
Trevlig valborg och trevlig läsning - här kommer april månads nyhetsbrev till 
dig som är företagare i Gnesta kommun. Vi säger grattis till årets företagare, 
informerar om investeringsstöd och ger tips på workshop och webbinarier.
I början av april ökade smittspridningen i Gnesta, så fortsätt att påminna dina 
kunder och medarbetare om att hålla avstånd och hålla ut.

Andreas och Tomas Brucefors

Årets Företagare 2020 är...

Tomas och Andreas Brucefors på Rekal. Priset till Årets 
Företagare överlämnades vid en överraskningsceremoni 
och delas ut av föreningen Företagarna Trosa Gnesta i 
samarbete med Gnesta kommun. För att få priset ska man 
bland annat som företagare ha ett majoritetsägande. Det 
är också viktigt att företagaren är verksam i företaget. 
Detta eftersom det är företagaren som är i fokus och 
därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas. 

Motiveringen till årets pristagare

” Företaget har en lång historia i Gnesta och vinnarna 
har genom ett lyckat generationsskifte fortsatt att driva 
företaget på ett väldigt klokt och genomtänkt sätt. De har 
ställt om verksamheten utifrån rådande förutsättningar 
vilket har gett stabilitet och långsiktig tillväxt. De visar 
också ett stort socialt engagemang genom bland annat 
stöd till det lokala föreningslivet, men också genom att 
erbjuda praktikplatser för både ungdomar och nyan-
lända.”
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Gnesta besöksguide 2021

Under sommaren levererar vi Gnesta besöksguide till 
aktörer och verksamheter runt om i kommunen. Vill du 
ha den till din verksamhet redan nu? Skicka då ett mail 
till matilda.hoglund@gnesta.se. Besöksguiden finns också 
att hämta på servicecenter, Marieströmsgatan 3.

Investeringsstöd för laddnings- 
stationer

Funderar din organisation på att investera i laddnings-
stationer för allmänheten? Genom investeringsstödet 
Klimatklivet, kan organisationer få upp till 50 % av 
investeringskostnaden i stöd vid installation av så kallat 
publika laddningsstationer. En publik laddningsstation 
är enligt Energimyndighetens definition tillgänglig för 
allmänheten och står placerad där vem som helst kan 
ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i allmänna 
parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar 
eller resecentrum.

Webbinarium om laddningsstationer

Den 12 maj bjuder Länsstyrelserna i Södermanland, 
Västmanland och Uppsala län, tillsammans med Energi-
kontoret i Mälardalen, in till ett 45 minuters webbinarium 
och frågestund om möjligheten att söka investeringsstöd 
från Klimatklivet för publika laddningsstationer.
Mer om klimatklivet finns att läsa här  

Fråga miljöenheten

Under pandemin har många verksamheter fått ställa om 
och vi har sett ett stort behov av att kunna ställa frågor 
både gällande de nya lagarna och ändringar man vill göra 
i sin nuvarande verksamhet. Miljöenheten har fortsatt 
tillsynsansvar för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-
ringsställen och livsmedelslagstiftningen. Beroende på 
hur pandemin utvecklas och lagstiftningen anpassas kan 
nya frågor uppstå och du som företagare är välkommen 
att kontakta oss på miljöenheten om du har frågor både 
gällande trängseltillsyn och ändringar i din verksamhet.

Kontaktuppgifter miljöenheten

E-post: miljoenheten@gnesta.se
Telefon: 0158 - 275 000 (servicecenter)

Premiär för verksamt.se LIVE 

Verksamt.se LIVE är en serie webbinarier för dig som vill, 
ska eller precis har startat eget. I serien ingår ett generellt 
webbinarium om att starta eget och fyra fördjupande 
temawebbinarier som tillsammans kommer att utgöra 11 
sändningar under våren. Under webbinarierna möter du 
myndighetsexperter som sammanfattar den allra vikti-
gaste informationen som behövs för att starta företag. 
Se de aktuella webbinarierna här

Har du lokalerna som efterfrågas?

I Lokalguiden kan fastighetsägare marknadsföra sitt 
utbud kostnadsfritt. Där kan också blivande hyresgäster 
gå in och söka lokaler.

Gratis torgplatser i Gnesta

För andra året i rad ställs Gnestadagarna in på grund 
av coronapandemin. Med anledning av detta vill Gnesta 
kommun stötta arrangören och samtidigt skapa mer liv 
och rörelse i centrum under hela sommaren. Under juni, 
juli och augusti kommer vi därför inte ta någon avgift av 
den som vill hyra torgplats.

Få grepp om ditt företags ekonomi

Få grepp om ditt företags ekonomi på ett enkelt och 
pedagogiskt sätt. Ett workshop-tillfälle 19:e maj 08,30 - 
11,30.  Föredragshållare: Peter Söderholm från Bonanza 
Education AB.  Ett tillfälle med en Almi-rådgivare, där vi 
går igenom just ditt företags ekonomi. 
Mer information och anmälan här. Sista anmälningsdag 
17 maj.
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https://www.verksamt.se/fundera/live?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.gnesta.se/naringslivarbete/marklokaler.4.67ffa81515c9f2e391e8cb29.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=302381



