
Information
till dig som är företagare i Gnesta kommun

Företagare allt nöjdare med kommunens service
Företagarna är nöjdare med kommunens företagsservice visar en 
ny undersökning av Nöjd Kund Index (NKI). Undersökningen tas 
fram gemensamt av Stockholms Business Alliance (SBA) och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och presenterades den 
25 april 2017. Undersökningen visar hur företagaren uppfattar den 
service man har fått av kommunen i de ärenden som man har haft 
under året. Kommunens interna utvecklingsarbete har gett 
resultat och vi når i år upp upp till 71, mot förra årets 67.

Läs mer här! 

Vad gör näringslivsrådet?
Näringslivsrådets roll är att vara en naturlig kontakt mellan 
kommun och näringsliv, samt ett forum där näringslivet ges en 
chans att påverka Gnesta kommuns utveckling. En direkt dialog 
mellan företag, politiker och kommunala tjänstemän är viktig för 
att näringslivsklimatet ska fortsätta utvecklas. Rådet träffas 5-6 
ggr/år för att diskutera företagsutveckling och rådande företags-
klimat. Rådet är ett viktigt språkrör för dig som företagare.  
Vill du vara med och påverka agendan? Ta kontakt med rådet, 
inför vår nästa träff den 31 maj!

Läs mer här! 

Företagarna ger högt betyg visar ny undersökning
Företagen i Gnesta kommun ger betyget 3,7 på det 
sammanfattande omdömet. Det visar svaren från enkätfrågorna 
ställda av Svenskt näringsliv. Det är en ökning från förra året med 
0,2 och det näst högsta betyget vi har haft. Företagen har 
betygsatt flera områden som påverkar hur det är att driva företag 
i kommunen, ex. kommunens service till företagen, attityder till 
företagande och upphandling.  
Enkätsvaren ligger till grund för Svenskt Näringsliv årliga ranking 
av företagsklimatet i Sveriges kommuner som släpps till hösten.

Läs mer här! 

http://www.gnesta.se/naringslivarbete/nyhetsarkivnaringsliv/naringslivarbete/foretagarealltnojdaremedkommunensservice.5.113572a15b89a89456322d9.html
http://www.gnesta.se/naringslivarbete/gnestasnaringslivsservice/naringslivsradet.4.490d4736114bc27b92980001018.html
http://www.gnesta.se/naringslivarbete/nyhetsarkivnaringsliv/naringslivarbete/foretagarnagerhogtbetygvisarnyundersokning.5.3a83dcbd15bc80575ba92d27.html


Vill du veta mer om Ostlänken?
Då ska du komma till Södertuna Slott den 14 juni. Anna Lövheim 
från Projekt ESIC berättar mer om varför just DU kan dra nytta av 
projektet. Byggandet av Ostlänken är Sveriges största 
infrastrukturprojekt och länken stärker näringslivets 
konkurrenskraft och skapar tillväxt i kommunerna längs stråket, i 
länen som berörs och i hela regionen.  
Anmälan är obligatorisk och görs till kajsa.kromner@gnesta.se 
När: 14 juni, kl. 12.00-14.00 
Var: Södertuna Slott. Lunch finns till självkostnadspris 100 kr. 

Läs mer här!

Digital destinationsutveckling i Sörmland
Tillsammans med företagare inom besöksnäringen marknadsför vi 
Gnesta kommun som en del av Sagolika Sörmland. Syftet med 
destinationsutvecklingen är att få alla intressenter inom 
besöksnäringen att gemensamt stärka destinationens 
konkurrenskraft. Turismsamordnaren Kajsa Kromnér deltar aktivt i 
de olika nätverk som finns i Sörmland. Just nu drivs ett projekt 
gällande digital destinationsutveckling. Vill du veta mer, kontakta 
gärna Kajsa Kromnér på 0158-275 349. 

Läs mer här!

Styr ditt företag mot bättre lönsamhet!
Behöver du användbara verktyg för att ha koll på företagets 
ekonomi? God lönsamhet är i längden helt avgörande för att ett 
företag ska överleva, utvecklas och växa.  
Välkommen till ett seminarium med Almi där du får veta hur du kan 
förstå företagets ekonomiska rapporter och få verktyg för att 
styra ditt företag mot bättre lönsamhet. Anmäl dig via länken! 
När: 15 juni, kl.14.30-17.00.  
Var: Almi, Västra Kvarngatan 62, Nyköping. 

Läs mer här!

Har du koll på ditt företags energianvändning?
Stärk ditt företag med effektivare energianvändning!  
Just nu finns det en mängd stöd som kan hjälpa ditt 
företag att komma igång med att energieffektivisera. 
Vinsterna med ett sådant arbete är flera; sänkta kostnader, 
stärkt konkurrenskraft,  och stärkt varumärke. Projektet 
Energieffektiva Företag i Östra Mellansverige är ett regionalt  
projekt som ger små och medelstora företag hjälp och 
stöd i energifrågor.  

Läs mer här!

http://www.gnesta.se/naringslivarbete/motesplatserforforetagarna/affarslunch.4.3a83dcbd15bc80575bad0faa.html
http://www.gnesta.se/naringslivarbete/destinationsutvecklingsormland.4.6cc22741439b1fb16324e9.html
http://www.almi.se/Kalendarium/?event=163609&county=1
http://www.energimyndigheten.se/nrp/


Turistvärdar i Gnesta kommun
Vi är glada över att kunna erbjuda er två turistvärdar på plats i 
Gnesta kommun sommaren 2017. Arbetet går ut på att möta och 
guida våra medborgare och turister till spännande upplevelser i 
kommunen. Turistvärdarna utgår från Medborgarkontoret men 
arbetar även mobilt och finns på plats på några av sommarens 
evenemang eller på våra besöksmål. 
Vill du komma i kontakt med våra turistvärdar? Från 3 juni kan du 
kontakta dom på turistvard@gnesta.se samt 0158-275 105.

Läs mer här!

Grattis...
...önskar vi Johan Herlitz som till sommaren 2017 tar över 
Kanotkungen.  
Den 28 oktober 1975 startade Christer Andersson Kanotkungen. 
Efter drygt 40 år väljer Mariefredsbon nu att sälja rörelsen till 
Johan Herlitz. Johan är född i Katrineholm och i tidiga ungdomen 
paddlare på elitnivå. Sedan följde 21 år i Australien och nu väntar 
nya äventyr i Sörmland.   
Varmt lycka till önskar vi! 

Läs mer här!

Besök oss 
gärna på 
Gnesta 
kommun!

Näringslivs-&turismsamordnare Kajsa Kromnér 
070-297 5979 | kajsa.kromner@gnesta.se 
facebook.com/gnestanaringsliv 
 
Gnesta Turisminformation 
0158-275 666 | www.gnesta.se 
facebook.com/sagolikasormland
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gärna på 
Sagolika 
Sörmland!
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