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Näringslivet har en stor betydelse för Haninges nutid och
framtid
Uppfattningen om att det skapas flest arbetstillfällen norr om
stan är inte ovanligt. Så har tidigare varit fallet, men idag
sker en förändring mellan norra och södra Stockholm. I
Haninge har antal arbetsplatser ökat med fantastiska 17%
mellan 2011-2017. Detta är den största ökningen på hela
Södertörn, samt placerar Haninge på en tredjeplats sett ur
ett länsperspektiv. Haninge är platsen där planerna för
framtiden blir till verklighet - och här är näringslivet är en
mycket viktig komponent i tillväxtresan.
Under våra företagsmöten och andra sammankomster lyfts
kompetensförsörjning som ett av de största tillväxthindren
av er företagare. Situationen ser likartad ut inom flera
branscher. Kompetensförsörjning är en av de aspekter vi
har med oss i kommunens utvecklingsarbete för att bättre
kunna stödja er företagare. Sett ur medborgarnas
perspektiv är det oerhört viktigt att öka sysselsättningen och
ge våra arbetslösa medborgare möjligheten att få en
anställning. I samma anda kommer Haninge kommun nu att
ta fram en arbetsmarknadsstrategi. Tillsammans skapar vi
ett än starkare samhälle och attraktivare Haninge!
Snart öppnar vi upp för föranmälningar till näringslivets dag, och du kan redan nu maila ditt intresse
att ställa under minimässan den 7 februari. Kontakta Maria Rosell för mer information,
maria.rosell@haninge.se.
Missa inte nästa näringslivsfrukost den 11 december på Almåsa Havshotell.
Vid pennan/
Peter Jemtbring

Företagsfrukost 11
december
Under hela 2019 har vi haft välbesökta
frukostmöten! Många nya affärskontakter har
skapats och den 11 december laddar vi för
årets sista företagsfrukost.
Genom att delta på frukostmöten får du en
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möjlighet att nätverka med andra företagare
och utvidga ditt kontaktnät och dina
affärsmöjligheter.
Värdföretag för mötet den 11 december är
Almåsa Havshotell som under senaste året
genomgått en total renovering. Morgonens
huvudtalare heter Torbjörn Svensson och är
författare, skribent och konstnär.
Läs mer och anmäld dig via hemsidan

Näringslivets dag 2020
Näringslivets dag är årets mötesplats för dig
som är företagare i kommunen. Under
fredagens konferens den 7 februari får du
inspiration, möjlighet att nätverka och skapa
nya affärskontakter. Du kommer även ha
möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från
kommunen. Torsdagen den 6 februari
fokuserar vi på framtida
kompetensförsörjningsbehov då du kan söka
ny kompetens under rekryteringsmässan.
Läs mer och anmäl dig via hemsidan

Du har väl inte missat
Haninges härliga
höstkampanj på Instagram
och Facebook
Möt hösten vid havet eller i vildmarken – och
ladda höstsol, havsdoft och urskogslugn så att
det räcker hela vintern. Haninge A-Ö är en
kampanj där vi vill uppmärksamma alla de
fantastiska platser som finns att besöka i
kommunen. Vi har under sommaren lyft ett
antal platser och fortsätter med detta nu under
hösten. Kampanjen visas på Instagram och
Facebook och målet är att fortsätta lyfta olika
platser i kommunen.
Läs mer på hemsidan

Cederhusen – Vinnare av
Haninge arkitekturpris 2019
Ett bostadshus helt i trä som smälter in i
omgivningen. Husen binder samman staden
och naturen på ett fint sätt och skapar med få
material en stor variation i uttryck. Med sina
långa balkonger och gemensamma takterrass
får alla i huset nära till naturen och utsikt över
ett framväxande Vega.
Läs mer på hemsidan

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46405D4B7247465A4577444659/42475F4A79424B58457147435D4571

2/3

2019-11-08

Näringslivsnytt - (nr 5 2019)

Vi är Haninge – nu är vi 90
000 invånare
Haninge växer – nu har vi passerat 90 000
invånare. Det firar vi genom att låta 20
Haningebor dela med sig av en liten glimt från
deras liv. Ta del av deras berättelse på
hemsidan.
90 000 invånare gör att Haninge kommun
hamnar på plats 24 av 290 kommuner. I
Stockholms län hamnar vi på en 6:e plats av
länets 26 kommuner.
Befolkningstäthet: 197,6 invånare per km²
Areal: 2161 km², varav 79 procent vatten
Antal öar: 4262, varav 28 bebodda
Läs mer på hemsidan
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