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Möt vår nya näringslivschef

Julika Lamberth tillträdde den 1 september som näringslivschef i Haninge
kommun. Hon kommer närmast från Stockholms stads näringslivsbolag, Invest
Stockholm/Stockholm Business Region, där hon under 10 år haft olika roller,
senast som avdelningschef för näringsliv och utveckling. Innan det har hon
arbetat med affärsutveckling med fokus på att internationalisera svenska företag
på den franska och danska marknaden. Hon är nu nyfiken på dig som företagare
och bjuder in till digitala företagsbesök - är du intresserad, maila
naringsliv@haninge.se 

Mer information om nya näringslivschefen  

 

Vad är du Nyfiken på?
 
Under hösten 2021 fortsätter vi med
konceptet ”Nyfiken på”. Här kommer
vi lyfta olika områden som ni
företagare är nyfikna att veta mer
om. Det kan handla om utveckling i
en bransch, ett område eller ett
tema som är viktigt för er
företagare. Träffarna hålls digitalt
tills vidare, och ni är varmt
välkomna att maila in vad ni vill att
vi ska lyfta.
 
Save the date - nästa träff är den 24
september.



 
naringsliv@haninge.se 
 
 
 

Projekt Omställning Sthlm
erbjuder kostnadsfri rådgivning

Kan digitalisering hjälpa er att
arbeta mer effektivt eller att nå nya
kunder? Vill ni få tips kring hur ert
företag kan spara energi och
samtidigt minska klimatpåverkan?
Funderar ni på att lansera er
verksamhet utomlands? 
Information om Omställning Sthlm  

Kontakta Energikontoret Storsthlm
på mia.simm@storsthlm.se eller
Almi på david.carlsson@almi.se

 

 
Digitalt möte inom upphandling 14
september och 23 november
 
Under hösten fortsätter vi att arrangera
digitala seminarier där du får lära dig
mer om upphandlingar. Träffarna leds
av representanter från Upphandling
Södertörn, och du kommer kunna
ställa frågor både före och under
mötet.
 
Information och anmälan till seminarier
om upphandling
 
 

Vi tipsar om Skatteverkets
webbseminarier

Under hösten arrangerar Skatteverket
kostnadsfria webbseminarier. Här kan
du som företagare lära dig om skatter,
avgifter och annat.

Information om Skatteverkets
webbseminarier
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