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Nyhetsbrev februari 2018
Nya Näringslivsenheten
Näringslivsenheten har fått två nya
medarbetare. Från och med den 19 februari och
fram till september är Nina Rönnberg t.f. chef
för näringslivsenheten på halvtid. Nina har
lång erfarenhet av företagande, marknadsföring
och nätverksbyggande. Hon efterträder
Mathias Forsberg som gått vidare till annat
arbete.
Ny näringslivsutvecklare efter Marcus Nybom
är Nassim Nyholm. Hon kommer närmast från
Stockholms Stad och har arbetat senaste 12
åren med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Nassim började sin tjänst i januari.
Lämna temaförslag till näringslivsträffarna
Nytt år innebär nya möjligheter och i dagsläget håller enheten på att planera
näringslivsaktiviteter för hela 2018. Inom kort kommer det ut med mer information.
Kom gärna med förslag på tema eller föreläsare till nassim.nyholm@upplands-bro.se
Presentera ditt företag
På kommande näringslivsträffar finns det möjlighet för företagare att kort presentera sin
verksamhet. Två företag per träff får fem minuters presentationstid. Anmäl gärna ert
intresse till nassim.nyholm@upplands-bro.se
Upphandlingsfrukost
Fredagen den 16/3 kl. 8-9.30 är alla intressenter välkomna till en upphandlingsfrukost.
Separat inbjudan med anmälan kommer inom kort.
Bilaga om kommunens tillväxt
Brev har skickats ut av mediebyrån Active Media Partner till företag i kommunen i
veckan. Kommunikationsenheten kommer att tillsammans med mediebyrån ta fram en
bilaga om kommunens tillväxt. Man räknar med att den blir klar för utskick i Svenska
Dagbladet i slutet av april eller början på maj.
Se länk: http://www.upplands-bro.se/svd2018
Vi ses under våren!
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Upplands-Brogalan 13 april
Upplands-Bro Kommun, Företagarna och
Damernas affärsnätverk, har för sjätte året
i rad, den stora glädjen att bjuda in till
näringslivsgala. .
I år har du även möjlighet att, till extra
förmånliga priser, konferera samt
övernatta på Happy Tammsvik. Varför
inte passa på att ha en kreativ
heldagsaktivitet med personalen där
galakvällen blir årets personalfest och en
härlig avslutning på dagen
Missa inte din chans att nominera ett
företag eller företagare i kommunen.
Nomineringen stänger 5e mars!
Läs mer om kategorierna på galans
hemsida.
Läs mer

Kungsfesten 26 maj 2018
Boka in redan nu Kungsfesten den 26 maj,
med start kl 11:00 på Kungsängens IP.
Nu är bokning öppen för dig som vill delta
på Kungsfestens loppis eller marknad. På
marknaden välkomnar vi företag,
föreningar, knallar och försäljare.
Välkommen!
Anmälan
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