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Kalendarium

Senaste nytt från Härryda kommun:

Nya kontaktpersoner på kommunhuset
Kontaktperson för tillfällig markupplåtelse kommer framöver att vara Björn
Sjökvist, ny medarbetare på Trafik. Björn nås på bjorn.sjokvist@harryda.se
Tillstånd och tillsyns Britt-Marie Bruun går i pension, vilket innebär att det är
Berit Kjellman-Hjelmberg som tillsvidare är kontaktperson för tillstånd och
tillsyn. Hon nås på berit.kjellman@harryda.se
Påminnelse om inlämning av restaurangrapporterna
Berit vill även passa på att informera om att restaurangrapporterna för 2015
ska lämnas in senast den 1 mars. Tillståndshavaren kan registrera restaurangrapporten genom webbrapportering eller genom att skicka in blanketten till
kommunen.
För webbrapportering loggar tillståndshavaren in här>>
Anvisningar för restaurangrapportering>>

CSR och hållbart företagande i praktiken
Onsdag 24 februari är du välkommen på en frukosträff om hållbart företagande. Dagens konsumenter förväntar sig att företagen gör vad de kan för att ta sitt
samhällsansvar. Genom att jobba med ett hållbart företagande, CSR (Corporate
Social Responsibility), kan ditt företag både göra skillnad och öka sin omsättning. Frukostträffen ger dig tips på hur ditt företag kan jobba i den riktningen.
Tid och plats: 24 februari kl 7.30-9 i Lilla salen, Mölnlycke kulturhus.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmäl dig senast den 19 februari.
Mer information och anmälan>>

Arr: NyföretagarCentrum och Framkant Härryda

There is no business like local business...
Efter en snabb expansion framför allt i våra företagsparker, tror vi att du
liksom vi kanske har dålig koll på vilka människor och företag som finns runt
omkring oss och vad de gör.
Råda Säteri ordnar med sopplunch till oss alla varje torsdag, kl 12-13. Härryda
Företagarförening kommer att disponera ett eget rum i huvudbyggnaden där
vi plockar mat och dryck samt kaffe själva, vilket ger tillfälle till många kontakter under lättasamma former.
En kontaktlista distribueras i samband med varje lunch. Tar
du med dig en gäst från ett annat företag än ditt egna bjuder
nätverket din gäst på lunch vid första besöket.
Läs mer och anmäl dig>>
Upphandling - gör affärer med Härryda kommun
Upphandlingar som är på gång för kvartal 1 och 2 2016:
• Trädvårdstjänster • Lärartjänster • Bemanningstjänster, inhyrning av personal
• Second Opinion, rekryteringstjänster • Växter i minut, garden center
• Brand- och inbrottsskyddande värdeskåp • Profilprodukter • Bussresor
• Livsmedel och hushållsartiklar i konsumentförpackning • Bussförarutbildning
• Konsult för EU-projektledning • Glasarbeten • Byggnadsarbeten
Mer information och kontaktuppgifter till upphandlingsverksamheten>>
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4 februari, kl 9.30-12, 13-15
Arbetslivsdagen - möt
framtidens arbetstagare
Företag, organisationer och andra
aktörer på arbetsmarknaden bjuds
in till Hulebäcksgymnasiet för att
hjälpa till att rusta våra ungdomar
inför arbetslivet.
Mer information och anmälan>>
11 februari, kl 8-10
Nuläge Mölnlycke Centrum,
Möte 1
Vi presenterar resultatet av de
analyser, enkäter och slutsatser som
gjorts under hösten 2015. I analysarbetet har vi även tagit hjälp av
utomstående experter. Mötet blir
utgångspunkten för att gå vidare
och senare kunna diskutera planer
och åtgärder.
Mer information och anmälan>>
23 februari, kl 8-9.30
Nätverksfrukost,
Företagsamma Kvinnor
Nätverksfrukost i form av drop-in.
Vi äter frukost eller bara tar en
kopp kaffe och pratar om företagande och livet. På varje träff finns
en representant med från styrelsen.
Mer information>>
24 februari, kl 7.30-9
Frukostträff – CSR
Vad innebär CSR och hur kan företagare arbeta med social och hållbar
utveckling? CSR Västsverige och
företagare med erfarenhet av CSR
finns på plats.
Mer information och anmälan>>
24 februari, kl 18.30-20
Utbildningskväll om marknadsföring/försäljning
Utbildningskvällar för dig som står i
startgroparna eller har eget företag.
Mer information och anmälan>>
26 februari, kl 14.30
Fredagsfika på EntreprenörsHuset
Avsluta arbetsveckan med en kopp
kaffe och träffa andra företagarkollegor och kommuntjänstemän.
Mer information och anmälan>>
Hela vårens kalendarium>>
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Testa era idéer - ansök om en innovationscheck!
Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver
undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?
Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100
000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.
Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att
undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.
Det kan även handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala
innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter
olika behov i samhället på ett nytt sätt.
Ansökningar tas emot och behandlas tills dess att medlen
är slut.
Information och ansökan om innovationscheckar>>
Snart är det dags för Näringsliv 2016!
Torsdagen den 17 mars är du välkommen till en inspirerande, nätverkande och
underhållande kväll.
Näringslivsdagen anordnas för 10:e
gången och det innebär en festlig kväll
med galatema! Du får möjlighet att nätverka med andra lokala företagare under
mingel och middag. Till det utlovas underhållning, inspiration och kanske till
och med dans?
Under kvällen kommer vi att få lyckönska vinnarna av Årets Företagare, Årets
Nyföretagare och Årets UF-företag
Anmälan öppnar den 8 februari. Håll utkik på harryda.se/naringsliv2016
Mer information och program>>
Söker du ledig lokal?
På Business Region Göteborgs webbplats hittar du ett
samlat register över de lokaler som fastighetsägare och
hyresvärdar kan erbjuda i Härryda kommun och övriga
Göteborgsregionen.
Till lokalregistret>>
Har du tips om ledig lokal?
Är du fastighetsägare och har lediga lokaler som du vill ha med i lokalregistret?
Maila till: lovisa.hansson@harryda.se och ange dina lokalspecifikationer såsom
lokaltyp, adress, yta, tillträdesdatum, lokalbeskrivning, kontaktperson och bild
på lokalen. När vi mottagit ditt mail gör vi informationen tillgänglig i registret
så snart som möjligt.

