
 

 
 

 
Styrk dit salg og bliv klogere på dit beredskab

TAK til alle Erhvervsforums fantastiske medlemmer som stod tidligt op da vi igår afholdte det første
fysiske netværksmøde i 2021. Vivaldi RO´s Torv serverede lækker brunch og kaffe, der blev netværket
og Kenneth Fischer fra No8 gav et spændende, rørende og reflekterende oplæg. Hos Erhvervsforum
glæder vi os til, at vi igen kan indbyde jer alle, til mange flere netværksmøder i fremtiden. Følg med her i
nyhedsbrevet og på hjemmesiden, så du sikre dig plads til næste netværksmøde. Se og tilmeld
workshops og netværksmøder hos Erhvervsforum her: aktivitetskalender

Workshop - Betalt annoncering på facebook & Instagram
Det er nu du skal tilmelde dig eller dine medarbejdere, hvis I skal sikre jer en plads til workshop, vi
afholder i samarbejde med JJ Kommunikation Tirsdag den 15. juni "Betalt annoncering på Facebook &
Instagram". Læs mere og tilmeld herunder.

Temaworkshop Brandvæsenet bag porten - mød dem på FDM Sjællandsringen
Torsdag den 17. juni inviterer Erhvervsforum og Roskilde Brandvæsen v/Beredskabsdirektør Lars
Robetje, til den første af 3 temaworkshops om beredskab. Der er visse ting I vores dagligdag vi aldrig
eller kun sjældent skænker en tanke. Vi stoler blindt på, at der i vores del af verdenen er spændt et
sikkerhedsnet ud, og skulle vi få behov, så får vi også hjælp. Beredskabet er en af disse søjler, som
normalt kun ses når de store røde brandbiler suser forbi, men beredskabet er meget andet. Kom og bliv
klogere på dit beredskab og få et dybere kendskab til det, som findes bag porten. Tilmeld nedenfor.

Temaworkshop Brandsyn og beredskabsplaner
Tirsdag den 22. juni inviterer Erhvervsforum og Roskilde Brandvæsen til den anden af 3
temaworkshops. Et faktum er, at alle på et eller andet tidspunkt i deres liv har eller vil støde på en
uforudset hændelse. Spørgsmålet er dog, om vi er parate til at forebygge eller forberede os på vores
egen parathed. Denne workshop vil både beskæftige sig med det forebyggende, som for brandvæsenet
omhandler brandsyn, men i lige så stor grad omhandle paratheden til at imødegå hændelser, som kan
bringe os i knæ og i værste fald betyde lukning af ens virksomhed. Tilmeld nedenfor.

God læselyst og på snarligt gensyn.

TEAM ERHVERVSFORUM
 

https://erhvervsforum.biz/virksomhedsguide-i-roskilde/
http://erhvervsforum.biz/aktiviteter/aktiviteskalender/


 

Workshop: Betalt annoncering på facebook & Instagram
Lokation: Prindsen Gustav Wied Salen, Algade

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 15.00
TILMELD WORKSHOP workshop betalt annoncering

 

Brandvæsenet bag porten – temaworkshop
Lokation: FDM Sjællandsringen, Abildgårdsvej 17

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 14.00
TILMELD TEMAWORKSHOP Brandvæsenet bag porten
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Brandsyn og beredskabsplaner – temaworkshop
Lokation: Mc Donalds, Københavnsvej 118

Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 14.00
TILMELD TEMAWORKSHOP Brandsyn og beredskabsplaner

 

 

Sommer- og erhvervshjælpepakke på vej.
Covid-19 har længe hængt som en sky over hovedet på os alle, men det ser nu ud til at klare op. Restriktioner
ophæves og Roskilde åbner mere og mere op. Det er en kærkommen og længe ventet besked for mange, blandt
andet de mange erhvervsdrivende der har tydelig har mærket krisens tag i deres forretning. Det tager tid at finde
fodfæste og komme ovenpå en vanskelig tid, og i den forbindelse er der fortsat hjælp at hente. Regeringen og en
række øvrige partier er nemlig på vej med en hjælpepakke til erhvervs- og kulturlivet på 1,6 mia. kr.
Hjælpepakken er opdelt i flere forskellige områder, med dertilhørende sum.
Læs mere om hjælpepakker her: Sommer og erhvervshjælpepakker
 

Håndværker- og servicefradrag: har du styr på det?
Håndværker- og servicefradrag: har du styr på det?
Vær opmærksom på at håndværker- og servicefradrag i år forhøjes. Dog er det vigtigt at have styr på
hvilke ydelser der faktisk er fradragsberettigede, da Skat i stigende grad oplever fejl i fakturaer.
Gør du selv brug af håndværker- og servicefradrag, kan det derfor være en god idé at tjekke, om du har
styr på hvad du er berettiget til. Husk også, at har du kunder der benytter sig af fradragene, så kan det
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være særligt relevant for dig at læse op på, at dine fakturaer lever op til de krav der er til, at kunderne kan
benytte fradragene. læs mere her: håndværkerfradrag
 

 

HELLEFLINT.DK
HelleFlint.dk er leveringsdygtig i alt inden for trykt kommunikation, logo og identitet, opsætning af bøger, design
af emballage - stort set alle former for grafiske løsninger. Derudover leverer Helle illustration og tegnekunst til
alle tænkelige formål.
Godt design vækker nærvær og den rigtige idé kan generere fokus præcis dér, hvor du/I ønsker det. Illustration
kan være med til at underbygge historien bag et brand eller et produkt og skabe et univers, som er let
genkendeligt og helt igennem personligt og unikt. HelleFlindt.dk er din partner, når det gælder grafisk design og
illustration.
Kontaktoplysninger
Helle Flindt-Rasmussen webside: helleflindt.dk e-mail: info@helleflindt.dk Tlf.: 2210 0276
 
 

Svalegårdens Bageri
Håndværk & kvailitet i første række.
Den 1. april 2009 overlod Tove og Gunnar
Svalegårdens Bageri til deres søn og svigerdatter,
Peter Greve Wennberg og Tina Greve Wennberg.
Peter Greve Wennberg er fjerde generation i familien
inden for brød- og kagekunsten, der udover hans far
Gunnar Wennberg også tæller konditorerne Helge
Wennberg og hans oldefar Gøsta Wennberg. som
også var chef konditor på D'angletarre i 40 år. Med
generationsskiftet hos Svalegårdens Bageri har vi
sikret Roskilde en specialforretning med sans for
kvalitet til gavn for byens borgere. Svalegårdens
Bageri sælger fuldkornsstemplet produkter og
glutenfrit. Svalegårdens Bageri lytter altid til deres
kunder og udvikler sortiment herefter. Og er samtidig
lydhøre overfor de trends, der er oppe i tiden. Læs
mere på hjemmesiden.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759
https://helleflindt.dk
https://helleflindt.dk
mailto:info@helleflindt.dk


Kontaktoplysninger
Tina Greve Wennberg webside:
svalegaardensbageri.dk e-mail:
kontakt@svalegaardensbageri.dk Tlf.: 4635 6936

 

 

Generalforsamling og debatmøde i Guldaldersalen, Roskilde
Mandag den 14. juni 2021 kl. 17.30

Debatmøde kl. 16.00
Debatmøde v/ Le Gammeltoft, founder og CEO, Heartbeats samt formand for iværksætterpanelet i Dansk

Erhverv

https://svalegaardensbageri.dk/
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Tilmeld Generalforsamling og debatmøde
Generalforsamling og debatmøde 2021

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00

info@erhvervsforum.biz
 

 

 
Afmeld Nyhedsbrev
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