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Haninge fortsätter att växa!
Befolkningsprognosen för 2019-2028 är precis klar och
kurvan fortsätter att peka uppåt, vi är nu 90 353 invånare i
kommunen! Tillväxten är baserad på både ett positivt
inflyttningsnetto samt ett positivt födelsenetto. Visste du att
det tog 13 år att växa från 70 000 till 80 000 invånare, men
endast 7 år mellan 80 000 till 90 000! Redan år 2023
prognostiseras Haninge passera 100 000 invånare och i
slutet av prognosperioden beräknas Haninge ha 110 800
invånare, en fantastisk tillväxt. Den här ökningen innebär
förstås en stor utvecklingspotential för det lokala
näringslivet, men ställer samtidigt också höga krav på
kommunen i sin helhet. Förutom antal invånare så ser vi
också en ökning i antal företag, både nystartade och
inflyttade. Vi har idag 6 608 aktiva företag i kommunen. Vi
vill hälsa alla nya företagare extra välkomna och önska er
lycka till. Ni företagare som varit etablerade i kommunen en
längre tid skapar stora värden för samhället, vi hoppas att ni
fortsätter att utvecklas och att den tillväxt som sker i
kommunen är en stor tillgång med nya kompetenser,
samarbetspartners och presumtiva kunder.
Sist men inte minst så önskar hela näringslivsstaben er alla en trevlig sommar!
Vid pennan/
Peter Jemtbring

Möjlighet att marknadsföra ditt
företag
Ta chansen att visa upp er verksamhet och
träffa tusentals Haningebor. Förra året hade
evenemanget 11000 besökare.
Här kan du som företagare ställa ut och visa
upp ditt företag för Haningeborna. Dagen fylls
av artister och olika aktiviteter och utställare.
Anmäl ditt företag i dag då platserna är
begränsade.
Datum: 14 september
Tid: 11.00-16.00
Plats: Centrala Handeln
Läs mer och anmäl dig här
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Haninge i Almedalen
Under Almedalsveckan i Visby kommer
Haninge kommun att medverka i flera
seminarier och möten i syfte att förbättra
kommunens verksamhet. Framförallt kommer
näringslivsfrågor, hur vi samverkar smart med
olika aktörer, frågor om livskvalitet och hur vi
skapar hållbara samhällen att stå i fokus.

Läs mer Haninge i Almedalen

Ny rekryteringsstjänst för
företagare
I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder
vi dig som företagare en digital tjänst som
hjälper dig att hitta det lämpligaste sättet att
rekrytera och hitta rätt kompetens till ditt
företag.
Ibland kan det vara mer effektivt att själv leta i
Arbetsförmedlingens utbud än att publicera en
platsannons.
Här kan du läsa mer om den nya tjänsten

Vi blir fler Haningebor
Befolkningsprognosen för Haninge kommun
visar på att Haninge förväntas fortsätta öka
under hela prognosperioden. Den främsta
förklaringen till den prognostiserade
befolkningsökningen är ett positivt
flyttningsnetto, som förklaras av ett högt
bostadsbyggande. Det prognostiseras också
ett positivt födelsenetto som beräknas bidra till
befolkningsökningen. Vid utgången av 2019
beräknas kommunen ha 91 970 invånare,
vilket är en ökning med knappt 2 000 personer
under året. År 2023 prognostiseras Haninge
passera 100 000 invånare och i slutet av
prognosperioden beräknas Haninge ha 110
800 invånare. Befolkningen förväntas öka i
nästan alla åldersgrupper och i de flesta
kommundelarna. Vega och Kolartorp är de
område som beräknas öka med flest invånare
det närmaste året, medan Handen beräknas
växa mest under en 10-årsperiod.
Här kan du läsa hela befolkningsprognosen fram
till 2028

Regelbundna nätverksmöten för
företagare
Genom att delta på frukostmöten får du en
möjlighet att nätverka med andra företagare
och utvidga ditt kontaktnät och dina
affärsmöjligheter.
Frukostmötena arrangeras av kommunen
tillsammans med ett värdföretag.
Handelskammaren och Företagarna är
samarbetspartners och finns representerade
under mötet.
Mötena hålls 5 gånger per år mellan kl 07:30–
09:00. Alla är välkomna men föranmälan
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krävs. En lättare frukost serveras i samband
med mötet.
För att ta del av inbjudan till våra träffar och
även ta del av annan värdefull information för
dig som företagare anmäl dig till nyhetsbrevet.
Läs mer här
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