
I november månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nästa 
nätverksträff, hur du nominerar till Årets Företagare och vad du som 
säljer köttlådor ska tänka på inför 2022. Och du, glöm inte att boka in 
Näringslivsgalan som går av stapeln 5 februari.
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Tack, tack, tack

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som var 
med och skapade julstämning i Gnesta på den traditions-
enliga skyltsöndag och lilla julmarknaden som Gnesta 
Handel tillsammans med oss på Gnesta kommun anord-
nade. Riktigt kul att se så många besökare och handlare 
som lyste upp Gnestas centrala delar. Vi tackar också 
er företagare som var med på vår upphandlingskväll 
som vi på kommunens näringslivsenhet arrangerade 
tillsammans med Företagarna Trosa-Gnesta i början av 
november. Tillsammans får vi kommunens näringsliv att 
blomstra! Och ni vet väl att vi på näringslivsenheten alltid 
finns tillhands? Bara ett samtal eller mejl bort!

Affärsnätverksträff 10 december 

Fredag den 10 december är det dags för nätverksträff 
med affärsnätverket där du som företagare både i Gnesta 
kommun och Trosa kommun är välkommen att delta. 
SEB bjuder på frukost och vi får lyssna till Erik Olofsson, 
VD på Grytsbergs Säteri och Joachim Olofsson, journalist 
på Södermanlands Nyheter, som också har Affärslivs-

Läs mer på nästa sida!
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podden.
Tid: 07.30-09.00
Plats: Elektron, B-salen. 
Arrangör: NyföretagarCentrum Östra Sörmland, Före-
tagarna Trosa-Gnesta & Gnesta kommun.  
Anmälan: Du anmäler dig via denna länk.

Näringslivsgalan 2022 

Vi är i början av planeringsstadiet för nästa års närings-
livsgala utefter de förutsättningar och eventuella restrik-
tioner som kan råda då. Boka in datumet 5 februari 2022 
redan nu. Mer information kommer. 

https://www.foretagarna.se/event/sodermanlands-lan/valkommen-till-affarsnatverket/
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Kontakt

Anna Sandklef 
Näringslivschef 
anna.sandklef@gnesta.se 
0158-275 263

Matilda Höglund 
Näringslivs- och turismsamordnare 
matilda.hoglund@gnesta.se
0158-275 687 
 
Följ Gnesta Näringsliv på Facebook! 

Nominera till priset Årets Företagare 
i Gnesta kommun

Nu kan du nominera den person  och företag som ska ha 
möjlighet att vinna det prestigefyllda priset Årets Före-
tagare i kommunen. Prisets syfte är att lyfta fram männ-
iskorna bakom företagen och synliggöra de företagare 
som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar 
hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra 
allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger 
välstånd, något som alla vill ha. Det är organisationen 
Företagarna Trosa-Gnesta som årligen delar ut priset i 
både Gnesta kommun och Trosa kommun. Du skickar in 
nomineringen här.

Nya åtgärder mot covid-19

Från och med den 1 december införs vaccinationsbevis för 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
inomhus med mer än 100 personer. Läs mer om de nya 
åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Till dig som säljer köttlådor

Från och med år 2022 vill miljöenheten komma i kontakt 
med alla i kommunen som säljer köttlådor regelbundet 
för att registrera dem som livsmedelsverksamheter. Om 
du säljer köttlådor regelbundet (exempelvis varje år eller 
oftare) vill vi att du fyller i en registrering och skickar 
in till oss på miljöenheten. Beskriv gärna hur din verk-
samhet ser ut och vilken hantering av livsmedel du utför 

(transport, förvaring, märkning, försäljning osv). Det 
är kommunen som har kontrollansvaret för denna typ 
av livsmedelsverksamheter. Registrering av livsmedels-
verksamheter görs för att miljöenheten ska kunna utföra 
livsmedelskontroller vars syfte är att kontrollera att 
konsumenterna köper säkra livsmedel. 

Klicka på länken till vår e-tjänsten för registrering av 
livsmedelverksamhet: 

Mer information om livsmedelsföretagare och registrering 
av verksamhet finns på Livsmedelsverkets webbsida.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till miljö-
enheten: Telefon: 0158-275 000
E-post: miljoenheten@gnesta.se

Tyck till om Vackerby trädgårdsstad 

Träffa samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsenhet 
för att diskutera den föreslagna detaljplanen som nu finns 
ute för samråd. Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt 
område i Gnesta tätort, Vackerby trädgårdsstad. Planen 
möjliggör drygt 600 bostäder, verksamheter, förskola, 
nya parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar. 
Målsättningen är att skapa en tilltalande boendemiljö 
som uppmuntrar till social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.
När: Onsdag 8 december.
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta
Läs mer om Vackerby trädgårdsstad.

https://www.facebook.com/gnestanaringsliv
https://www.foretagarna.se/nyheter/malardalen/2021/nominera-till-arets-foretagare-i-trosa-ocheller-i-gnesta/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19-fran-22-november-och-fran-1-december/
https://e-tjanster.gnesta.se/oversikt/overview/505
https://e-tjanster.gnesta.se/oversikt/overview/505
http://www.livsmedelsverket.se 
https://www.gnesta.se/samhallsplaneringinfrastruktur/pagaendeprojekt/pagaendeprojekt/vackerbytradgardsstad.5.7cdf285516392893998eba16.html

