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Företag i Habo kommun

Vi har intervjuat killarna som har tagit över på
Habo Plast
Frank, Andreas och Jimmy, tre före detta kollegor som sedan 1: a februari tillsammans
är nya ägare på Habo Plast.
Jimmy är född och uppvuxen i kommunen, Frank är uppvuxen i Holland men har bott
största delen av sitt liv i trakten. Andreas är ursprungligen från Lycksele. Något vi har
gemensamt är ett brinnande intresse för teknik och hur tekniska lösningar kan göra ens
vardag bättre. Det tänket applicerar vi in i företaget för att hela tiden utvecklas och skapa
ett skarpare erbjudande.

Läs mer >>

Vad håller vi på med i centrum?
Har du sett något nytt längs Jönköpingsvägen i Habo centrum? Under sommaren testar
vi hur vi kan göra centrum till en trevlig plats som fler vill vara på. Vi har lånat några
parkeringar och förvandlat dem till trevliga miljöer att sitta ner, vila, ta en glass eller
dricka en kaffe på.

Läs mer >>

Framtidssäkrad industri med branschvalidering
och kompetensutveckling
Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tillsammans tilldelats 11,5 miljoner
kronor ur EU:s socialfond för att möta coronapandemins konsekvenser för
tillverkningsindustrin. Det innebär att det gemensamma projektet Framtidssäkrad
industri nu drar igång. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter inom
Svensk industrivalidering tillsammans med Unionen.
Bakgrunden till projektet är den pågående coronapandemin som har skakat om den
svenska industrin. Såväl anställda som företagare är djupt bekymrade för framtiden.
Samtidigt resulterar det i ett nytt fokus på att söka nya vägar efter pandemin. Att inte
ställa in utan ställa om. Nu fokuseras på behovet av att stärka såväl företag som
anställda för att vara redo när hjulen börjar snurra igen.

Läs mer >>

Nu kan företag söka omställningsstöd
Möjligheten att söka omställningsstöd öppnar 22 juni. Stödet lämnas till företag vars
omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av
coronapandemin.
– Ambitionen är att pengarna ska betalas ut inom en vecka förutsatt att ansökan är
komplett och att det inte finns risk för att det blir en felaktig utbetalning, säger Katrin
Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.

Läs mer >>

Få grepp om ditt företags ekonomi
 på ett enkelt och lättförståeligt sätt!
Ta chansen att lära dig mer om ditt företags ekonomi på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Du får också coachning av Almis rådgivare med att simulera olika framtida scenarios.
Målet är att du som deltagare självständigt och på ett effektivt sätt ska kunna få ett grepp
om ditt företags ekonomi, utmaningar och själv förstå vad som kommer att krävas för att
klara en kris.

Läs mer >>

Högt tryck på bygglovsenheten
Just nu har vi högt tryck på bygglovsenheten och vi får många frågor som rör
handläggningstider.
Information om vad som händer med ditt ärende efter du har skickat in det till Habo
kommun hittar du via länken nedan.

Läs mer >>

Sommaren är här!
Den här sommaren kommer att bli lite annorlunda mot vad vi är vana vid. Vi kommer att
tillbringa mer tid på hemmaplan och i Habo har vi massor med utflyktsmål,
shoppingmöjligheter och härliga naturupplevelser. Du hittar fantastiska tips för dig och
din familj via Upplev Habos hemsida. Följ länken nedan.
Vi på Habo kommun önskar er alla en härlig sommarledighet och hoppas att ni får njuta
av en underbar semester!
Under juli månad pausar vi vårt dropin och nyhetsbrev men finns anträffbara via mail
om du behöver nå oss.
Ta hand om er och ha en fin sommar!

Läs mer >>
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