
Nyheter från NyföretagarCentrum 

Kommunens samhällsbyggare är ryggraden i
vår verksamhet och riktiga vardagshjältar.
Våra partnerföretag står för en stor del av finansieringen i vår verksamhet och det är
oerhört roligt att det hela tiden droppar in nya som vill vara med. Det är nämligen en
osjälvisk handling att bidra till vår verksamhet. Man vill helt enkelt vara med och bygga
vårt samhälle och se till att det startar livskraftiga företag. Såklart är även vår kommun
genom tillväxtavdelningen och kommunledningskontoret med på tåget och numera har vi
också en uppåtgående trend på insatsen härifrån. Detta är ett måste för vår överlevnad.
Samarbetet med politiker och tjänstemän är gott och tillsammans sätter vi Hässleholm på
kartan. Nyföretagarcentrum är en liten del i en stor helhet som måste leverera service för
både nya och etablerade företag.

Efter summering av 2018 kan vi stolt konstatera att det, tack vare insatser från alla parter,
är verkstad i vår verksamhet.

2018 hade vi 176 olika nystartsprojekt tillsammans med 184 blivande entreprenörer.

2018 startades det mer än 1 företag i veckan genom oss (60st).

 Med hänsyn tagen till överlevnadsgrad motsvarar detta på tre års sikt 134 jobb. Endast
denna siffra ger oss en förståelse för att vi med en relativt liten insats uträttar mycket.

 Tack till alla våra samarbetspartners för ett framgångsrikt 2018. Nu blickar vi framåt och
antar de utmaningar som 2019 har.

Våra partners gör det möjligt

https://www.nyforetagarcentrum.se/hassleholm/vara-partner/


PS. Du får det här brevet för att du på något sätt samarbetar med
NyföretagarCentrum Hässleholm. Brevet ska informera om verksamheten och
riktar sig i första hand till dig som är Partner i Hässleholm. Brevet ger dig också
inbjudningar till event och träffar. Det är helt enkelt till för att hjälpa dig att få ut

mesta möjliga av vårt samarbete. D.S.

Sveriges ledande kraft för nyföretagande

Vill du inte få dessa brev längre? | Visa som hemsida 
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