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På trods af disse trange Coronatider, vil vi i Hedensted Erhverv gerne byde
jer alle en god påske. Vi håber, at I alle kommer helskindede igennem. Hvis I
har brug for vores hjælp, er telefonerne åbne – også i påsken. Har I brug for
yderligere information, eller at få besvaret nogle af de mange spørgsmål I
måtte sidde med, henviser vi til virksomhedsguiden.dk, som rummer
virkelig meget brugbar information.
Der er netop nu blevet åbnet for ansøgning til endnu en hjælpepakke, og vi
opfordrer alle, som har mulighed for at søge hjælp, til at gøre netop dette.
Vi håber, mange af jer vil få en økonomisk håndsrækning, på baggrund af
jeres ansøgninger, så vi fortsat har et blomstrende handels- og erhvervsliv i
kommunen, når dette engang er overstået.
Borgmesteren vil gerne benytte lejligheden til personligt, at give jer sine
bedste påskehilsner, samt en opfordring til at holde ud. Se
videohilsen nedenfor.
Carsten Steffensen
Hedensted Erhverv
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Påskehilsen fra Borgmesteren
Klik her og se video, hvor borgmesteren sender dig og dine ønsker om en
god påske, med et håb om at Danmark, som vores Statsminister udtalte
forleden, så småt vil åbne op på den anden side af ferien.
Kasper Glyngø opfordrer alle til at holde ud, og så vidt muligt at bevare en
smule optimisme på trods af tider, som økonomisk set er værre end
finanskrisen i 2008. I kommunen er vi meget optagede af, at gøre som
meget som muligt, for at hjælpe, hvor vi kan. Vi sidder klar ved telefonerne
og er klar til at svare på spørgsmål, som du ikke kan få besvaret på
virksomhedsguiden.dk.
Desuden har vi oprettet straksbetalinger, så vi i skrivende stund har
fremrykket betalinger på ca. 50 mio., for at hjælpe likviditeten hos vore
leverandører. Vi opfordrer alle større virksomheder, som har likviditeten til
det, til at gøre det samme. Og mange har heldigvis allerede gjort det. Vi er
stolte af det samfundssind, som I borgere og virksomheder i kommunen

stolte af det samfundssind, som I borgere og virksomheder i kommunen
udviser. Sammen med behørig afstand kommer vi igennem dette.

HJÆLPEPAKKER

Få hjælp til tabt omsætning - åben nu
Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig
kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19.
Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den
selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i
virksomheden. Klik her og læs mere

Få hjælp til din virksomheds faste udgifter - åbner i uge 15
Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig
kompensation for din virksomheds faste udgifter.
Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx
leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra og med den 9. marts til
og med den 8. juni 2020. Klik her og læs mere

Hedensted Erhverv | www.hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722 Hedensted | Tlf. 40840426
| mail@hedenstederhverv.dk

Frameld dig denne e-mail-liste

