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SHARE TO

Ansök om
affärsutvecklingscheck från
Region Stockholm 

Region Stockholm har erhållit extra tilldelade
medel från Tillväxtverket på 500 000 SEK för
Affärsutvecklingscheckar. Dessa är
Tillväxtverkets finansiering till små företag (2-
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Är du nyfiken på bygglov? Anmäl dig då till nästa Nyfiken på-träff!

Våra Nyfiken på-träffar fortsätter, där vi möter företagare i
kommunen och samtalar kring ett specifikt tema, ämne eller
bransch. I början av oktober träffades vi och samtalade
kring besöksnäringen, dels via en digital träff men även ett
fysiskt möte på Häringe slott.

I november arrangerar vi nästa träff tillsammans med
kommunens bygglovsavdelning och temat för träffen är -
just det, bygglov! Precis som tidigare är det en digital träff,
för att vid ett senare tillfälle hållas en fysisk träff. Du anmäler
dig via länken nedan.

Anmälan till Nyfiken på, bygglov - 20 november

Datum
20 november, kl. 08:00-09.00
- Digital träff om bygglov tillsammans med kommunens bygglovsavdelning. Ett tillfälle för dig som är
intresserad av eller vill veta mer om bygglovsprocessen och hur kommunen jobbar med dessa frågor.

Agenda:
- Anna Kowalska Lindberg, näringslivschef, hälsar välkommen
- Bygglovsavdelningen presenterar sin verksamhet, hur den är uppbyggd och hur de jobbar
- Kontaktvägar in till de som jobbar med bygglov
- Presentation av den kommande e-tjänsten, hur ligger man till i processen och hur används den?
- Vad vill man veta mer om inom bygglov?
- Avslutning och frågor

Vad är du nyfiken på?
Du kan vara med och påverka vad kommande träffar ska handla om, genom att skicka in dina
önskemål till oss. Genom att gå in på www.menti.com och använda koden 39 88 29 4 kan du därefter,
med några ord, skriva vilket ämne eller tema du önskar vi tar upp i kommande träffar.

Läs mer om våra Nyfiken på-träffar
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49 anställda) som vill ta in extern kompetens
för att utveckla företaget och stärka dess
konkurrenskraft.

Nu kan företag i kommunen ansöka om medel
för digitalisering och ta del av dessa checkar,
fram till den 4 november. Du ansöker och kan
läsa mer via länken nedan.

Ansök om stöd för digitalisering

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna

Dialogmöte - Utveckling i
Albyberg 

På grund av rådande situation med covid-19
har vi planerat om i våra större möten. För att
så säkert som möjligt kunna träffas kommer vi
arrangera ett ”Öppet hus”-koncept. Vi kommer
att finnas på plats för att svara på frågor och
prata om aktuella projekt i området. Kom när
det passar dig och passa på att prata med oss
om vad som händer i Albyberg, den 6
november kl. 08:00-09:30, Albybergsringen 1. 

Ingen föranmälan krävs, men meddela oss
gärna om du är intresserad av att komma via
denna länk. 

Läs mer om vårat dialogmöte i Albyberg

Vill du vara med och testa vår
nya e-tjänst för bygglov? 
Kommunen arbetar med att ta fram en ny e-
tjänst för att underlätta inlämning av
bygglovsansökan. Det nya systemet är bättre
kopplat till kommunens övriga system och
målet är att det ska bli så enkelt som möjligt att
lämna in och följa sitt bygglovsärende. Vi söker
nu dig som vill vara med i en referensgrupp
och hjälpa oss i arbetet. Som deltagare i
referensgruppen får du en genomgång av
systemet och själv testa systemet innan vi går
live. Referensgruppen kommer sen ha
möjlighet att lämna förslag på förbättringar
innan vi går live med e-tjänsten. 

Anmäl ditt intresse här: naringsliv@haninge.se

Läs mer om bygglov

Besök och upplev Haninge i
höst 
Njut av hösten på hemmaplan. Haninge är
bara 20 minuter från Stockholms city och nära
till både havsluft och folkliv, urskog och
stadspuls, stillhet och äventyr.

Vilka är dina höstfavoriter i Haninge? Dela
dem gärna i sociala medier med
#höstihaninge. 
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Läs mer om vad som finns att upptäcka i Haninge

Rösta på din favorit till årets
Arkitekturpris! 
Varje år delar Haninge kommun ut ett
arkitekturpris där vi vill skapa engagemang
och intresse för kommande byggnadsprojekt,
samt uppmärksamma god arkitektur i Haninge.
Årets tre finalister är utsedda; Ornö skola, Brf
Slänten i Vega samt Vega park 3 och torg, och
du kan nu rösta på din favorit, fram till 31
oktober! Vinnare utses och prisutdelning sker
under november månad. 

Läs mer och rösta på din favorit här

Starta eget-utbildning med
NyföretagarCentrum 

Den 10-12 november håller
NyföretagarCentrum en Starta eget-utbildning
för dig som funderar på- eller nyss har startat
eget. Här får du kostnadsfri rådgivning
gällande bland annat affärsplan, bokföring och
marknadsföring av erfarna, diplomerade
företagsrådgivare. Välkommen med din
anmälan! 

Läs mer och anmäl dig här

Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2, 136 81 Haninge. Vx 08-606 70 00. haningekommun@haninge.se

 

https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/besok-och-upplev-haninge/
https://www.haninge.se/arkitekturpris/
https://www.nyforetagarcentrum.se/haninge/
https://www.youtube.com/watch?v=GydC4eAlRdg
mailto:haningekommun@haninge.se