(Klicka på omslagsbilden för att läsa tidningen som PDF.)
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Näringslivsverksamheten är
en del av Härryda kommun
”Hör av dig till
oss så hjälper vi dig
med dina frågor. Vi
finns till för att göra
din vardag enklare.”

Jessica Waller
Näringslivschef
jessica.waller@harryda.se
031-724 63 06

Frida Barrett
Internationell
samordnare
frida.barrett@harryda.se
031-724 63 04
Lovisa Hansson
Administratör
lovisa.hansson@harryda.se
031-724 63 08
Agneta Mentor
Utvecklingsledare,
Framkant Härryda
agneta.mentor@harryda.se
031-724 65 27
Maria Zetterqvist
Projektledare Nollvision
maria.zetterqvist@harryda.se
031-724 66 34

Anders Thorstensson
Handledare, Nollvision
anders.thorstensson@harryda.se
031-724 82 85

Emelie Gunnarsson
Projektledare
emelie.gunnarsson@harryda.se
031-724 66 48

Detta kan vi bland annat hjälpa dig med:
• Affärskontakter
• Akut stöd att reda ut företagets
ekonomi om du hamnat i kris
• Bredbandsfrågor
• Bygglov
• Energirådgivning
• Företagsutveckling
• Information om olika EU-projekt
• Kontakt med företagarföreningar
• Lokaler
• Markhänvisning
• Miljödiplomering
• Nyetablering
• Starta eget
• Tillståndsfrågor
• Utbildningar/kurser

FOTON, HÖGERSPALT: ANNA SIGVARDSSON

Tidningen Näringslivet nr 1 2016 - nu i din brevlåda!
Denna vecka landar vår egen tidning Näringslivet i brevlådan
hos alla företag/företagare i Härryda kommun.
I detta nummer kan du bland annat läsa mer om:
• samverkan mellan utbildning och näringsliv
• snabba bygglov - läs om Skanskas erfarenheter och råd
• Landvetter södra - det nya samhället
• Nollvision, vars praktikkontor som nu drar igång
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