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Näringslivsnytt Salems kommun 

Kurser och utbildning 

Frukostmöte för energismarta företag 

Kommunen bjuder in till kostnadsfritt frukostmöte med 
fokus på energi för företag. Energiexperten Richard 
Linwall berättar hur ni med enkla metoder kan minska 
energikostnaderna. Den 17 november klockan 7.30-9.00 
på Kommunalvägen 26 i Huddinge, Anmälan. 

Går du i starta-eget-tankar? 
Då ska du ta kontakt med NyföretagarCentrum Salem 
som samarbetar med Salems kommun. Du når oss på tel 
08-550 884 90 eller på 
nyforetagarcentrum.se/sodertalje. 
Nästa informationsmöte är den 23 november klockan 
17.30-19.00 på Biblioteket, Salems centrum. 

Möten och träffar 

Stockholms Handelskammare 
Handelskammaren anordnar en rad nätverksträffar, till 
exempel “Entreprenörer” både för de redan drivna 
entreprenörerna, men också för de som just startat upp 
en verksamhet, se Evenemang. 

Så bygger du ditt drömföretag 
Ett antal Salemföretagare deltog på evenemanget ”Så 
bygger du ditt drömföretag” den 28 september, där de  
bl a fick lyssna på rikedomsgurun Charlie Söderberg. 
Salemföretagaren Gerd Wallin kom på andra plats vid 
omröstningen till Södertörns Stjärnföretagare. 

 
 

 

Kommunens frukostmöten för näringslivet 
Den 25 oktober åt en grupp Salemföretagare frukost och 
säkerhetsamordnare Victoria Skynäs berättade om hur 
kommunens krisplan påverkar dig som företagare. 

Salem Park Företagsby invigt 
Salem Park Företagsby invigdes den 19 oktober. Detta är 
ett koncept där du äger din fastighet istället för att 
betala hyra. 

 

 
Företagsparken bjöd på tilltugg och alkoholfritt bubbel. 

 

 

http://energiradgivning.se/evenemang/frukostseminarium-for-energismarta-foretag-i-huddinge
http://nyforetagarcentrum.se/sodertalje
https://www.chamber.se/evenemang/natverk-entreprenorer-23.htm
http://www.salempark.se/


 
 
 
 

 

Höstmiddag med musikquiz den 12 november klockan 
17.30 på Rönninge Bistro, anmälan till 
marlene@ackland.se. Se SalemFöretagarna på Facebook. 
 
MittForums Julmarknad i Rönninge den 3 december 
klockan 12-16 på Centralvägen 2 i Rönninge. Här hittar 
du julklappar, julmat och julgott bland ett trettiotal 
lokala handlare, författare, unga och etablerade 
företagare och kreatörer. Se SalemFöretagarna på 
Facebook. 

Företagarna Botkyrka-Salem 
Businessfrukost torsdagar 23 november och 14 
december klockan 7.30-9.00 i Xenter, Utbildningsvägen 3 
i Tumba. Fokus är fler affärer och ökat kontaktnät, 
anmälan. Se Foretagarna. 
 
Xenter Botkyrka erbjuder seminarier med frukost i 
samarbete med Företagarna Botkyrka-Salem kostnadsfritt. 
Näst på tur är Juridik och Avtal den 15 november klockan 
07.30-09.00. Anmälan. 

Företagsklimat 

Svenskt Näringsliv rankar årligen Sveriges 290 

kommuners företagsklimat utifrån frågor till företagarna. 

För 2017 placerar sig Salem på plats 39, en förbättring 

mot 2016 med 11 platser. “Tele- och IT-nät” samt 

“Tillgång till medarbetare med relevant kompetens” 

visar förbättringar, se Salems företagsklimat. 

 
 

 

 

Aktuellt om företagsklimat 

Riktar sig till dig som är intresserad av förutsättningar för 
företagande i Sveriges kommuner. Brevet kommer ut en 
gång per månad. Anmälan. 

Trafik och infrastruktur 

Ostlänken 
Ostlänken ska snart byggas, en järnväg mellan Järna och 
Linköping, vilket öppnar stora affärsmöjligheter, se Info 
Ostlänken. 
 
På de här sidorna får du information om kommunens 
vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. 
Här får du även reda på var du gör en felanmälan och 
hur du söker tillstånd för till exempel torg- och 
markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. För 
senaste nytt, se salem.se/trafik. 

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 2017-11-01) Läs mer på www.salem.se 
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