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EKONOMINYHETER

APRIL PÅ YOUTUBE

Månadens Nyheter i ny förpackning. Ekonominyheterna för företagare är nu
uppdelade i fyra kortare delar för att underlätta ditt tittande.
 
1. Nytt från politiken
2. Nytt från myndigheter
3. Nytt om redovisning
4. Nya rättsfall
 
Se nyhetsfilmerna och bli fullt uppdaterad om vad som är på gång, vad som är
beslutat och när det börjar gälla. Och som kund är du självklart välkommen att
kontakta oss med frågor om hur nyheterna berör ditt företagande.
Inte kund ännu? Välkommen att bli det!

VÅRBUDGET 2023 OCH
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VÅRÄNDRINGSBUDGET

2022

Den 19 april överlämnade regeringen de traditionella budgetpropositionerna till
riksdagen. Vi berättar om hur innehållet berör företagandet och ger dig både
tidplaner och länkar till källorna.

CORONASTÖD FRÅN 1

APRIL 2022

Flera coronastöd upphörde att gälla 31 mars 2022, men i flera andra fall
fortsätter de att löpa ett tag till. Här får du en bred överblick över nuläget. Sidan
kommer att uppdateras vid förändringar.

ÖPPETTIDER

Under april och maj 2022 har vi öppet som vanligt med ett par undantag för
helger.

Onsdag 25/5 (dag före helg): Öppet till 12.00
Torsdag 26/5 (Kristi Himmelfärdsdag): Stängt

Under juni och juli har vi följande undantag från öppettiderna.

Måndag 6/6 (Sveriges nationaldag): Stängt
Fredag 24/6 (Midsommarafton): Stängt
Måndag-fredag 4-8/7: Begränsad bemanning
Måndag 11/7-fredag 29/7: Semesteruppehåll

Under augusti-oktober har vi följande undantag från öppettiderna.

Måndag-fredag 1-7/8: Begränsad bemanning
Måndag 1/8-fredag 7/10: Något kortare öppettider (se hemsidan)

 
Du hittar alltid våra aktuella öppettider på sidan Kontakt.
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Turbulenta tider!
Ta hand om dig och din verksamhet!

 
 
 

Med vänlig hälsning
 
Hans Sundqvist
VD

Share Share Forward

Har du avslutat verksamheten och vill bli av med ditt aktiebolag? Hos oss får du
betalt direkt för bolaget. Sedan tar vi hand om likvidationen av bolaget och all

formalia. Ingen väntetid för dig.
 
 

Kostnadsfri offert:
 

Läs mer:

Följ oss på LinkedIn Följ oss på Facebook Vår hemsida
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