Läs brevet i din webbläsare

HEJ FÖRETAGARE I VÄSTERÅS
Här kommer aktuell näringslivsinformation som vi hoppas kan vara användbar i ditt företagande. Detta
företagsutskick görs av Invest Västerås vars uppdrag är att driva Västerås stads näringslivsarbete.
Delar av innehållet:
•

Save the dates  tips på möten och evenemang att hålla koll på

•

Aktuella stöd att söka under pandemin

•

Tema: Hacksta lockar företagsetableringar

•

Länkar och tips

NYTTJA VÅR NÄRINGSLIVSSERVICE HELT KOSTNADSFRITT
HJÄLP ATT HITTA DE
RÄTTA KONTAKTERNA

TRÄFFA FLERA ENHETER
PÅ SAMMA MÖTE

ETABLERING OCH
EXPANSION AV FÖRETAG

Det kan handla om

Behöver du komma i kontakt

Vi hjälper dig som vill

affärsutveckling, nya

med flera enheter inom

expandera eller funderar på att

mötesplatser, nätverk eller
kontakter med andra

Västerås stad? Vi kan anordna
ett möte där du får träffa alla

etablera ditt företag i Västerås.
Vi har även koll på tillgängliga

företagsfrämjande aktörer.

samtidigt.

lokaler och mark.

Kontakta oss

HACKSTA LOCKAR ETABLERINGAR! VÄSTERÅS PÅ VÄG ATT
BLI LIVSMEDELSKLUSTER I MELLANSVERIGE
Hacksta är hett som tusan. Många nya etableringar har landat i Västerås under året och flera har valt
Västerås logistikcentrum Hacksta, tack vare geografiska läget och optimala logistik och
transportmöjligheter.
Logistikområdet lockar allt fler livsmedelsrelaterade företag
Vi ser en skarp trend då flertalet livsmedelsrelaterade företag nu är samlade på området. Finax (Abdon
Food AB) är den senaste etableringen som nu kompletterar befintliga livsmedelsaktörerna Hilton Food
Group, ICA och Svenska Retursystem. Uponor storsatsar också på Hacksta, genom åerinvestering i ny
anläggning för tillverkning av VVS produkter. Svenska Retursystem väljer även dom Västerås för
omfattande expansion.
 Det finns potential för Västerås och Västmanland att utvecklas som livsmedelskluster i Mellansverige
då vi är en stor producent av råvaror samt befinner oss mitt i Nordens största konsumentmarknad, säger

Torbjörn Bengtsson, etableringschef på Invest Västerås

AKTUELLA STÖD ATT SÖKA
OMSTÄLLNINGSBIDRAG

VERKSAMT.SE

Tillfällig stödform sökes genom Region
Västmanland

En bra sida att alltid hålla koll på! Här finns
samlad information om aktuella händelser och

Stödet ska gå till att genomföra

vilka stöd som finns i Västmanland.

omställningsinsatser för att möta krisen.
Stöd för företag i Västmanland
Läs mer om Omställningsbidrag här

VILL DITT FÖRETAG HA
BESÖK AV OSS?
Vi träffar regelbundet företag för att se vad era
verksamheter behöver för att utvecklas. Här är
Markus Moselius, delägare av nystartade Storecon
som berättar om sitt företag som säljer "magiska"
hyllsystem som håller koll på lagerstatusen i
realtid.
Boka träff med oss på invest@vasteras.se

FÖRETAGARE FORTSATT
NÖJDA MED VÄSTERÅS STAD
Företagare i Västerås ger kommunens service
fortsatt bra omdöme och särskilt
serveringstillstånd får ett mycket högt betyg.
Västerås stad ligger kvar på 75 i Nöjd Kund Index
(NKI) från de senaste två åren.
Läs mer om NKI mätningen här

ANVÄNDBARA LÄNKAR OCH TIPS
VÄSTMANLANDS
FÖRETAGSSUPPORT

VÄSTERÅS
FÖRETAGSREGISTER

FAKTA OM VÄSTERÅS
NÄRINGSLIV

Hit kan du vända dig
kostnadsfritt med allmänna
frågor och bli lotsad till deras
samarbetspartners inom bl.a

I företagsregister kan du
kostnadsfritt söka och hitta
alla aktiva företag och
organisationer inom

Gillar du statistik eller
behöver du fakta till en
presentation kanske? Vi har
samlat några korta fakta om

HR, ekonomi, juridik och
hälsa.

Västerås kommun. Här kan
du även gratis uppdatera ditt
företags uppgifter.

Västerås näringsliv här.

Västmanlands
företagssupport

Till fakta och statistik

Sök och uppdatera här!

FRUKOSTMÖTE FÖR RESTAURANGER
1 juni kl 8.3010
Under morgonen låter vi oss inspireras av tre
företag  Nom, Borgåsunds restaurang och
Kopparlundens bageri!
Ett tufft år ligger bakom oss i en kris vi
aldrig kunnat föreställa oss och en av de mest
drabbade branscher är just restaurangbranschen.
Men nu kommer snart en sommar som vi hoppas
mycket på!
Mer info och anmälan

SAVE THE DATES!
I höst hoppas vi på fler fysiska möten och vi vill redan nu ge dig möjlighet att boka upp tillfällen för
inspiration och kunskap. Invest Västerås anordnar olika möten och evenemang med syfte att inspirera,
stärka företagandet i Västerås samt skapa möjligheter för samverkan mellan näringslivet och politiken.

NÄRINGSLIVSFRUKOST  ONSDAG 8 SEPTEMBER
Plats: expectrum Tid: 89
Ny mötesplats för dig som driver företag i Västerås där Invest Västerås och Västerås stad varvar nyttig
information med inspirerande företagspresentationer ihop med en god kopp kaffe och macka!

RÅDSLAGET 2021  TORSDAG 25 NOVEMBER
Plats: expectrum Tid: 812
Årets samverkansevent där företag, politiker och tjänstemän samlas under en förmiddag full med
inspiration och nätverkande. Varje år med nytt tema! Mer info kommer efter sommaren. Håll utkik på
investvasteras.se samt på linked in

Detta är ett utskick från Invest Västerås, en del av Västerås marknad & näringsliv AB (Västerås stads
marknads och näringslivsbolag). Vi ser till att Västerås har bästa möjliga förutsättningar för etablering
och utveckling av företag.
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