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Näringslivsnytt Salems kommun 

Möten och träffar 
 

 

Salemföretagarna har årsmöte den 10 mars 2020, 
anmälan till marlene@ackland.se senast den 28 februari 
2020. Se också SalemFöretagarna på Facebook.  
 
Salemföretagarna utser årligen en mottagare av Socialt 
stipendium. Nominera gärna en grupp eller person i 
Salem som gör en social insats och bör uppmärksammas, 
mail till  marlene@ackland.se senast den 15 april 2020. 
 

 

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

 
Handelskammaren anordnar en rad nätverksträffar, se 
Evenemang. 

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

Södertörnskommunernas 
näringslivsenheter 
Näringslivsenheterna i Södertörnskommunerna träffades 
den 3 december för att dela goda exempel, insikter och 
utmaningar. Salem delade med sig hur man arbetar med 
bygglovsansökningar, se länk. 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Bygglov, livsmedelskontroll och serveringstillstånd var 
tema för frukostmötet för företagare den 16 oktober 
2019 i kommunhuset. Kommunens tjänstemän 
redogjorde för hanteringen och gav tips till företagarna. 

 

Årets företagare 

I samarbete med Salemföretagarna utser Företagarna 
Botkyrka-Salem Årets Företagare i Salem. Vänligen mejla 
din nominering till  marlene@ackland.se eller 
kurt.stahl@karisma.se senast den 15 april 2020. 
 
Styrelsen för Företagarna Botkyrka-Salem utser vinnaren 
och priset delas ut under Salemdagen i Skönviksparken i 
Rönninge i slutet av augusti. Vinnaren tillkännages först 
vid utdelningstillfället. Du behöver INTE vara medlem i 
Företagarna för att utses till Årets Företagare. 

Ta emot språkpraktikanter? 
Arbetsmarknadsenheten i Salems kommun söker företag 
som kan ta emot språkpraktikanter, eftermiddagar 
klockan 13.30-16.30 tisdagar-fredagar. Samma villkor 
som vid sommarpraktikanter dvs företaget står för 
handledning och man får inte ersätta en vanlig tjänst. 
Praktikanterna får ersättning och är försäkrade genom 
kommunen. Kontakta Anders Bogefors på 08-532 599 65. 
 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=marlene@ackland.se
https://www.facebook.com/groups/260978957404623/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=marlene@ackland.se
https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2018/mars/nyhetsbrev/
http://www.foretagarna.se/botkyrka-salem
https://www.chamber.se/evenemang/index.htm
http://nyforetagarcentrum.se/sodertalje
https://docs.google.com/presentation/d/1C_nFWuXnLEm6b00cWV5jKcUX06M2a54S0NWLrIk8dEs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nWqdbFNH7mBBDXSAsvbXYxI0tZXbG_8Mu2ggcPg26Co/edit?usp=sharing
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=marlene@ackland.se
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kurt.stahl@karisma.se


 

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. 

Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2020 
skickas ut den 2 januari. Om ditt företag ingår i urvalet är 
vi mycket tacksamma om du svarar på den. 
 
Vill du prenumerera på nyheter från fPlus om näringsliv 
och kommun? Anmäl dig här 
 

Kommunfrågor 

Rönninge centrum 

Nya Rönninge torg 

Anläggningen av Rönninges nya torg är i full gång. Under 
vecka 48 monterades en trappa från Dånviksvägen ner 
till det nya torget.  

Parkeringshuset 

Nu har även bygget av det nya parkeringshuset startat. 
Under mitten av december påbörjade entreprenören 
lossning av betongelement vid parkeringshuset. Det 
påverkar trafiken på Dånviksvägen.  
  
Vi ber om överseende för dessa tillfälliga trafiklösningar 
och hoppas att ni ser fram emot att fortsätta se det nya 
torget komma på plats. 

Salems centrum 
P-skivan kommer tillbaka till Salems centrum. 
Ett nytt system utan p-skiva infördes i somras, men efter 
att ha lyssnat på både kunder och handlare återinfördes 
den i början av december. Kritik och minskad försäljning i 
centrum efter att det nya systemet infördes gjorde att 
centrumägarna tänkte om. 

 

Övrigt 

Framgång för Rototest AB 

 
Rototests senaste utveckling av sitt 
dynamometerkoncept för test av personbilar och lätta 
lastbilar sätter Salems kommun på den globala kartan 
som en av Sveriges innovationskommuner. Förenta 
Nationerna och EUs samarbetsorgan UNECE har bestämt 
att ROTOTESTs HUB-dynamometer kommer att testas för 
godkännande som certifieringsinstrument vid 
myndighets certifiering. FN-bestämmelserna för 
certifiering har betydelse för den framtida globala 
bilindustrin samt för tillhörande test- och 
fordonsforskningsorganisationer. 

Padeltennis 
Den 18 december breddas idrottsutbudet i Salem då en 
ny padeltennishall invigs på Söderby gårds väg 73.  

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 näringslivsansvarig Jan 

Lorichs på 070-623 29 88 eller jan.lorichs@salem.se. 
(Utgivning 2019-12-05). Läs mer på 

www.salem.se/naringsliv--arbete/ 
 

 

 

mailto:jan.lorichs@salem.se
https://om.fplus.se/
https://www.salem.se/special/nyheter/trafik-och-infrastruktur/aktuellt-i-ronninge-centrum/
mailto:jan.lorichs@salem.se
mailto:jan.lorichs@salem.se
mailto:jan.lorichs@salem.se
http://www.salem.se/naringsliv--arbete/

