Här kommer Näringslivsnytt, ett nyhetsbrev med information till
dig som företagare i Älmhults kommun.
Det är glädjande att småföretagarnas förutsättningar i Älmhults
kommun har stärkts. Extra kul är att de nystartade företagen har hög
överlevnadsgrad och hittills i år har vi 57 nya företag som startat upp
olika verksamheter.
Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra servicen till våra företagare och
målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla
företag i vår kommun.
Nu vill vi passa på att önska alla en riktigt fin sommar. Koppla av,
koppla ner och njut av att vara lite ledig!
Maria Kristiansson
Näringslivsutvecklare, Älmhults kommun

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande
- Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Älmhults kommun
- Tillsammans mot brottslighet för ökad trygghet
- Näringslivsmorgon - en ny mötesplats för dig som företagare
- Serviceinformation för sommaren
- Be Digital- digitaliseringsguide och nätverk kring digitalisering
- Nu är det dags att upptäcka det lokala
- Hjälp unga entreprenörer att utvecklas

Förbättrade förutsättningar för
småföretagare i Älmhults kommun

På bilden syns två av våra företagare i kommunen. Jeanette Guttenberg, Jeanette
Guttenberg AB, och Nicolas Cortolezzis, RÉCONFORT möbeltapetsering

Älmhults kommun klättrar 14 placeringar i SmåföretagarIndex för
2021!
Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för
andra året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora
företag i landets samtliga 290 kommuner. Älmhults kommun är
rankad 120 av 290, vilket är 14 placeringar bättre än förra året.
Älmhult är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition,
en pendlingskommun nära mindre stad/tätort. Det finns sammanlagt 52
sådana här kommuner. Älmhult klarar sig bättre än de flesta av dem,
och är rankad 14 av 52.
I Älmhult är det framför allt trygghetsinsatser, hög överlevnadsgrad
bland nystartade företag, tillgång till kapital och demografins utveckling
som drar upp kommunens betyg, medan andelen företagsamma, lokal
marknad och den kommunala näringslivspolitiken kan bli starkare.
Kartläggningen baseras på offentlig statistik som Småföretagarnas
riksförbund analyserar utifrån nio olika dimensioner för att ge en
helhetsbild av de olika förutsättningarna på lokal nivå.
Fördjupad rapport Älmhults kommun
Rapport Småföretagarindex

Tillsammans mot brottslighet för ökad
trygghet!

Den 19 maj 2021 träffades kommun, polis och företrädare för
några av näringslivsorganisationerna i Älmhults kommun för att
diskutera trygghet och brottslighet utifrån ett näringslivsperspektiv.
Med den gemensamma lägesbild som bas tar vi nu det gemensamma
arbetet vidare och bildar ett nytt brottsförebyggande nätverk med
branschspecifika fokusgrupper där dialogen och arbetet kommer att
fortsätta.
Arbetet med planeringen av vårt gemensamma nätverk fortsätter sedan
i nära dialog med företrädarna för näringslivsorganisationerna.
Häng med på vår gemensamma resa mot brottslighet för ökad trygghet
- Tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer om vårt gemensamma arbete mot brottslighet och ökad
trygghet

Näringslivsmorgon - en ny mötesplats för dig
som företagare

Näringslivsmorgon är en ny mötesplats för dig som företagare i
Älmhults kommun. Här möts vi över olika branscher för att utbyta
erfarenheter och få ny inspiration, information och kunskap.
Deltagandet är helt kostnadsfritt och vi hoppas att i dessa träffar kunna
bjuda på intressanta programpunkter och samtal som är värdefulla för
dig som företagare i vår kommun.
Hur får jag en inbjudan?
Vi bjuder in alla företag i Älmhults kommun. Har du registrerat din epost i vårt företagsregister får du en inbjudan varje gång. Är du ny som
företagare och vill vara med? Registrera dig här:
Företagsregister Älmhults kommun
Nya datum för livesändningar i höst:
15 september, 27 oktober och 1 december.
Häll upp en kopp kaffe och sätt dig vid datorn - så ses vi framöver.
För mer information

