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SHARE TO

Näringslivets dag 2019
  

- Årets största mötesplats för det
lokala näringslivet! 
 
Näringslivets dag är konferensen för dig som
är företagare i kommunen och vill få
inspiration, nätverka och skapa nya
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2018 var ett år då byggkranar stod tätt i kommunen!
  

Nya hus invigdes i Vega var och varannan dag och vi
välkomnade många nya Haningebor och
Haningeföretagare! 2019 Ser ut att följa samma positiva
utveckling! 

  
Vi har alla kunnat följa utvecklingen vid Haningeterrassen
och man kan nu börja ana hur storslaget området kommer
att bli! Till våren invigs en ny matbutik mitt på
Haningeterrassen, i bottenvåningen på fastigheten Blicken,
och fler verksamheter är på gång. 

  
Vi bor och verkar mitt i en byggarbetsplats! Så kan det
stundtals kännas och vi vill tacka alla er företagare som ser
möjligheterna med den utveckling som sker i kommunen. Vi
vet att det kan kännas kämpigt när vägar stängs av, trafik
måste omdirigeras och tillfälliga lösningar ses varstans i
kommunen. Men vi ser också de positiva resultaten av
insatserna. Den nya motorvägsavfarten till Vega är nu
färdigställd och trafiken mellan Vega och Haninge Centrum
flyter på som den ska. Kvarntorps industriområde har fått
nya, bättre och mer trafiksäkra in- och utfarter. Under 2019
kommer vi fortsätta att se flera projekt färdigställas och
många boende i Vega ser nog fram emot när den nya
pendeltågsstationen öppnar i april. Då är vi en kommun med 7 pendeltågsstationer, ett faktum som
utgör en enorm utvecklingspotential i tillväxtkommunen Haninge. 

  
15 februari stundar årets största mötesplats för dig som företagare i kommunen – Näringslivets dag.
Har du inte redan gjort det så boka din plats idag! 

  
Vi ses på Näringslivets dag den 15 februari! 
Vid pennan 

 Peter Jemtbring 
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affärskontakter.
  

Läs mer här och säkra en av de sista
platserna!

  
Näringslivets dag avslutas med stor
galakväll! 

  
Årets viktigaste kväll för dig som företagare i
Haninge. En kväll där vi hyllar näringslivet i
kommunen och lyfter framgångsrika företagare
och utser bland andra Årets Företagare, Årets
Eldsjäl och Årets Nyföretagare.

  
Middag med lokala råvaror och underhållning
av bland andra Ellinor Asp avlöser varandra
under kvällen

  
 
 

Läs mer och anmäl dig här

Haninge – en attraktiv regional
stadskärna 
 
Arbetet med att bygga en attraktiv stadskärna i
Haninge pågår för fullt. Bostäder planeras och
byggs, en ny bussterminal är på gång i
Handen och i Vega byggs en helt ny
pendeltågsstation och bostäder för 10 000 nya
Haningebor. Målet är att gå från 18 000 till 30
000 invånare i Handen och Vega innan 2030
och till 60 000 invånare innan 2050. 
 

Läs mer...

https://www.haninge.se/naringsliv-och-arbete/naringslivetsdag/
https://www.haninge.se/naringsliv-och-arbete/naringslivetsdag/
https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/utvecklingsprogram/regionala-stadskarnan/
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Tillsammans skapar vi ett bättre
företagsklimat! 

  
Under 2018 har företagare, politiker och
tjänstemän samlats för att genom dialog med
varandra bidra till ett ännu bättre
företagsklimat i kommunen. Under 2019
fortsätter arbetet och vi bjuder återigen in till
dialog med näringslivet. 

  
Nästa möte hålls den 21 maj och då kommer
vi att presentera den senaste nöjd kund index
rapporten. 

  
 

Läs mer och anmäl dig idag

Får vi komma på besök? 
 
För oss är dialogen med dig som företagare
viktig! Vi vill veta vilka utmaningar du står inför,
hur du ser på utvecklingen i kommunen och
vad du har för tankar och idéer. Oavsett om
ditt företag är stort eller litet vill kommer vi
gärna på besök. 

  
Maila näringslivsutvecklare Maria Rosell för att
boka in ett besök. 

 maria.rosell@haninge.se 
 

Datum för årets alla
frukostmöten! 

  
Under 2018 deltog över 600 personer på
frukostmötena och det är naturligtvis otroligt
glädjande att se så många företagare delta.
Det är alla ni företagare som gör dessa möten
lyckade! Vårat mål är att sprida information om
frukostmötena till så många företagare som
möjligt och i det arbetet behöver vi din hjälp!
Genom att dela och sprida inbjudan i ditt lokala
affärsnätverk kan du bidra till att vi blir en ännu
bättre kommun att driva företag i. 
 

Här hittar du datum för 2019

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