
Den ovanliga sommaren har passerat och en lika oviss höst är på intåg. 
Även om de nya riktlinjerna börjar normaliseras är det av största vikt att 
vi fortsätter påminna om och förhålla oss till dem. Vi har valt att ställa in 
många av kommunens näringslivsevenemang. Ett undantag är en workshop 
om framtagandet av det nya näringslivsprogrammet som kommer att hållas i 
oktober. Läs mer om den i det här nyhetsbrevet.
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Draknästet Light 

Står du i startgroparna med din affärsidé? Eller finns det 
någon i din närhet som sprudlar av idéer/innovationer, 
men behöver hjälp att ta dem till verklighet? 

Katec Sörmland med finansiering från Region Sörm-
land och i samarbete med utvalda kommuner kommer 
arrangera Draknästet Light under hösten, där kommer 
utvalda idébärare få presentera sin idé inför en panel av 
erfarna affärsutvecklare/investerare.  Satsningen har som 
mål att hitta och identifiera fler skalbara och innovativa 
bolag i Sörmland och ge dem bättre förutsättningar att, 
över tid, bygga lönsamma tillväxtbolag.

För mer information, anmälan och kontaktuppgifter se 
webbplatsen:  www.katec.se/draknaste-light/

Företagsbesök hösten 2020

Vill du som företagare ha ett besök av näringslivschef 
och kommunalråd? Berätta om ditt företag, hur är det att 
driva företag i Gnesta kommun eller passa på att ställa en 
fråga till kommunen.
Anmäl ditt intresse till: anna.sandklef@gnesta.se

Mentorprogram för dig som nystartad 
företagare 

Nyföretagarcentrum Östra Sörmland är till för dig som är 
ny som egenföretagare eller går i tanken att starta eget.
Den 5:e och 12:e november startar mentorsprogrammet 
där du som ny företagare blir ihop matchad med en 
mentor som passar dig och din verksamhet, därefter sker 
regelbundna mentorsträffar under ett år. 
För anmälan och mer information, se webbplatsen: www.
nyforetagarcentrum.se/nykoping/mentorskap

Läs mer på nästa sida!

September 2020

Nyhetsbrev 
Gnesta näringsliv
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Revidering av näringslivsprogrammet 
återupptas med en workshop

Dag: 13:e oktober 
Tid: 18:00 
Plats: Elektron B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta
Anmäl er till: anna.sandklef@gnesta.se

Hösten 2019 började arbetet med framtagande av ett nytt 
näringslivsprogram då tjänstepersoner, politiker och
företagare samlades för en gemensam workshop. Temat 
var: Gnesta och framtiden runt hörnet -hållbarhet, 
digital transformation och andra viktiga trender som 
påverkar vår kommun.  Nu är det dags att återigen 
samlas till en workshop för att diskutera framtidens 
näringslivsprogram. Både politiker och tjänstepersoner 
kommer att delta tillsammans med er företagare.

Workshoppen leds av Bengt Wahlström och Gunnar 
Johnson. Bengt är en av Skandinaviens ledande experter 
inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Gunnar har 
erfarenhet från flera tunga poster inom näringslivet 
likväl kommunalt som regionalt. Ovannämnda var även 
med och ledde processen med framtagandet av Gnesta 
kommuns innevarande näringslivsprogram 2013 -2020.

Det är av stor vikt att du som företagare, liten som stor 
gör din röst hörd genom att närvara på workshoppen.
För att ta del av det aktuella näringslivsprogrammet 
besök webbplatsen: www.gnesta.se skriv i sökfältet: 
Näringslivsprogram 2013.

Positiv tillväxt av nystartade företag i kommunen 

Nyföretagarbarometern presenterar regelbundet statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag 
i alla Sveriges kommuner och län. I Gnesta kommun har nyföretagande ökat från 30 stycken nystartade företag 2019 till 
46 stycken 2020. 

Kostnadsfri Starta-eget-kurs

Det är dags för Nyföretagarcentrums kostnadsfria Starta-
eget-kurs i Gnesta. Kursen är till för dig som går i tanken 
att starta eget eller precis har startat eget företag. 
Kursstart den 29:e september, därefter ses deltagarna den 
6,13 och 20 oktober.
Tid: 18:00 – 21:00
Plats: Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta
Kursanmälan sker på webbplatsen: www.nyforetagarcen-
trum.se under fliken Starta eget-kurs

Kursens innehåll

• Affärsplan, bolagsformer och verksamt.se
• Budgetera resultat, likviditet och bokföringstips
• Försäkringar, trygghet och lite momskunskap
• Marknadskommunikation och sälj


