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Företag i Habo kommun

Tumbäcks Gård  alltid öppna för nya
möjligheter!
Tumbäcks Gård är ett familjeföretag som funnits länge i Habo.
Företaget drivs av Henrik och Erik Johansson. Sedan 1986 har man sysslat med
lantbruk, vilket fortfarande görs. För dryga tio år sedan började man utveckla företaget
inom bygg, mark och entreprenadtjänster.

Läs mer >>

Vi har bäst företagsklimat i Jönköpings län!
Habo kommun placerar sig överst på listan i Svenskt Näringslivs rankning över
kommunernas företagsklimat i länet.
En utmärkelse till hela näringslivet i Habo och kommunen!

Läs mer >>

Omsättningsstöd till dig som driver enskild
näringsverksamhet
Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående
pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen.
Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har
presenterats, som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen
föreslår därför ett stöd till enskilda näringsidkare..

Läs mer >>

Vad kommer driva Sveriges viktigaste
exportmarknader? Fokus: UK
Lord Finkelstein, en av de mest politiskt kunniga i UK genom sin roll som biträdande
redaktör på The Times och medlem i House of Lords, förmedlar sin bild av den
politiska och ekonomiska utvecklingen i UK och i övriga Europa.
Lyssna in på livesändningen och förbered ditt företag för morgondagens exportaffärer.
Detta är något ni inte vill missa! Boka den 6 oktober, kl 1314 och anmäl dig via länken.

Läs mer >>

Ekobrottsmyndigheten uppmanar till
försiktighet vid försäljning eller avveckling av
företag
I en tid där fler företag säljs eller avvecklas är det lätt att bli bedragen. Som företagare
riskerar du exempelvis att stå kvar i styrelsen och är därmed ansvarig för händelser och
transaktioner i det företag som du tror att du har sålt eller avvecklat. För att förhindra att
en sådan situation uppstår har Ekobrottsmyndigheten tagit fram ett informationsblad
där de pekar på varningssignaler i en affärsöverlåtelse.

Läs mer >>

Offentliga föreläsningar vid Jönköping
University
Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Höstens program hittar
du via länken nedan.
Med anledning av coronavirusets spridning är antalet besökare begränsat. De flesta av
våra föreläsningar streamas live och kan även ses i efterhand via Jönköping Universitys
YouTubekanal.

Läs mer >>
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