December 2020

Nyhetsbrev
Gnesta näringsliv
Årets sista nyhetsbrev är ett fullmatat. Vi har samlat all information som
vänder sig till dig inom besöksnäringen i slutet av nyhetsbrevet, med
förhoppningen att det ska bli lättare att läsa. Vi går mot slutet av detta
annorlunda år, 2020, och jag vill önska dig en god jul och ett gott nytt år.
Tack till dig som besvarade enkäten

Rekrytering näringslivssamordnare

I oktober genomfördes en gemensam företagsenkät
bland Sörmlands kommuner för att få en uppfattning
om läget på grund av pandemin. Nu i december har läget
förändrats drastiskt i och med nationella restriktioner
som införts vilket märks framförallt i de besöksintensiva
branscherna.

Näringslivssamordnare Ylva Johannesson, har nu arbetat
sin sista dag i Gnesta kommun (12 december 2020) som
tidigare meddelats. Vi kommer inom kort att gå ut med
annons för att rekrytera en ersättare. Under tiden är du
varmt välkommen att kontakta mig som näringslivschef.
Kontaktuppgifter finns längst ner i detta nyhetsbrev.

Vi vill tacka alla er som tog er tid att besvara enkäten.
Vi gör detta tillsammans med Region Sörmland och
förhoppningen är att kunna följa upp den under nästa
år för att kunna mobilisera krafterna i rätt riktning med
gemensamma insatser och fler verktyg.
Av svaren framgår att vissa branscher drabbats väldigt
hårt medan andra haft en positiv utveckling de senaste
sex månaderna. Generellt finns en positiv syn på branschens och det egna företagets framtid.
Läs mer om resultatet här
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Svenskarna och internet
Varje år ger Internetstiftelsen ut en undersökning av
svenskarnas internetvanor.
Den 15:e december släpptes den senaste rapporten. Den
är bra att titta på för att förstå olika målgruppers digitala
användarbeteenden.
Här kan ni läsa undersökningen i sin helhet.

Utbildningsakuten - utvecklas med
utbildning i Sörmland
Region Sörmland har startat Utbildningsakuten för att
öka kompetensutvecklingen i regionen, främst till för de
som blivit permitterade. Det finns både kostnadsfria och
studiemedelsberättigade utbildningar att ta del utav.
Läs mer på webbplatsen

Nyföretagarhjälpen på flera språk
Nyföretagarcentrum erbjuder direkt stöd och rådgivning
för dig som är ny och småföretagare genom Nyföretagarhjälpen som är tillgänglig på telefon på flera språk.
Stödlinjen har telefonnummer: 010-344 35 30

Finns det planer på att ta ditt företag
ut i världen?
Många frågor väcks när möjligheter öppnas eller skapas
för att ta företaget ut i världen. I Region Sörmland finns
ett regionalt nätverk som är till för er som planerar eller
redan är etablerade globalt.
Mer information finns på webbplatsen.

Handelskammaren Mälardalen
Här finns möjlighet för nätverk och utveckling för dig som
valt att bli medlem.
Den 4 februari lanseras en ny digital mötesplats
”Morgonen på Kammaren” där intressanta gäster och
företag är inbjudna från bland andra Amazon, IKEA
Västerås som är ansvarig för etableringen av IKEAS
första second-handvaruhus i Retuna Eskilstuna.
Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Nominera till Årets företagare i Gnesta
Nu är det dags att nominera den person och företag som du tycker förtjänar att ta hem det prestigefyllda priset
”Årets Företagare” i Gnesta.
Företagarna Trosa-Gnesta delar ut priset Årets Företagare i Gnesta, tillsammans med kommunen för att lyfta fram
människorna bakom företagen. Det är ett pris för att synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och
entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer.
Nominera här.

Läs mer på nästa sida!
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Till dig som är verksam inom

besöksnäringen
Stämmer dina uppgifter?
Nu påbörjar vi arbetet med Gnesta besöksguide för
2021/2022. Besöksguiden inspierar till utflykter och
intryck i Gnestabygden och riktar sig till både besökare
och bofasta i kommunen. Stämmer de uppgifter vi har om
din verksamhet? Har du planer på några nya aktiviteter,
produkter eller upplevelser som vi bör berätta om? Om
dina uppgifter är detsamma som tidigare så får du gärna
bekräfta även det.
Skicka ett mail till matilda.hoglund@gnesta.se.

Vi skrev ett brev till regeringen
För att försöka påverka statens fokus på lämpliga insatser
för näringslivet så skickade alla näringslivschefer i Sörmland ett brev till Näringsdepartementet där vi krävde
snabba åtgärder för att rädda besöksnäringen i Sörmland.
Vi efterlyste riktade, enkla och konkreta stöd, bland annat
slopad arbetsgivaravgift och moms, men också större stöd
för fasta kostnader och vi önskade snabba besked för att
lindra de ekonomiska effekterna för företagen.
Vi har fått ett svar som både är övergripande men även
detaljerat om att man har ett särskilt fokus på just denna
del av näringslivet.

Besöksnäringsbarometer
I dagarna har du inom besöksnäringen fått en fråga från
STUA om att delta i besöksnäringsbarometern. Vi skulle
uppskatta om du tar dig några minuter och svarar på
frågorna. 14 januari är sista dagen att besvara frågorna.
Här finns undersökningen.
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STUA -Hjälper företag, städer, regioner och människor att växa
STUA som är Region Sörmlands upphandlade destinationsutvecklingsbyrå arbetar för att stärka besöksnäringen i hela Sörmland.
STUA`s roll är att både stötta, samverka och hjälpa
företag inom besöksnäringen. Vi rekommenderar dig att
läsa mer om deras olika projekt och satsningar på STUA´s
webbplats.
Vår förhoppning är att något projekt ska passa in i din
verksamhet.
Läs mer om STUAS pågående projekt på webbplatsen:
https://stua.se/uppdrag/

Akut rådgivning
För att stötta dig som företagare inom besöksnäringen i
Sörmland, tillhandahåller STUA ett stöd för att ge akut
rådgivning och stöd i din verksamhet. Detta är finansierat
av Region Sörmland.
STUA uppmanar alla som har behovet att dra nytta av
hjälpen som finns att få.
För bokning av rådgivning:
Tel: 0155-220800
E-post: radgivning@stua.se
Webbplats: https://www.destinationsutveckling.com/
covid-19/

Läroplattform för kompetensutveckling
Det finns också en läroplattform med kostnadsfria relevanta kurser för dig inom besöksnäringen.
Registrera dig här för att ta del av kurserna.

