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Kontakta näringslivsansvarig

Företag i Habo kommun

Habo Hobby  södra Sveriges största
hobbybutik
Habo Hobby är en sammanslagning av två företag, Tågspecialisten som startades av
Peter Alsén i Jönköping 1992 och Nmodell som Anders Östlund startade i Habo 2005.
Verksamheten har utvecklats positivt genom åren och idag är det cirka 70/30 fördelning
ehandel och butik.
Peter har en dröm om att ha en stor leksaksaffär som ett varuhus med allt från Lego till
Modelltåg, alltså något för alla i åldern 099 år.

Läs mer >>

Upphandling  en möjlighet eller problem?
Den 17 december, klockan 18.00 kommer vi att bjuda in till en digital träff med
kommunens upphandlingsfunktion för att gå igenom grunderna i lagstiftningen och se
på vilka affärsmöjligheter som finns.
Våra upphandlare kommer att berätta om en enkel ”anbudsskola” som kan hjälpa er
företagare att lämna anbud mot offentlig verksamhet
Med på mötet kommer också en representant från vårt lokala näringsliv att vara för att
berätta om sina erfarenheter kring upphandling. Vi ser detta möte som startskottet för
att gemensamt utveckla de offentliga affärerna vidare i en fokusgrupp som tar över
stafettpinnen efter mötet.
Inbjudan kommer inom kort att skickas ut, så håll utkik i din inkorg och notera redan nu
datumet.

Nu blir det smidigare att söka bygglov i Habo
kommun!
Nu lanseras vår etjänst Mittbygge där du kan söka bygglov, anmäla åtgärder som inte
kräver lov eller beställa en nybyggnadskarta.
Vi har även tagit fram en tjänst som gör det enklare för privatpersoner, företagare och
mäklare att kontakta bygglovsenheten för att ställa en fråga eller beställa ritningar.

Läs mer >>

Vart i hela världen är världen på väg?
– stöd till omställning och stärkt
konkurrenskraft!
Inom ramen för projektet ”Vart i hela världen är världen på väg?” erbjuder regionen små
och medelstora företag att ta del av konsultstöd till ett värde av upp till 50 000 kronor,
som möjliggör omställning och leder till stärkt konkurrenskraft. Med detta stöd vill vi
bidra till höjt kunskaps och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, ökad tillväxt och
sysselsättning, samt en hållbar utveckling i Jönköpings län. Är ni med på resan?

Läs mer >>

Världen förändras allt snabbare  förändras ditt
företag med den?
Det är mycket som påverkar dig som företagare. Så har det alltid varit, men idag går allt
så mycket snabbare. För en del innebär förändringarna stora möjligheter, andra
behöver ändra sin affärsmodell och sitt erbjudande och några ser kundbehovet
försvinna helt.
En rådgivare från Almi kan tillsammans med dig analysera olika framtida scenarion och
ringa in de möjligheter och utmaningar som ditt företag behöver fokusera på i
utvecklingsarbetet framåt.

Läs mer >>

Det livslånga lärandet
På Tekniska Högskolan erbjuder man olika utbildningsalternativ för dig som är
yrkesverksam och vill utvecklas i din roll. Fristående kurser, program, och helt
skräddarsydda utbildningar som går att kombinera med ditt yrkesliv.
Tekniska Högskolan har listat deras kommande kurser och huvudområden när det
kommer till kompetensutveckling. Valmöjligheterna är många när det kommer till
utbildningsform, dels kan man studera på campus eller på distans genom Elearning
eller blended learning. Tillsammans kan vi hitta det absolut bästa sättet att spetsa din
kompetens.

Läs mer >>

Samlad information till företagare till följd av
coronaviruset
Med anledning av coronaviruset finns här samlad viktig information till dig som är
företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Läs mer >>
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