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Näringslivsnytt Salems kommun 

Kurser och utbildning 

Frukostmöte om upphandling 

Kommunen bjuder in till frukostmöte med fokus på 
offentlig upphandling. Telge Inköp AB berättar hur du 
kan erbjuda kommunen dina varor och tjänster. Den 20 
februari klockan 7.30-9.00 i lokalen Bergaholm i 
kommunhuset, Anmälan. 

Går du i starta-eget-tankar? 
Då ska du ta kontakt med NyföretagarCentrum som 
samarbetar med Salems kommun. Använd tel 08-550 
884 90 eller nyforetagarcentrum.se/sodertalje. Om du 
redan är en etablerad företagare och vill göra en insats 
som mentor, kontakta NyföretagarCentrum.  

Möten och träffar 

Södertörns Näringslivsevent - save the date 
Reservera den 10 april klockan 13–16.30 för Södertörns 
viktigaste mötesplats för näringslivet som 2019 
genomförs i lokalen Murgrönan invid Salems bibliotek. 

Stockholms Handelskammare 
Handelskammaren anordnar en rad nätverksträffar, se 
Evenemang. 
 

 

●SalemFöretagarnas Sociala stipendium delas ut till 
föreningen Väntjänst som drivs av Ilse Forsberg 

●Medlemsmöte Villa Skönvik den 16 januari, 
Arbetsmarknadsenheten informerar om ferieplatser för 
skolungdom och lönebidrag 

●Salemföretagarnas årsmöte den 11 februari 19.00 i 
Villa Skönvik 

Se under SalemFöretagarna på Facebook.  

 

Prenumerera på Företagarnas nyhetsbrev! - varje 
månad, anmälan. Se Foretagarna. 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Den 17 oktober handlade frukostmötet om Leader 
Sörmlandskusten, Jaqueline Hellsten berättade om 
verksamheten och hur du som företagare kan söka 
bidrag till en idé som även gynnar orten.  

 

Företagsklimat 

Kommunen har gått igenom årets resultat gällande 
NKI-enkäten och Svenskt Näringslivs kommunranking 
och genomför vissa åtgärder för att ytterligare förbättra 
resultatet. Hör av dig till jan.lorichs@salem.se om du 
undrar över något. 

Enkäten om lokalt företagsklimat 2019 skickas ut den 2 
januari. Om ditt företag ingår i urvalet är vi mycket 
tacksamma om du svarar på den. 
 
Vill du få Svenskt Näringslivs nyhetsbrev om Sveriges 
företagsklimat, anmälan? 
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Övrigt 

Ny företagare i Salems centrum 
Kommunen välkomnar Dapperman AB. 

 

Sponsring av tennis 
Ditt eventuella stöd är mycket betydelsefullt för 
Rönninge tennisklubbs ungdomsverksamhet. Som 
sponsor får ditt företag exponering med skylt i hallen och 
länk på hemsidan. Om Du är intresserad av att sponsra, 
hör av Dig till Bengt Härse, tel 0730-287023 eller 
ekonomi@ronningetk.se. 

Räkna ut ditt företags välfärdsavtryck! 
Företagens välfärdsavtryck är ett initiativ av Svenskt 
Näringsliv för att tydliggöra sambandet mellan företag 
och välfärd. Genom att räkna ut ditt företags 
välfärdsavtryck kan du skapa och ladda ner material att 
dela på sociala medier så att du också kan vara med och 
sprida sambandet mellan företagande och välfärd, se 
valfardsavtryck.  
 

 

Obligatorisk e-faktura till kommuner 
Från den 1 april ska alla leverantörer lämna e-faktura vid 
affärer med kommuner. Svenskt Näringsliv: “Den är 
miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger 
effektivitetsvinster”. Se vidare under Förberedelser. 

Kommunfrågor 

Rönninge centrum 

Etapp Cykelgaraget 

Cykelgaraget planeras stå färdigt första kvartalet 2019 
med undantag för väderberoende arbeten som behöver 
skjutas fram till våren 2019, t ex målning och sedumtak. 
Grundläggning och montage av stålstomme pågår. 

Etapp Torget 

BRF Trädgårdslunden hade inflyttning maj-oktober 2018. 
Torghuset beräknas vara klart under 2020. Provisoriska 
parkeringsplatser för centrumhandel kommer anläggas 
på Kv Flädern under produktionen av Torghuset. Torget 
planeras bli färdigt i slutet av 2019. 

Etapp Park 

Påbörjas under våren och anläggs sommaren 2019. 

Etapp Gator 

Gatorna kommer läggas om efter att SMÅA färdigställt 

byggnaderna. 

Kommunens hemsida 
Vill du bli leverantör till kommunen? Då får du delta i en 
upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling och 
kommunens upphandlingspolicy. För att kunna lämna 
anbud och vinna en upphandling behöver du registrera 
ett konto hos Visma Tendsign. Där hittar du alla aktuella 
upphandlingar och även nummer till kundsupporten. 
Om du mot förmodan inte får svar på dina frågor där kan 
du också kontakta ansvarig inköpare för upphandlingen 
hos Telge Inköp på inkop@telge.se eller 08-550 225 72. 

Har du ledig lokal att erbjuda? 
Kommunen får ofta förfrågningar från företag som vill 
etablera sig i Salem, så om du har ledig lokal, även del av 
lokal, informera gärna jan.lorichs@salem.se om adress, 
antal kvadratmeter och dina kontaktuppgifter så kan vi 
hjälpa till med kontakten. 

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 2018-12-17). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
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