
VIRKSOMHEDS- OG    
ERHVERVSSERVICE
VI HJÆLPER MED AT GØRE DIN DRØM TIL VIRKELIGHED

SOLRØD KOMMUNE

Vi er til for  
dig og din  

virksomhed



DE BEDSTE RAMMER 
FOR VÆKST OG 
UDVIKLING

Sådan lyder vores vision for erhvervslivet i Solrød Kommune. Vi vil være de bedste til at  
støtte og fastholde virksomhederne i deres vækst og dermed øge beskæftigelsen.  
Derfor gør vi alt for at sikre, at det er let at drive virksomhed i kommunen. Vi hjælper 
med stort set alle udfordringer, som din virksomhed kan støde på - lige fra rekruttering 
af medarbejdere, til byggesagsbehandling og miljøtilsyn. Som myndighed giver vores 
mange berøringsflader med erhvervslivet os en stor viden om, hvad der er vigtigt for din 
virksomhed. Den viden bruger vi til at tilpasse og koordinere vores services, så de matcher 
din virksomheds unikke behov på bedste vis. 

Nem og direkte adgang
Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig - eller hvordan du skal bruge os? Så kontakt  
koordinator Eva Wendt i Erhvervsservice på: ewe@solrod.dk eller tlf.: 4041 0054. 

Greve-Solrød Erhvervsservice - sparring til udvikling og vækst
Hos Greve-Solrød Erhvervsservice tilbyder vi professionel sparring til opstart, drift, udvikling 
og vækst af din virksomhed. Det kan fx være hjælp til at finde ud af, hvad man skal være op-
mærksom på, når man starter egen virksomhed, deltagelse i workshops om konkrete emner 
som fx digitalt salg eller storytelling, rådgivning om generationsskifte, eller hjælp 
til at sammensætte udviklingsforløb med offentlige og private rådgivere. 
Derudover kan vi formidle kontakt til Væksthus Sjælland. 

Kontakt erhvervs- og udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard 
Tlf.: 36915241 � E-mail: dkd@greve.dk

Vi vil skabe 

10 års 
iværksætteri har 
skabt 16,3% af de 
4.100 private job i  
Solrød Kommune



TASK FORCE

MILJØ OG AFFALD

PLAN OG BYG

JOBCENTER

I Solrød Kommune arbejder vi på tværs af afdelinger og 
forvaltninger, og alle med virksomhedskontakt repræsenterer 
kommunen med ét og samme formål; at hjælpe og understøtte 
din virksomheds vækst og udvikling. I Solrød Kommune omsæt-
ter vi FN’s verdens mål vedrørende natur og miljø i den daglige 
sagsbehandling, således at vi sikrer et bæredygtig fundament 
for fremtiden. Nedenfor kan du se, hvad vores Erhvervsservice 
Task Force kan hjælpe med på de forskellige områder.

Vi hjælper dig og din virksomhed med:
·       Miljøforhold på virksomheder
·       Miljøtilsyn med virksomheder
·       Håndtering af regn- og spildevand
·       Håndtering af affald

Vi hjælper dig og din virksomhed med: 
·      Vejledning om lokalplaner i forhold til byggemuligheder
·       Vejledning om byggemuligheder i forhold til BR 15/BR 18  

(Bygningsreglementer)
·      Forhåndsdialogmøde inden ansøgning

I jobcentret kan du og din virksomhed få hjælp til: 
·       Rekruttering, herunder
 - etablering af virksomhedspraktik
 - etablering af løntilskud
 - småjob
·       Hjælp til opkvalificering af medarbejdere
·       Hjælp til fastholdelse af medarbejdere

Erhvervsservice    
Kontakt os på: 
Telefon: 40410054 
ewe@solrod.dk

På årsbasis 
etablerer 

over 100 nye 
virksomheder  

sig i Solrød 

Brug vores



Skriv til os på: 

virksomhedsservice 

@solrod.dk

Solrød Kommune 
Solrød Center 1 · 2680 Solrød Strand

Telefon: 56182000
E-mail: virksomhedsservice@solrod.dk

Åbningstider: 
Mandag kl. 10.00-14.00
Tirsdag kl. 10.00-14.00
Onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 13.00-17.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Erhvervsservice 
ewe@solrod.dk 

Telefon: 40410054

SOLRØD KOMMUNE
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