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Besök vår webbsida

Kontakta näringslivsansvarig

Företag i Habo kommun

Nordmet  nyetablerade i Habo
I månadens företagsintervju träffar vi Stefan Nilsson på Nordmet. Nordmet är ett
stålgrossistföretag som är nyetablerat i Habo.
Att det blev Habo var inte givet, men självklart en fördel då jag bor här, men det
avgörande var att vi hittade rätt fastighet här. Sen har ju Habo ett gott rykte som
företagarvänligt, säger Stefan.

Läs mer >>

Frukostmöte för näringslivet
Under våren fick vi tyvärr ställa in våra frukostmöten. Nu har vi glädjen att återigen bjuda
in till frukostmöte men dessa är såklart anpassade efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi kommer att bjuda in till 3 tillfällen, den 28/9, den 30/9 och den
1/10 och vi har begränsat dessa möten till max 20 deltagare per gång.
Inbjudan kommer att skickas ut i början på september, så håll utkik i din mail och boka
redan nu in dagarna i din kalender!

Omställningsstöd för företag
PÅMINNELSE!!
Ta chansen att söka omställningsstöd SENAST den 31 augusti. Gäller för dig som
tappat minst 30% mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 och har en
nettoomsättning på minst 250 000 kronor senaste räkenskapsåret.

Läs mer >>

Vart i hela världen är världen på väg?
Företagen i Jönköpings län har länge varit duktiga på mycket. Coronapandemin
kommer dock förändra förutsättningarna för många företag på kort och lång sikt.
Konkret innebär det att förmågan till snabb omställning, ökad digitalisering och höjd
innovationstakt får stor betydelse för den framtida konkurrenskraften. Det blir också allt
viktigare att ta tillvara den kraft och dynamik som ofta uppstår när personerna i företaget
präglas av mångfald ur olika aspekter.
Under hösten anordnas ett antal webbaserade seminarier som belyser olika aspekter
på vart världen faktiskt är på väg.

Läs mer >>

Klimat och trafikantveckorna 2020 – med
fokus på inspirerande exempel i näringslivet
Den 16 september drar klimat och trafikantveckorna igång igen i Sverige och Europa. I
år vill vi lyfta fram inspirerande exempel från näringslivet här i Habo kommun. Vi
kommer uppmärksamma hur man kan väva in klimatperspektiv i sin verksamhet och
hur kan man arbeta med transportfrågor – hur kan man göra och vilket värde kan det
ge? Vi intervjuar och filmar två av företagen här i trakten. Så håll därför utkik efter
filmerna när vi publicerar dem på vår webb – och låt dig inspireras!
Under veckan finns också möjlighet att besöka montern på biblioteket och att delta i de
digitala tipspromenaderna Xrundan.

Läs mer >>

Nytt ansikte för Science Park i Habo
Matilda Löf är ny affärsutvecklare för Science Park i Habo. Via länken kan du läsa mer
om Matilda och där hittar du hennes kontaktuppgifter.
Science Park stöttar företag med verksamhetsutveckling och hjälper personer som har
en dröm eller idé om att starta företag. Du kan få hjälp dig med allt ifrån att utveckla din
affärsidé till att sätta affärsmodell och finansiering. Affärsutvecklingen är kostnadsfri,
konfidentiell och öppen för alla. Du behöver inte ha förberett något material inför mötet 
det räcker att du har en idé du vill diskutera.

Läs mer >>

Lediga lokaler i Habo
Just nu för dig som letar efter en härlig miljö att arbeta i och där man ska MÅBRA på
jobbet!
Ett företagshus i framkant där möten och välmående är ledorden.Här finns 17
etablerade företag som format sina nätverk både arbetsmässigt och socialt.

Läs mer >>
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