Oktober 2021

Nyhetsbrev
Gnesta näringsliv
I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om besöksnäringens nya strategi,
temakväll om offentlig upphandling och vad Gnesta kommun kan erbjuda
den som är arbetslös. Vi efterlyser också efter aktörer som vill delta på
julmarknaden den 21 november. Dessutom har Internetstiftelsens rapport om
svenskarnas internetvanor publicerats.
Stöd till arbete

Temakväll om offentlig upphandling

Gnesta kommun har möjlighet att erbjuda meningsfull
sysselsättning och kompetenshöjande insatser till den
som är arbetssökande.
Kommunen erbjuder vägledning, utbildning och stöd
för att motverka arbetslöshet och stötta de som står
utanför arbetsmarknaden. Målgruppen är personer i
Gnesta kommun som är i behov av stöd och service för att
komma in i studier eller ut på arbetsmarknaden.
De insatser som görs sker genom samarbete mellan
arbetssökande, kommunen, myndigheter och arbetsgivare.
Har du och ditt företag möljlighet att erbjuda praktikplats
för att hjälpa invånare som vill ut på arbetsmarknaden?
Kontakta Per Swing, arbetsmarknadssamordnare i Gnesta
kommun, via mejl: per.swing@gnesta.se eller telefon:
0158-275 653

Företagarna Trosa-Gnesta bjuder tillsammans med
Gnesta kommun in till en kunskapskväll om offentlig
upphandling. Vi vill ge dig som företagare mer information och kunskap kring ämnet och dess process.
När: Tisdagen den 2 november
Tid: Klockan 18.00-21.00
Plats: Elektron B-salen
Sista anmälningsdag: 31 oktober
Läs mer om evenemanget och anmälan här:

Läs mer på nästa sida!

Gnesta näringsliv / kommunstyrelseförvaltningen
Näringslivschef Anna Sandklef / Näringslivs- och turismsamordnare Matilda Höglund
Telefon: 0158 - 275 263 / 0158-275 687
E-post: anna.sandklef@gnesta.se / matilda.hoglund@gnesta.se
www.gnesta.se

Svenskarna och Internet 2021
Internetstiftelsens årliga rapport om svenskarnas internetvanor finns nu att läsa på:
Svenskarna och internet 2021 | Svenskarna och internet

Gnesta Handel och anslutna butiker kommer i vanlig
ordning bjuda in till traditionell Skyltsöndag med tävling,
avtäckning av skyltfönster och har dessutom bjudit in
Ponnyexpressen för att tända julgranen på torget.
Dag: Söndag 21 november
Tid: Klockan 11.00-15.00
Pris: Ingen avgift
Anmälan: Senast den 4 november 2021 till Matilda
Höglund via mejl: matilda.hoglund@gnesta.se eller
telefon: 0158-275 687

Strategi för hållbar turism och
växande besöksnäring
Den 18:e oktober presenterade Regeringskansliet den nya
strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.
Hållbarhet (social, ekonomisk och miljö), innovation,
digitalisering, samverkan och kompetens ligger i fokus för
en växande besöksnäring, strategin tar också upp definitionen vad turism och besöksnäring är.
Strategin är väl värd att läsa och finns tillgänglig på:
regeringens webbplats.

Skyltsöndag med lokal julmarknad
På grund av pågående pandemin har Lions Club i Gnesta
bestämt sig för att inte arrangera julmarknaden i år.
Däremot gör Gnesta kommun tillsammans med Gnesta
handel ett försök att skapa julstämning genom att bjuda
in till en liten lokal julmarknad den 21 november i Gnesta
centrum.
Vill du delta på julmarknaden finns det nu tillfälle för dig
som är lokal hantverkare, matproducent, UF-företagare
eller förening att sälja varor alternativt anordna ett lotteri.
Antal platser är begränsat till torgplatserna på Stora
torget och Strömmentorget vilket innebär att principen
först till kvarn gäller. Eget bord och eventuellt skydd för
regn och snö behövs, vissa platser finns under tak och har
el.

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!
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