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Gnesta näringsliv

Nu kan vi lämna sommaren bakom oss och ta stora kliv mot höstens 
möjligheter och utmaningar. Med tanke på rådande läge kring 
de höga elpriserna vill vi påminna er om kommunens klimat och 
energirådgivningstjänst. Vi vill också tacka er företagare som besökte vårt 
frukostmöte den 7 oktober! I december ses vi igen på Södertuna slott. 
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Stort grattis säger vi till Rosins Trädgård som 
vann Årets Nyföretagare i Gnesta 2022! Det 
var en mycket glad och stolt Emy Fältskog 
som sken upp när motiveringen lästes upp vid 
överraskningscermonin: 

”Ett nyfiket och kreativt företag som satsat 
fullt ut från start och förstått värdet i att ha 
ett bra nätverk som ger trygghet och stöd i 
företagsstarten. Årets nyföretagare är ett 
företag som sått sina frön rätt och bidrar till 
näringslivet i Gnesta kommun. De erbjuder att 
trädgårdsdrömmar blir verklighet med god 
planering och noggrannhet”.  

Priset delades ut av Nyföretagarcentrum i Östra 
Sörmland tillsammans med Gnesta kommun. 
Prisets syfte är att lyfta nyföretagare som följt sin 
affärsplan och lyckas över tid nå framgång och som 
har förstått vikten av att använda de resurser som 
erbjuds av Nyföretagarcentrum.

 

Årets Nyföretagare utsedd!

Emy Fältskog och Daniel Rosin vann Årets Nyföretagare!
På bilden ser ni en glad Emy med diplom och blommor.



Serveringstillstånd för alkohol

Planerar du att starta en verksamhet där ett serverings-
tillstånd för alkohol behövs rekommenderar vi att söka 
tillståndet i god tid innan planerad start. Att få ett serve-
ringstillstånd är en längre process vilket gör att handlägg-
ningstiden tar tid. Välkommen att ta kontakt med miljö-
enheten för frågor kring processen eller läs mer här.

Tel: 0158-275 000 
E-post: servicecenter@gnesta.se 

Kommunens näringslivs-
klimat rankas
Årligen släpper företagsorganisationen 
Svenskt Näringsliv en rapport där Sveriges 
alla kommuner rankas. Gnesta kommun 
hamnar på plats 128 av totalt 290 kommuner.

Resultat innebär att vi i år tappar 46 placeringar i jämfö-
relse med föregående år. Rankingresultatet bygger till två 
tredjedelar av Svenskt Näringslivs svar från den enkät 
som presenterades i våras och en tredjedel av statistiska 
faktorer från SCB och UC. Rankingen innehåller totalt 18 
faktorer som viktas olika tungt.

-Att vi även i år tappar placeringar är väldigt tråkigt, 
samtidigt får vi inte glömma bort att rankingen och tidi-
gare enkätsvar ger oss en väldigt bra indikation om vad 
vi som kommun måste förbättra i kommunens attityd 
gentemot företagen. Det är en attitydförändring som alla 
vi som arbetar direkt och indirekt med företagen måste 
arbeta för att förändra till det bättre, säger Matilda 
Höglund, näringslivssamordnare i Gnesta kommun.

Ett exempel på initiativ är att vi just nu lägger stort fokus 
på service och bemötande. Även tillgänglighetsrutiner för 
bygglov har framtagits och beslutats i samhällsbyggnads-
nämnden genom en servicegaranti.

Linda Lundin, kommunstyrelsens ordförande kommen-
terar resultatet: -En del i vår målbild 2025 är att närings-
livsklimatet ska upplevas som mycket gott. Resultatet 
är därför inte tillfredsställande och vi har i den politiska 
ledningen en samsyn över att den beslutade handlings-
planen med åtgärder lägger grunden för det framtida 
arbetet för att förbättra näringslivsklimatet. 

Här kan du ta del av hela nyheten.

Nya telefontider för bygglov 

I ett arbete att förbättra vår service till dig som invå-
nare, fastighetsägare eller företagare i Gnesta kommun 
kommer vi att ändra på våra rutiner för kontakt med 
bygglovhandläggarna. Varje måndag, onsdag och fredag 
mellan klockan 10:00-12:00 går det bra att ta kontakt.

Tel: 0158-275 000 
E-post: bygglov@gnesta.se
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I samarbete med Trosa kommun erbjuder 
vi på kommunen kostnadsfri och opartisk 
energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner, organisationer och 
företag. Välkommen att höra av dig  
med dina frågor!

Kontakt: Charlotte Jibréus
E-post: ekr@ostrasormland.se
Tel: 0156-523 70

Energi och klimatrådgivning

Ett stort tack till alla ni företagare som besökte 
vårt frukostmöte som hölls tillsammans med 
Nyföretagarcentrum Östra Sörmland den 7 oktober. 
Det var riktigt kul att träffa er härliga företagare och  
inspireras av era verksamheter. Den 9 december 
ses vi igen på Södertuna Slott, mer information 
kommer närmare datum. 

Tack! 

https://www.gnesta.se/naringslivarbete/tillstandtillsynochanmalan/butikochrestaurang/serveringstillstand.4.490d4736114bc27b92980005447.html
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mailto:bygglov%40gnesta.se.?subject=
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Modernt nät till hela kommunen

Niornas meritvärde högst hittills
Eleverna som gick ut nian före sommaren hade det högsta genomsnittliga 
meritvärdet som Gnesta någonsin uppnått. Det visar Skolverkets senaste 
statistik. Hela nyheten kan du läsa mer om här.

Utvecklingen mot en stabilare internetupp-
koppling går framåt i Gnesta kommun och 
snart är kopparnätet ett minne blott.

För att fokusera sina satsningar på det moderna nätet 
lägger Telia ner kopparnätet i november 2023. Senare 
läggs också 2G- och 3G-näten ner. 

I stora delar av Gnesta kommun har kopparnätet 
redan stängts av. Nu är det dags för centrala Gnesta, 
Björnlunda och Stjärnhov där kopparnätet kommer att 
stängas den 30 november 2023.

Nerläggningen av kopparnätet får konsekvenser för 
dig som har telefon, internet eller larm genom koppar-
nätet, alltså om du använder dina gamla fem hål i 
väggen för att få telefoni, larmkommunikation eller 
Internet via ADSL. Mer om nyheten finns att läsa här.
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Kontakt: Charlotte Jibréus
E-post: ekr@ostrasormland.se
Tel: 0156-523 70

Kontakt
Matilda Höglund
Näringslivs- och turistsamordnare 
E-post: matilda.hoglund@gnesta.se
Tel: 158-275 687

Praktik för skolelever 
Under veckorna 46 och 47 har elever 
i årskurs 8, på Frejaskolan, praktik. 
Eleverna får då möta företag och känna 
på arbetslivet, träffa nya människor och 
bredda sitt personliga nätverk. Vi önskar 
dem lycka till!

Psst! 
På vår hemsida kan du läsa mer om 
näringslivet i Gnesta kommun. Du hittar 
den här: www.gnesta.se

Vi finns också på facebook. Glöm inte 
bort att följa oss där! 

https://www.gnesta.se/barnutbildning/nyhetsarkivbarnutb/barnutbildning/niornasmeritvardehogsthittills.5.304946581839b7e23b0d6c7.html
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