Tillväxthuset – fokus på företagande
Tillväxthuset har nu invigning efter att under hösten bott in
oss i de nya lokalerna.
Syftet med Tillväxthuset är att skapa ”en väg in” och förbättra
servicen för såväl företagare som privatpersoner som behöver
kommunal service för att bygga och utvecklas.
Tillväxthuset består av tre stycken organisationer; Sävsjö
kommun genom: Utvecklingsavdelningen och
Myndighetsförvaltningen samt Sävsjö Näringslivs AB. Science
Park finns i huset och arbetar med nyföretagande och
näringslivsutveckling.
Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) arbetar med service till dig som
företagare, genom bland annat utbildningsinsatser och
nätverk. SNAB arbetar även att koppla samman skola och
näringsliv för att stärka morgondagens kompetensförsörjning.
Myndighetsförvaltningen ansvarar för alla lagkrav och
tillståndsprövningar som du som företagare och privatperson
måste känna till när du ska bygga nytt, sätta uppskyltar,
ansvarar för livsmedelsverksamhet eller hantera miljöfrågor.
Fråga oss så reder vi ut vad just du behöver!
Utvecklingsavdelningen arbetar med näringslivsstöd som
nyföretagande, lotsning och utvecklingsinsatser för dig och
ditt företag. Vi hjälper dig också med hållbarhetsarbete och
stödjande åtgärder för att du ska kunna sänka din
energiförbrukning och även kostnader. Vi hjälper dig likaså
med detaljplanefrågor när du ska expandera.
Utvecklingsavdelningen består av tre enheter, som arbetar
med olika kommunala tillväxtfrågor; näringsliv,
samhällsbyggnad och digitalisering.
Science Park arbetar med nyföretagande, innovationsfrågor
och affärsutveckling. Här kan du som nystartsföretagare hyra
in dig för självkostnadspris och utöver en arbetsplats få stöd
och rådgivning när du behöver!

Allt detta samordnas i ”en väg in” genom kommunens
näringslivsstrateg som lotsar dig till det stöd just du behöver.
Välkommen till Tillväxthuset, Odengatan 55! Receptionen är
öppen dagligen när du ringer på. Du kan också ringa och prata
med vår trevliga receptionist Kristina, som hjälper dig tillrätta.
Tfn 0382-15410
Invigning nu på fredag 1 december klockan 12-15. Välkommen
att kika in på fika, småprat och ta del av utställningar,
barnaktiviteter och information om vad vi håller på med.

