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synpunkter? 
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I november månads nyhetsbrev kan du läsa om Gnesta 
Handels arbete, Näringslivsrådet, besöksnäringen 
och kommande aktiviteter: AW-soffa 21 november, 
Affärskvinnans frukost 30 november och Gnesta 
Näringslivsgala 2 februari 2019.

Det är du som företagare som påverkar vilken typ av aktiviteter 
vi genomför – dels genom det Näringslivsprogram vi arbetar efter, 
dels utifrån de aktuella frågeställningar och behov som kommer 
fram under våra gemensamma möten.

Mer information hittar du på www.gnesta.se/naringsliv 
och på Facebook: Gnesta Näringsliv

GNESTA HANDEL TAR DEL AV 
PROCESSLEDNINGSPROJEKT

Under hösten har Gnesta Handel med bistånd från Gnesta kommun sökt och fått del i ett 
LEADER-projekt som ger stöd genom processledning och föreläsningar. Gnesta Handels styrelse 
har träffat processledaren för att gemensamt planera inför vårens sammankomster.

Vill du veta mer? Kontakta Gnesta Handels ordförande charlotte@synia.se.
Information om LEADER Södermanland: www.leadersodermanland.se

…OCH UPPMANAR TILL LOKAL JULHANDEL 

Det finns många fina saker med Gnesta – bland annat ett helt otroligt brett utbud av varor och 
tjänster. Och så naturligtvis service i toppklass!

Inför julhandeln vill Gnesta Handel göra dig extra uppmärksam på just detta.

Håll koll på www.facebook.com/Gnesta-Handel-420645571295056
– det är film och tävlingar på gång!
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NÄRINGSLIVSRÅDET OCH NÄRINGSLIVSPROGRAMMET

Gnesta Näringslivsråd består av representanter från olika branscher 
samt politiker och tjänstemän. Rådet träffas fyra gånger om året. 

Rådet är en arena för strategiska diskussioner men också en kompetenspool där aktuella frågor 
tas upp. En av rådets uppgifter är att medverka vid revidering av näringslivsprogrammet – 
ett arbete som startar hösten 2018. Aktuellt näringslivsprogram: www.gnesta.se/naringslivarbete/
foretagsklimat/naringslivsprogram.

Har du en fråga du vill lyfta i rådet? Vill du veta mer om Gnesta Näringslivsråd eller kontakta 
någon av rådets medlemmar? 

Kontakta: ylva.johannesson@gnesta.se

BESÖKSNÄRING: BJÖRNLUNDA, ÅKERS BERGSLAG 
OCH STJÄRNHOV/GRYT

Är du företagare med anknytning till besöksnäring? 
Mycket på gång under november:

•  I Björnlunda samlas aktörer för att diskutera samverkan kring Björnlunda som besöksmål. 
Ett initiativ från Björnlundas företagare. 

•  I Åkers Bergslag träffas företag och föreningar med anknytning till besöksnäring för att diskutera 
samarbeten och möjligheter. Inbjudan är ett samarbete mellan Gnesta och Strängnäs kommun.

•  I Stjärnhov samverkar idrottsföreningen och företagarna kring en projektidé med inriktning på 
både besöksnäring och ”bo & leva”.

Vill du veta mer? Kontakta: ylva.johannesson@gnesta.se 

DET NYA NÄTVERKET

Vill du bli en del av det nya nätverket som vänder sig till krögare, livsmedelsproducenter och 
besöksnäring med koppling till smakupplevelser i Gnesta kommun?

Hör av dig så berättar vi mer!  ylva.johannesson@gnesta.se

MORGONSOFFAN BLIR TILL ”AW-SOFFA” 
21 NOVEMBER 

Nu byter morgonsoffan tillfälligt skepnad och blir till AW-soffa. Företagarna Trosa/Gnesta är 
denna träffs värd och bland gästerna finns bland annat Martin Ander.

Tid: 21 november, kl. 18.00–20.00.

Plats: Bistro Bar, Gnesta.

Begränsat antal platser. Anmälan senast 16 november till ylva.johannesson@gnesta.se .
Mer info om AW-soffan och kommande aktiviteter hittar du här: www.gnesta.se/naringslivarbete/
naringslivskalendern.
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AFFÄRSKVINNANS NÄTVERK – FRUKOSTMÖTEN 
30 NOVEMBER

Ett nätverk för kvinnor som driver eget företag och för kvinnor som är på väg in i ett företagande. 
Frukostmöten med spännande föreläsare.

Plats: Gustafsviks café, Gnesta.

Läs mer på Nyföretagarcentrum >>

BILJETTSLÄPP 26 NOVEMBER – GNESTA 
NÄRINGSLIVSGALA 2 FEBRUARI 2019 

Gnesta Näringslivsgala, 2 februari 2019, på Södertuna Slott. 

SAVE 
THE 
DATE!

https://www.nyforetagarcentrum.se/nykoping/natverksfrukostar/affarskvinnans-natverk/

