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NuLink - ett bolag inom Linköpings kommun
- ger praktiska råd och information om entreprenörskap,
företagande och etableringar.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

När du vill utveckla eller förändra ditt företag 
dyker det ofta upp frågor, och det är inte
alltid lätt att veta vart man ska vända sig.
Nu erbjuder vi ett värdefullt tillfälle att kunna 
träffa tjänstemän från kommunen som direkt 
ger dig råd och svar, och hjälper dig att göra 
verklighet av dina visioner!

Boka hos oss!
Du behöver bara kontakta oss på NuLink, så 
bokar vi in en träff med tjänstemän med kun-
skaper inom just ditt område. Genom att du 
talar med oss innan och berättar vad du vill 
ha hjälp med, kan tjänstemännen förbereda 
sig med relevant material. 

Våra Företagarserviceträffar hålls en gång i 
månaden, och varje träff är på ca 45 minuter. 
Du får rådgivning under full sekretess, och allt 
är självklart helt kostnadsfritt för dig!

Alltid svar på dina frågor
Gruppen består av Linköpings kommuns 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltning,
som tillsammans har breda kunskaper.
Efter träffen följer vi upp ärendet, och håller 
kontakten med dig så att vi är säkra på att
vi uppfyllt våra åtaganden. Har du frågor,
eller vill boka in en träff, kontakta gärna oss 
på NuLink!

Har du funderingar kring företagande,
eller hur du förverkligar idéer och
stärker företaget?

Företagarservice är till för dig 
som har frågor om företagande. 
En gång i månaden anordnar 
vi träffar mellan företagare och 
tjänstemän, där vi ger svar på 
frågor om t ex bygglov, tillstånd 
eller teknik. Varje träff är på ca 
45 minuter, och kostnadsfri för 
företagare i Linköpingsregionen.

SNABBFAKTA

Hos oss kan du söka mark 
för byggnation eller hitta en 
lämplig lokal för din nystartade 
verksamhet.
Testa på www.nulink.se

MARK OCH LOKALER

Söker du företag i Sverige? 
Hos oss kan du söka företag 
utifrån bransch, region eller 
fritext. Testa på www.nulink.se

FÖRETAGSSÖK

BOKA TRÄFF!  Telefon: 013-33 66 00  E-post: per.widman@nulink.se


