
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 2019 placerar 
sig Salem på plats 32, en förbättring mot 2018 med 10 
platser och högst på Södertörn. Se Salems 
företagsklimat. Tack du som svarade! 
 

 
 
Vill du prenumerera på nyheter från fPlus om näringsliv 
och kommun, anmälan? 
 

Kommunfrågor 

Rönninge centrum 
● Parkeringsplats vid Bostadsrättsf Eken klar, gång- 

och cykelväg pågår 
● Framdragning el beräknas klar vinter 2020 
● Förädling torgytan beräknas klar vinter 2020 
● Torghus + P-hus beräknas klar vår/sommar 2020. 

 

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

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 2020 till 
karin.nordenmalm@salem.se. 

Övrigt 

Vikande konjunktur 
Enligt länsstyrelsens rapport i augusti 2019 viker 
konjunkturen nedåt, indikatorer som 
nybilsregistreringar, företagskonkurser och antal 
personer berörda av varsel stärker bilden av en 
försämrad regional konjunktur. Efter en längre tid av god 
konjunktur går nu länet in i en period med lägre 
tillväxttakt.  

Design för energieffektiv vardag 
Ett forsknings- och utvecklingsprogram som drivs av 
Energimyndigheten. Programmet kan ge stöd till projekt 
som kombinerar energiforskning och utveckling med 
design och beteendevetenskap för att utveckla 
energismarta tjänster, produkter och kunskap. Företag 
med anknytning till området kan söka. 

Kunskap: Förbered dig inför Brexit 

 
Här har Verksamt samlat information om Brexit, vad det 
innebär för dig som driver företag, och vad du kan göra 
för att förbereda dig. 

Avregistrera dig från detta utskick? 
Maila jan.lorichs@salem.se. 

 För mer information kontakta näringslivsansvarig Jan 

Lorichs på 070-623 29 88 eller jan.lorichs@salem.se. 
(Utgivning 2019-09-30). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
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