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Frågor, förslag, 
synpunkter? 
Kontakta oss!

Ylva Jóhannesson
Näringslivssamordnare 
Gnesta kommun
Direkt: 0158 – 275 349
Växel: 0158 – 275 000
ylva.johannesson@gnesta.se

I december månads nyhetsbrev kan du läsa om Gnesta 
Näringslivsgala 2 februari, Morgonsoffa i Björnlunda 19 
mars, arbetet med besöksguide 2019, Gnesta Handels 
julsatsning, företagsbesök, frukostmöten, mentorprogram 
och vårens utbildningar.

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 NÄRINGSLIVSGALA SÖDERTUNA SLOTT 
2 FEBRUARI – EN FEST FÖR OCH MED FÖRETAGARE!

Ett tillfälle för mingel, mat och hyllningar. Och ja, det är sant – förra årets 
succé Baccus är tillbaka på näringslivsgalans scen 2019! 

Gnesta Näringslivsgala är ett samarbete mellan Gnesta kommun, Företagarna Trosa – Gnesta,  
Gnesta Handel och Södertuna Slott. Med stöd av Swedbank, SEB, Handelsbanken och 
Åkersbergs Trafik.

Tid: 2 februari 2019, klockan 18.00-01.00 

Plats: Södertuna Slott

Biljettköp: Södertuna Slott tel: 0158-705 00 • info@sodertuna.se (begränsat antal platser).

MORGONSOFFA I BJÖRNLUNDA 19 MARS

Årets första företagarfrukost Morgonsoffan med Julia Rosenqvist 
gästats bland annat av Grytbergs nya VD Erik Olofsson, även känd 
som ”Erik på Slottet”, Nyköping.

Det blir en blandning av både det lokala och det globala. I väntan på fullständigt program, 
reservera tid för en intressant morgon. Morgonsoffan är ett samarbete mellan Gnesta kommun, 
Företagarna Trosa – Gnesta, Södertuna Slott, Almi, Regionförbundet Sörmland.

Tid: 19 mars, klockan 07.30-09.00

Plats: Wattrangsborg, Björnlunda

Anmälan: senast 15 mars till ylva.johannesson@gnesta.se
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NU ÄR VI IGÅNG MED PRODUKTIONEN AV 2019  
ÅRS BESÖKSGUIDE

Är du ett företag inom besöksnäring – gå gärna in och kolla så att upp-
gifterna om ditt företag är korrekta i årets broschyr eller ifall de ska ändras.

2019 års broschyr kommer att se lite annorlunda utifrån det arbete som pågår ute i nätverken men 
fakta förblir den samma – fakta som används i våra olika marknadsföringskanaler i vissa fall flyttas 
över från tryckt material till digital form under 2019.

Ladda ner brochyr 2018 >>

Ändringar skickas in senast 28 december 2018 till eliska.ronovska@gnesta.se

JULFILM FRÅN GNESTA HANDEL 
– ”HANDLA MED HJÄRTAT – HANDLA LOKALT” 

Julhandeln 2018 testar Gnesta Handel ett nytt koncept – ”Handla med hjärtat – handla lokalt”. 
Med både film och tävlingar vill man uppmana till lokal handel. 

Se filmen här >> 

BOKA IN ETT FÖRETAGSBESÖK MED KOMMUNALRÅDEN 
JOHAN ROCKLIND OCH ANN-SOFIE LIFVENHAGE

Är du företagare och vill presentera verksamheten, ställa frågor 
eller komma med förslag?

Då kan du boka ett företagsbesök, ett tillfälle när kommunalråden Johan Rocklind och Ann-Sofie 
Lifvenhage och chefen för kommunikation och samverkan Anna Sandklef kommer ut och hälsar 
på hos ditt företag.

Vill du boka in ett möte eller få mer information? 

Kontakta: Annika Klerdal, annika.klerdal@gnesta.se

MENTORPROGRAMMET – FÖR ATT VÄXA  
SOM FÖRETAGARE

Du känner väl till möjligheten att som ny företagare få tillgång till en mentor?  
Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum Östra Sörmland berättar mer:

Se film här >> 

STARTA EGET KURS 2019 

I april är det dags för vårens kostnadsfria Starta Eget-kurs i Gnesta.

Tid: 2, 9, 23 april och 7 maj mellan klockan 18.00-21.00

Plats: Kommunhuset Gnesta

Välkommen med din anmälan:
www.nyforetagarcentrum.se/ostrasormland
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AFFÄRSKVINNAN NÄTVERK PÅ GUSTAFSVIKS 
LJUS & CAFÉ – VÅREN 2019

Sista fredagen i varje månad under perioden februari – maj arrangerar Nyföretagarcentrum i samar-
bete med Gnesta kommun och Almi frukostmöte med intressanta föreläsare.

Tid: 22 februari, 29 mars, 26 april och 24 maj klockan 07.30-09.00

Plats: Gustafsviks Ljus & Cafe, Gnesta

Läs mer på Nyföretagarcentrum Östra Sörmland>>

SAVE THE DATE 2019 

AW-soffa i Gnesta 15 maj

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR 
GNESTA KOMMUN!

SAVE 
THE 
DATE!
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