Här kommer ett rykande färskt nummer av Näringslivsnytt från Älmhults
kommun för dig som är företagare. Här kan du läsa mer om aktuell
information som berör näringslivet.
Temat för detta nummer är Service!
Har du registrerat ditt företag och din mailadress i Företagsregistret får
du nyhetsbrevet automatiskt, i annat fall gå gärna in och registrera dig,
glöm inte mailadressen!
Lämna dina kontaktuppgifter här

Servicecenter har öppnat!

Nu har vi öppnat servicecenter för Älmhults kommuns alla invånare,
företagare och besökare. I servicecenter ger vi information och

vägledning inom hela kommunens ansvarsområde. Det ska vara enkelt
att komma i kontakt med kommunen, lösa ärenden hos oss och få svar
på dina frågor.
Kontakta servicecenter här
Under uppbyggnaden av servicecenter bjöd vi under oktober in
företagare till dialog om hur kommunens service kan bli bättre. Vi har
nu träffat ett fyrtiotal företagare i olika mindre grupper. Det har varit
givande samtal där vi fått bra input till förbättringar och flera förslag att
arbeta vidare med. Utifrån våra samtal har tre olika områden
utkristalliserats som viktiga att ta tag i direkt.
Konkret innebär det att vi nu startat tre olika arbeten:
- Service och ärendehantering med fokus på bygglov
- Upphandling – förenkla, förbättra och utbilda
- Trygghetsskapande åtgärder
Under arbetets gång kommer vi att dela med oss av förbättringsresan
via bland annat näringslivsnytt.

Två snabba tips efter frågor i
fokusgrupperna:

Nu kan du förenkla och förbättra din fakturahantering!
En fråga som kom upp i fokusgrupp var om inte kommunens fakturor
kan skickas digitalt istället för på papper. Glädjande nog kan vi berätta
att det fungerar alldeles utmärkt att både skicka och ta emot fakturor
digitalt. Läs mer på vår hemsida hur du går tillväga.
Fakturor till kommunen

Fakturor från kommunen
Använd vår app för felanmälan!
Via vår app kan du enkelt felanmäla till kommunen till exempel
gator, belysning, vatten, avlopp och utemiljö.
Till kommunens felanmälan

Företagsbesöken fortsätter med
rundabordsfrukostar

Kommunledningen träffar nu fler företagare! Först ut att ses över en
rundabordsfrukost var företagare i Häradsbäck. Bra och givande
samtal om angelägna frågor och framtidsspaning. Vi fick också en
trevlig visning av Aktivitetshallen i Häradsbäck😊
Rundabordsfrukostarna fortsatte sedan till Virestad där vi möttes på
Langes och fick ta del av de möjligheter och utmaningar som företagen
har i dessa Corona-tider men också vilka förutsättningar som gäller för
att kunna driva företag på landsbygden.
Värdefulla möten som bidrar till kunskap och utveckling.

Vässa dina kunskaper #digitala veckan

Digitala veckan blir något annorlunda i år, en digital festival som
arrangeras av föreningen Digitri i samverkan med flera lokala
samarbetspartners.
Under Digitala veckan erbjuds olika typer av event med syfte att både
utbilda och inspirera. Samtidigt ges möjligheter att nätverka och koppla
samman företag med digitaliseringsambitioner med välrenommerade
aktörer (konsultbolag, tjänstebolag, utbildningar, kommunalt- och
regionalt stöd) som därefter tillsammans kan hitta vägar för att
förverkliga företagens digitaliseringsmål.
Läs mer om Digitala veckan

Hitta lediga lokaler i Älmhults kommun

Letar du efter lokaler till ditt företag? Eller vill du hyra ut?

På kommunens webbsida almhult.se/naringsliv hittar du lediga objekt
och du kan också enkelt och kostnadsfritt hyra ut genom Lokalguiden.
Är du intresserad av att hyra ut?
Genom vårt samarbete med Lokalguiden erbjuder vi dig som
fastighetsägare att utan kostnad annonsera dina lediga lokaler.
Registrera dig som ny fastighetsägare i Lokalguiden
Har du redan ett konto? Logga in i Lokalguiden här!
Söker du nya lokaler?
Älmhults kommun ger nu dig som vill etablera dig i kommunen ett
enkelt sätt att hitta rätt lokal genom att skapa en kostnadsfri sökprofil.
Här anger du dina behov och önskemål.
Skapa din sökprofil här
Här hittar du lediga lokaler

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 info: Klicka här

Här kan du avregistrera dig från kommande nyhetsbrev: Klicka här
Ange avregistrering i ämnesraden.

