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Företag i Habo kommun

Interal  företaget som bearbetar komponenter i
aluminium
Interal grundades 1976 och har sedan starten haft fokus på bearbetning av
komponenter i då framför allt materialet aluminium. Ett framtidsmaterial som utvecklats
under årens lopp och återfinns i dag i allt mer produkter runt oss i samhället.
Företaget ägs och drivs av Andreas Simonsson och Niclas Fotsjö sedan 2010.

Läs mer >>

Omställningsstöd för maj och juni–juli 2020
Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under
stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader
under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en
konsekvens av sjukdomen covid19.
Det går att skicka in en ansökan om omställningsstöd för båda de nya stödperioderna
från och med den 20 oktober till och med den 30 november 2020.

Läs mer >>

Var med och påverka framtidens Habo
centrum
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att skicka ut Planprogram för Habo
centrum på samråd. Samrådstiden börjar den 23 oktober 2020.
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna och redovisa en målbild för hur
ett framtida centrum kan se ut och fungera samt presentera en strategi för att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling av centrum.

Läs mer >>

Nya avfallsregler för en miljon företag och
verksamheter
Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall
rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos
Naturvårdsverket.
Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall samt alla
verksamheter som transporterar farligt avfall, samlar in farligt avfall behandlar farligt
avfall och mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter till registret.

Läs mer >>

Industrirådets seminarieserie livesänds  En
gymnasieskola som öppnar dörrar
Regeringens särskilda utredare Lars Stjernkvist presenterade i juni den omfattande
dimensioneringsutredningen av gymnasieskolan. Den visade bland annat att många
elever väljer högskoleförberedande program trots att de vill jobba och inte läsa vidare
efter gymnasiet. Valet gör att många hoppar av gymnasiet. Hur kan vi öka attraktiviteten
på tekniska utbildningar, förbereda gymnasisterna för ett livslångt lärande och säkra
företagens kompetensförsörjning? Attraktiva yrkesutbildningar tar höjd för livslångt
lärande.
Ta del av Industrirådets seminarium som livesänds den 5 november kl 08.3010.00.

Läs mer >>

Nya tider ger nya möjligheter att knyta

kontakter!
Elmia Subcontractor blir i år Elmia Subcontractor Connect, en digital matchmaking med
ett nytt sätt för dig att synas, knyta nya kontakter och bygga grunden för framtidens
affärer. Elmia Subcontractor Connect är arenan för möten mellan inköpare och
leverantörer från industribranschen från hela Europa.
I år är matchmakingen helt digital och äger rum 1013 november, genom korta (25 min),
effektiva, förbokade affärsmöten byggs grunden för framtidens värdefulla affärer!

Läs mer >>

Nytt stöd ska underlätta affärer med offentlig
sektor
Många leverantörer ser affärsmöjligheterna i offentlig sektor men uppfattar det ibland
som krångligt att lämna anbud och vet inte riktigt hur de ska gå tillväga.
Upphandlingsmyndigheten vill uppmuntra fler leverantörer att delta i den offentliga
affären. Därför har man nu tagit fram ett nytt stöd för att leverantörer ska se
möjligheterna med att göra affärer med offentliga verksamheter och vilja lämna anbud i
offentliga upphandlingar.

Läs mer >>
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