Serviceinformation för sommaren

Servicecenter har öppet hela sommaren så ni kan nå oss på
kommunen precis som vanligt.
Servicecenter Älmhults kommun
Det kommer att finnas handläggare på plats inom alla våra
verksamheter men under semesterperioden kan det vara något längre
handläggningstider än vanligt. Bokningsbara tider till exempel för
bygglovsrådgivning och företagslots tar en paus och återkommer i
augusti. Nya tider läggs ut för bokning i vår e-tjänst när det är dags
igen.
Våra pågående gatuarbeten kommer att avslutas under juni och sedan
är det paus även på den fronten över sommaren. Håll gärna ett öga på
vår webb och facebook där vi lägger ut information om det skulle ske
några oplanerade händelser.
Vi hoppas på en härlig sommar i Älmhult!

Vågar du testa din digitala mognad?

Här får du digital inspiration, en digitaliseringsguide med ett
snabbtest och möjlighet att matcha just dina behov med tänkbara
företag som kan hjälpa dig i din digitala resa.
För dig som är ledare, företagare och människa i en alltmer digital tid
finns Be Digital-podden att lyssna på från hammocken i sommar. De
senaste digitala trenderna, buzzwords och krångliga förkortningar
förklaras. Om du vill kan du också bli en del av det personliga nätverket
för personer intresserade av digital affärsutveckling.
Digitaliseringsguide
Nätverk kring digitalisering
Be Digital-podden

Nu är det dags att upptäcka det lokala!

Här kommer två sommartips från Destination Småland med en
uppmaning om att vi stannar hemma i Kronoberg i sommar och
gynnar våra lokala caféer, restauranger, butiker och aktiviteter.
Företagens utbud och aktiviteter samlas för både besöksnäring och
besökare där du kan hitta tips om smultronställen i länet. De är inte
färdiga och kommer aldrig att bli – och nya tips välkomnas hela tiden.
Hemmatipset
Vill du berätta om ditt företag? Besök Hemmatipset och ge en första
presentation där du övergripande beskriver din verksamhet.
Hitta aktiviteter på hemmatipset.se
Utetipset
Nytt för i år är Utetipset. Här hittar du aktiviteter utomhus i Småland.
Med olika tema för Äventyr, Hälsa, Bo i naturen och Äta ute.
Friluftsliv har aldrig varit så viktigt som nu!
Hitta aktiviteter på utetipset.se

Vill du ha Sveriges roligaste uppdrag?
Hjälp unga entreprenörer att utvecklas – bli rådgivare!

Att vara rådgivare till ett UF-företag är roligt, utmanade och
lärorikt. Som rådgivare gör du en viktig insats för unga människor,
och guidar dem i deras personliga utveckling.
Med din erfarenhet från arbetslivet är du en viktig tillgång för eleverna
och kan ge dem en inblick i näringslivet och verkligheten utanför
skolans väggar.
I rådgivarrollen kan det ingå att stötta UF-företaget med kunskap inom
specifika områden som exempelvis hållbarhet, ekonomi,
produktutveckling eller marknadsföring. Men det kan också handla om
att bara peppa, coacha och finnas där.
Kom med på resan!
Läs mer om rådgivarmatchningen och om att vara rådgivare här:
Bli rådgivare | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se)

Följ oss på almhult.se/naringsliv
Håll dig uppdaterad genom att ha koll på våra näringslivssidor.
Här lägger vi upp de senaste nyheterna för det som är aktuellt just nu
inom näringslivet.
För mer information - almhult.se/naringsliv
Registrera ditt företag och din e-postadress för att få nyhetsbrevet
automatiskt!
Lämna dina kontaktuppgifter här

Här kan du avregistrera dig från kommande nyhetsbrev: Klicka här
Ange "Avregistrera Älmhult" i ämnesraden.

