
Ännu ett år har passerat, ett år med nya utmaningar, då pandemin knappt
hann lägga sig, innan vi kastades in i prövningar vi inte kunnat föreställa oss.

Aldrig förr har Staffanstorps företagare varit så nöjda med att vara företagare 
i just Staffanstorps kommun som i år!  Stolt, är ordet vi tänker på när vi ser vad vi
gemensamt åstadkommit i denna svåra tid! Med hårt arbete och en vilja att skapa
riktigt bra förutsättningar för att driva företag har vi tillsammans gått framåt.
Tjänstemän på Staffanstorps kommun, politiker och inte minst engagerade
företagare kämpar för att förbättra möjligheterna för ett växande näringsliv.

Stolt är man också när man ser det entreprenörskap och den drivkraft som finns 
i Staffanstorps näringsliv. Genom Business Port nätverk av kontakter och våra
partners försöker vi skapa mötespunkter där vi tar till oss kunskap och erfarenheter.
Här vill vi speciellt tacka våra partners som stöttar med både tid och erfarenhet.
Våra partners är oerhört viktiga för att hjälpa näringslivet till nya affärer och tillväxt.
Under året har vi haft både utbildningar och mötesplatser i syfte att stärka
näringslivet. Vi arbetar brett med alla branscher och alla storlekar på företag. 

Vi vill gärna höra ifrån dig. Din input till oss som arbetar på Business Port eller till
någon i vår engagerade styrelse, hjälper oss utvecklas och även att påverka
inriktningen av vårt arbete. Vill du att vi kommer på besök? Vi gör gärna
företagsbesök antingen i form av Business Port, eller tillsammans med politiker
eller tjänstemän på kommunen. Ni är alltid välkomna att boka in ett besök.

I Svenskt Näringslivs ranking 2022 kom vi tvåa av 290 kommuner i hela Sverige!
Det är vi också stolta över! Vi vill hela tiden förbättra vårt arbete och genom att
svara på den enkät som skickas ut till delar av näringslivet under januari, kan man
hjälpa till! Svara gärna på den när och om den kommer till just dig!

Nu önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Vi är helt övertygade om att vi tar oss an 2023 för att göra det absolut bästa av 
de utmaningar vi ställs inför då! Tillsammans!

Annika och Lotta på Business Port med styrelse
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