Bäste medlem !
God fortsättning på det nya året.
År 2018 är inte vilket år som helst, utan ett valår. Den politik som bedrivs påverkar dig och ditt företagande
på många olika sätt. Det gör året extra spännande för alla företagare. I år är det därför viktigt att noga studera
vad partierna har att erbjuda och inte minst vad de hittills förmått - om de lyckats hålla vad de lovat.
Innan du bestämmer dig.
För närvarande verkar det mesta gå som på räls - med kombinationen låga räntor och hög konsumtionskraft.
Det gör det samtidigt lättare att starta företag, och lyckas få både företaget & affärsidén att hålla. Företagarna
kämpar för dig, i både med - och motvind. Vi vill ha bättre förutsättningar för små ägarledda företag, vi vill
bl.a. minska regelbördan, få valfrihet i vården och rättvis upphandling.

Alla svenska företagare bidrar till välfärden, här kommer lite tänkvärda siffror:
1 anställd/soloföretagare: 170 läkarbesök i primärvården
5 anställda: lön till 2 fritidspedagoger
10 anställda: lön till 10 ambulanssjukvårdare
20 anställda: 100 grundskoleplatser
40 anställda: 350 akuta operationer vid hjärtinfarkt
Bara en sån sak
Följande citat av Churchill blir aldrig omodernt ”Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig
tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är
hästen som drar hela lasset.”
I år har Företagarna Malmö mycket på agendan. Snart får du en aktivitetskalender för tiden fram till valet i
september, så att du i god tid skall kunna planera och delta i sådant som intresserar dig och ditt företag. Du
hittar alltid den senaste uppdaterade informationen på hemsidan.
Sist men inte minst, missa inte alla de förmåner som följer med ditt medlemskap.

Vi vill tacka för ditt stöd och engagemang och samtidigt överlämna ett bevis som du stolt kan hänga på
väggen. Ett bevis på att du gör skillnad.

Vi kommer att höra av oss!
mvh Styrelsen
Företagarna Malmö
nyttiga, drivande och nära

