Läs brevet i din webbläsare

NÄRINGSLIVSINFO
Till dig som driver företag i Västerås

Höstens första Näringslivsinfo kommer här och vi bjuder som vanligt på tips, kontakter, stöd att söka
samt spännande näringslivsevenemang, med mera. Njut av hösten, det är vackert nu!
Hälsningar, Invest Västerås.

Nyttja vår kostnadsfria näringslivsservice
Få hjälp att hitta de
rätta kontakterna

Behöver du flera
tillstånd?

Hjälp vid etablering
och expansion

Det kan handla om

Har du ett ärende som kräver

Vi hjälper dig som vill

affärsutveckling, nya

flera tillstånd? Vi kan anordna

expandera eller funderar på att

mötesplatser, nätverk eller

ett möte där du får träffa berörda

etablera ditt företag i Västerås.

kontakter med andra

enheter samtidigt från

Vi har även koll på tillgängliga

företagsfrämjande aktörer.

Västerås stad.

lokaler och mark.

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Kostnadsfri energi och klimatrådgivning hos Västerås stad
Få stöttning och tips om bland annat:
•

Energianvändning i lokaler

•

Krav på laddinfrastruktur för nya byggnader samt ombyggnad

•

Transporter av personer och gods

•

Bygglov för solceller

Kontakter:
Per Eriksson, energi och klimatrådgivare, 021392575
Emil Svensson, energi och klimatrådgivare, 021391522

Sök konsultstöd och innovationsstöd!
Behöver du anlita en konsult för att expandera din verksamhet eller utveckla en ny tjänst eller produkt?
Missa inte att söka konsultstöd eller innovationsstöd via Region Västmanland.

Missa inte att söka konsultstöd eller innovationsstöd via Region Västmanland.
Läs mer om företagsstöd Region Västmanland

Energikontoret i Mälardalen kan hjälpa dig att minska
energikostnaderna. Gå med i Omställningslyftets nätverk!
Små och medelstora företag i Västmanland som vill bli mer energieffektiva och minska sina
energikostnader kan gå med i Omställningslyftets nätverk och därmed ta del av kostnadsfri och
skräddarsydd stöttning, exempelvis :
•

Platsbesök med energigenomgång

•

Energiberäkningar

•

Hjälp med ansökan till diverse investeringsbidrag för hållbara åtgärder

Mer info om omställningslyftet
Kontakter:
Mostafa Saleh, 070816 52 64, mostafa.saleh@energikontor.se
Johannes Ansved, 073262 41 07, johannes.ansved@energikontor.se

Höstens näringslivsevenemang

Rådslaget
21 november på The Steam Hotel
Rådslaget är årets stora träff för näringslivet! Välkommen till en förmiddag där vi inspireras, bygger
stolthet och samtalar om näringslivet i Västerås. Årets tema är "Platsen Västerås betydelse för
näringslivet".
Tid: 09:0012:00
Mer info och anmälan till evenemanget!

Besöksnäringsdagen
21 november på The Steam Hotel
Välkommen att delta på Besöksnäringsdagen som arrangeras av Visit Västerås. En årlig mötesplats för
besöksnäringen i Västerås. Dagen bjuder på inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring
besöksnäringens utveckling.

Tid:13:0017:00
Mer info och anmälan till evenemanget!.

Näringslivsfrukost
16 november på skybar, Hotel Plaza
Ett möteskoncept för morgonpigga företagare i Västerås där vi bjuder på näringslivsinfo, nätverk och
inspiration. Varje tillfälle har olika teman! Temat den 16 november är "byggbranschen". Varmt välkomna!
Tid: 08.0009.00 (frukost från 07.30)
Mer info & anmälan!

Tips på länkar att hålla kolla på!
Följ konjunkturläget i Västerås och Västmanland
Du kan följa utvecklingen inom ekonomisk tillväxt, företagande, arbetsmarknad, befolkning och
kommersiella övernattningar med mera i Stockholm Business Alliance konjunkturrapporter som
publiceras varje månad.
Ta del av konjunkturläget för just Västerås och Västmanland här

Tillstånd, regler och tillsyn
Det finns många regler och tillstånd som du måste känna till om du ska driva företag. Olika typer av
företag kan kräva olika typer av tillstånd.
Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn

Västerås företagsregister
Här kan du kostnadsfritt söka och hitta alla aktiva företag och organisationer inom Västerås kommun.
Glöm inte att uppdatera ditt företags uppgifter!
Sök och uppdatera här!

Aktuella upphandlingar hos Västerås stad
Läs mer om vilka upphandlingar som är aktuella just nu och vad som gäller inom lagen för offentlig
upphandling.
Aktuella upphandlingar Västerås stad

Detta är ett utskick från Invest Västerås som är Västerås stads näringslivsdavdelning. Vi ser till att
Västerås har bästa möjliga förutsättningar för etablering och utveckling av företag
Foto: Pia Nordlander
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