
1/2021, april 

 

Företagardialog den 4 juni  

Driver du en verksamhet i Spånga-Tensta? Välkommen till en 

dialog med Stockholms stad där du kan påverka utvecklingen av 

näringslivet i din stadsdel.  

Vad behöver du som företagare av din lokala omgivning just nu? 

Vad kommer du att behöva när vi förr eller senare återgår till mer 

normala omständigheter efter pandemin?  

Under mötet kan du ställa frågor, framföra ditt företags behov och 

föreslå lokala åtgärder. Det kan röra allt ifrån parkering, 

klottersanering och ökad områdesbelysning till nätverksträffar, 

temadagar och större projekt.  

Dessutom får du information om stadens planer och 

investeringsmöjligheter i din stadsdel.  

Anmälan  

På grund av coronaviruset håller vi företagsdialogen i Spånga-

Tensta digital. Anmälan till:  

https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/06/foretagsdialo

gspanga-tensta/  

Har du frågor eller synpunkter på mötet? Kontakta 

företagsdialogernas projektgrupp. Epost: 

funktion.isbr.foretagsdialog@stockholm.se  

  
 Välkommen till Stockholm stads   
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• Hitta rätt bland tillstånd och regler samt coronaåtgärder 

för näringslivet. Företagslots:  lots@stockholm.se 

alternativt 08-508 11 595  

  

• Etablera eller omlokalisera verksamhet i Stockholm 

Etableringslots:  

Funktion.ISBR.Foretagsetableringar@stockholm.se  

  

• Frågor om arbetsmarknad/kompetensförsörjning 

jobbtorg-city.amf@stockholm.se alternativt   

08-505 35 800  

  

• Påverka stadens näringslivsarbete i din stadsdel 

Företagsdialog:  

Funktion.ISBR.foretagsdialog@stockholm.se  

  

• Stockholm vaxer.stockholm  

  

• Synpunkter på trafik- och utomhusmiljö. ”Tyck till” 

om Stockholm: trafik.stockholm/tyck-till eller Tyck  

Till-appen  

  

• Stockholms stads näringslivsarbete: 

https://start.stockholm/naringsliv  

  

• Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, näringslivsfrågor 

e-post: funktion.sd03.naringsliv@stockholm.se  

  

 

Coronaviruset: Stockholms stads insatser för näringslivet 

https://foretagsservice.stockholm/branscher/coronaviruseti

nsatser-for-naringslivet/  

 

Samlad imformation till företagare till följd av coronaviruset  

Med anledning av coronaviruset samlar webbplatsen verksamt.se 

viktig myndighetsinformation till dig som är företagare.  

 

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-

tillfoljd-av-coronaviruset  
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spangacentrum@gmail.com  

 

 
www.fgs.nu/lunda  

 

 

I Testa finns det för närvarande inte någon företagarförening. Är 

du intresserad av att starta en förening kan du få stöd och hjälp 

genom att kontakta stadsdelen via e-post:  

funktion.sd03.naringsliv@stockholm.se  

  

/.  
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