VÄLKOMMEN
SOM FÖRETAGARE
TILL SANDVIKEN

Vår vision
Den moderna
industristaden – med
internationell lyskraft
– kännetecknad av
öppenhet, närhet,
förnyelse, innovation
och hållbar tillväxt.

Hej och välkommen till Sandviken!
Tack för att du har valt att starta ditt företag
i vår kommun. Här arbetar vi för att du som
företagare ska trivas och tillsammans skapar vi
ett växande näringsliv i Sandviken.
På följande sidor har vi samlat information
och kontaktuppgifter som kan hjälpa dig en
bit på vägen. Och du – lycka till!
Elisabeth Hansson
Näringslivschef

Vi ger ditt företag
förutsättningar att lyckas!

Företagslots – stöd
och rådgivning
Hur hittar jag en lokal till min
verksamhet? Vart ansöker jag om
tillstånd? Har jag rätt till Starta
eget-bidrag? Oavsett om du är helt ny
som företagare eller har drivit företag
tidigare, om du har enmansföretag eller
200 anställda, så kommer du att stöta
på frågor eller funderingar på vägen.
Med tjänsten Företagslots får du
stöd, rådgivning och blir lotsad rätt för
just ditt ärende.
Ring telefon
026-24 00 00 och
be att få tala med Företagslots
eller skicka e-post till
naringslivskontoret@sandviken.se
så hjälper vi dig!

Nätverkande, inspiration
och Morgonsoffa
I Sandviken finns goda möjligheter för
dig som företagare till att knyta viktiga
affärskontakter, få inspiration, nyheter
och hålla dig uppdaterad om näringslivsfrågor.
Gå med i en företagarförening,
prenumerera på vårt nyhetsbesök eller
besök vår populära Morgonsoffa, där
ett hundratal företagare och kommunala tjänstemän och politiker träffas en
gång i månaden.
Läs mer och anmäl dig till
vårt nyhetsbrev på
sandviken.se/naringsliv
Anmäl dig till Morgonsoffan på
morgonsoffa.se

Sandbacka Science Park
och Creative Office
Sandbacka Science Park är en av fyrtio
science parks i Sverige. Tillsammans
skapar vi en kreativ miljö där företag
och idéer kan utvecklas och växa tillsammans. Detta ger konkurrensfördelar
och får drömmar att bli verklighet.
I vårt ”Creative Office” kan du som
enskild/småföretagare hyra kontorsplats
där du har möjlighet att få behovs
anpassat stöd i form av affärsutveckling
samt nätverk.
Vill du tillhöra Sandbacka
Science Park och/eller sitta i
Creative Office? Läs mer på
sandbackapark.se eller ring
026-24 82 00.

Genom Sandvikens
Kommun fick jag stöd
i form av kontorsplats
och nätverk när jag
startade eget företag.
Åsa Sund, Toimprove
Läs mer om Åsas råd för dig
som vill starta företag på
sandviken.se/naringsliv

Har du frågor eller funderingar,
hör av dig till oss så hjälper vi dig!
Sandvikens Kommun
811 80 Sandviken
Besöksadress: Sandbacka Park, Spångvägen 10
naringslivskontoret@sandviken.se / 026-24 00 00
sandviken.se/naringsliv

