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Gør en forskel og køb
ind lokalt
Butikkerne har brug for dig og vi har brug for dem
– de er essentielle i forhold til at tiltrække borgere
og dermed potentiel arbejdskraft til kommunens
virksomheder!
Det er en usikker tid for mange, men hvis vi står
sammen, kan vi sikre, at du også i fremtiden har
butikker tæt på.
Hvad slår følelsen af, at handle med en lokal
ildsjæl, der giver verdensklasse service? At hygge
sig på den lokale cafe eller restaurant? At støtte
lokale arrangementer? Det er der ikke noget der
gør!
Og med de ord opfordrer vi alle til at handle hvor
hjertet eller virksomheden bor – lokalt i
Hedensted Kommune!

Vi minder lige om at…
Det er blevet december og dermed nærmer årets
afrunding sig. Har du mon fået meldt dig til
nytårskuren allerede? Ellers synes vi du skal gøre
det hurtigst muligt.
 
Vi fortsætter den vanlige gode stil, med
spændende indlæg, kåringer, rigtig meget
netværk og et lækkert traktement. Borgmester
Ole Vind åbner for festlighederne med en tale. Vi
har også et indlæg fra en lokal virksomhedsleder,
som vi ikke kan offentliggøre navnet på endnu.
 
Det er faktisk gratis at deltage, men tilmelding er
påkrævet. Den lille detalje kan du klare lige her.

Tilmeld dig her

Vær på forkant med de
nye klimakrav til
nybyggeri
Så er der ikke længe til – bæredygtigt byggeri,
bliver lovpligtigt fra 1. januar 2023. Det vil sige, at
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der ved opførelse af nye bygninger, skal
rapporteres om co2-aftrykket. Disse nye klimakrav
har massive afledte konsekvenser for
byggebranchen.
 
Kom med til gå-hjem-møde i Construction Center
Denmark den 8. december 2022 fra 15.30 –
17.00. Adressen er Campus Horsens,
Banegårdsgade 2, 8700 Horsens.
 
På mødet får du info om hvilke konkrete krav, som
din virksomhed skal leve op til, samt hvilke digitale
værktøjer, der kan hjælpe dig i processen, og på
samme tid give dig den grønne førertrøje.
 
Du kan deltage online, via LinkedIn, på dette link:
https://www.linkedin.com/events/g-hjem-m-de-
denyeklimakravibygn6992854433667633152 eller
du kan tilmelde dig det fysiske møde. 

Læs mere og tilmeld dig til det fysiske
møde her

Grønt udgangspunkt
for europæisk vækst
Mulighederne for HiFlux Filtration A/S, som følge af
den grønne bølge, er markante i forhold til
potentialet på markedet.
 
Recirkulering af produkter samt filtrering er et
voksende marked, og fundamentet er på plads
med en solid indsats på det europæiske marked.
 
Virksomheden har dog plads til og ambitioner om,
at vækste endnu mere. Den unikke
markedstilgang, den generelle
medarbejderloyalitet og den anvendte teknologi
gør dette til et meget realistisk scenarie.

Læs mere om den Hedensted baserede
virksomhed her

Kommende
arrangementer
8. december 2022
Morgenhygge Detail Hedensted / Løsning
 
4. januar 2023
Nytårskur
 
 

Kontakt Hedensted Erhverv

https://www.linkedin.com/events/g-hjem-m-de-denyeklimakravibygn6992854433667633152
https://ccd.nemtilmeld.dk/109/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/dansk-virksomhed-med-europaeisk-udsyn
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/dansk-virksomhed-med-europaeisk-udsyn
https://hedensted.nemtilmeld.dk/736/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/709/


Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice

Så nemt er det at kontakte os

Carsten Steffensen
Erhvervs- og detailchef

Claus Bayer Jørgensen
Erhvervskonsulent 

Heidi Baltzer Schmidt 
Erhvervskonsulent
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