Terveiset Hyvinkään elinkeinotoimesta ja ajankohtaisia asioita kaupunkimme yritystoiminnasta.

Turvallisuusseminaari Hyvinkää Safety Summit 17
Hyvinkää järjestää juhlavuoden kunniaksi korkeatasoisen, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän turvallisuutta
käsittelevän seminaarin Hyvinkää Safety Summit 17 uudessa Spahotel Sveitsissä 16.-17.11.2017 yhdessä Hyria koulutuksen kanssa. Puhujana seminaarissa on mm. sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi
Nerg. Tutustu ja ilmoittaudu seminaariin:
http://www.hyvinkaa.fi/contentassets/94fdcf0f597f48f1807341dce03b86cd/safety_summit_2017.pdf

Hyvinkään Sveitsin avajaisia vietetään Spahotel Sveitsissä 27.-28.10.
Nyt se tapahtuu eli kauan odotettu Sveitsin uudistetun SpaHotel Sveitsin vajaisia vietetään tulevana viikonloppuna Hyvinkäällä. Tutustu ohjelmaan ja ota osaa:
https://visithyvinkaa.fi/sveitsi/uutiset/sveitsin-avajaiset-lokakuussa-2/

Kaupunki ja yrittäjät yhdessä jälleen tammikuun matkamessuilla
Matkamessut 2018 pidetään 18. -21.1.2018 Messukeskuksessa Pasilassa. Kaupunki ja Sveitsin sekä luontomatkailuun liittyvät yrittäjät ovat mukana näyttävällä yhteisosastolla. Teemana ovat satavuotiaan kaupunkimme upea luonto sekä uuden nousun kokeva ja tällä viikolla avattava Spahotel Sveitsi. Osaston suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Lisätietoja tarja.haukkasalo@hyvinkaa.fi

Hangonsillan kärkihanke etenee
Hyvinkään keskustassa valmistaudutaan uuden asuntoalueen rakentamiseen. Entisen Hangonratapihan
esirakentamistoimenpiteet ovat käynnissä ja asuntoalueen asemakaavaehdotus nähtävillä. Tavoitteena on,
että talonrakentaminen alkaa nyt syksyllä 2017. Elävyyttä ja käyttäjiä alueelle tuo myös Hangonsiltatalo,
jonka merkittävimmät osat tulevat olemaan uusi keskuslukio ja urheiluhalli. Talon konseptia ja toteutustapaa suunnitellaan kuluvan syksyn ja talven aikana.
Alueen suunnittelua ja toteutusta voi seurata internetissä www.hyvinkaa.fi/hangonsilta

Pidä yrityksesi pikkujoulut Villatehtaalla!
Hyvinkään Suuret Pikkujoulut -konsertti järjestetään tiistaina 5.12. Wanhalla Areenalla, jossa esiintyjinä
ovat supersuositut Paula Koivuniemi orkestereineen ja Popeda. Tule viettämään ikimuistettava pikkujoulu
keskellä Hyvinkäätä. Kulttuuri tuo suoraan ja välillisesti menestystä myös kaupunkimme yrittäjille. Enää ei
kannata miettiä pikkujoulujen viettotapaa, vaan tuoda omat porukat valmiiseen kattaukseen. Liput Lippupalvelusta: www.ticketmaster.fi

Hyvää syksyä jatkoa!

Elinkeinoasioissa ota yhteyttä:
liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen
puh. 050 592 2768
annukka.lehtonen@hyvinkaa.fi

yritysasiamies Jari-Heikki Laitinen
puh. 040 674 5308
jari-heikki.laitinen@hyvinkaa.fi

Tonttiasioissa ota yhteyttä

Kaavoitusasioissa ota yhteyttä

kaupungingeodeetti Marko Kankare
puh. 040 515 2949
marko.kankare@hyvinkaa.fi

kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen
puh. 040 155 4221
anitta.ojanen@hyvinkaa.fi

Kaupungin yritystontit löytyvät tästä:
http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/tontit/yritys-ja-teollisuustontit/
Vapaata toimitilaa löytyy: http://www.hyvinkaanyritystilat.fi/
Mikäli et halua jatkossa tätä uutiskirjettä sähköpostiisi niin lähetä tieto osoitteeseen:
www.hyvinkaa.fi/yrityskirje

