
Nu är sommaren här och det betyder att fler människor än normalt väljer att 
besöka och semestra i kommunen. Det är därför viktigt att vi fortsätter att 
påminna om och följa myndigheternas restriktioner. Tillsammans begränsar 
vi smittspridningen. I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om fem 
aktörer i kommunen och hur pandemin har påverkat deras verksamhet.
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Material och information för att 
minska spridningen av covid-19

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - 
har fått i uppdrag av regeringen att ta fram utskrifts- 
vänligt material och information för att minska smitt-
spridningen. Det är viktigt att samtliga aktörer sätter upp 
tydlig information för att påminna både besökare och 
personal om att följa de restriktioner som finns, särskilt 
nu under semestertider. 
På MSB:s webbplats finns många olika typer av skyltar för 
utskrift. På webbplatsen finns också tips, råd och exempel 
för dig som är verksamhetsansvarig. Vi rekommenderar 
er att besöka deras webbplats för att ta del av materialet. : 
www.msb.se 

Har ni inte själva utskriftmöjligheter är ni välkomna in 
till kommunens servicecenter på Marieströmsgatan 3 i 
Gnesta.

Mentorprogram 

Nyföretagarcentrum startar ett mentorsprogram för dig 
som startat nytt företag. Programmet startar 14:e och 28:e 
september i Nyköping.  För mer information, kontakta 
birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se

Företagsrådgivning och stöd 

Tillväxtverket har med hjälp av Region Jönköping startat 
Nationella företagsakuten som är till för företagare med 
akuta problem kopplat till COVID-19. De hjälper till 
med frågor om bland annat stöd, regelverk, finansiering, 
juridik och hälsa. 
Telefontid: Vardagar 8:00-16:00
Telefonnummer: 010-241 13 00 
Mer om Nationella företagsakuten finns att läsa på 
www.nationellaforetagsakuten.se

Läs mer på nästa sida!
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Kommunens turistinformationsvärdar 

Under sommaren arbetar två turistvärdar i kommunen. 
De kommer besöka många av alla smultronställen som 
finns här i vår kommun, i syfte att både inspirera och 
informera om vad som finns att se och göra. Vill du ha ett 
besök av dem eller önskar du kontakt? Ring eller mejla: 
turistinfo@gnesta.se , 0158 – 27 51 05

Får du frågor av besökare om platser att besöka får 
du gärna tipsa om Sagolika Sörmlands Facebook och 
Instagramkonto. Dessa konton kommer vara aktiva hela 
sommaren.  Det går också bra att besöka turistinforma-
tionen för information och broschyrer. 
Turistinformationen delar lokal med Gnestas Biblioteket 
och Servicecenter . 
Adressen är: Marieströmsgatan 3.
Besök gärna turistwebben: www.sagolikasormland.se

Polisstationen har sommarstängt

Polisens kontor i centrala Gnesta har sommarstängt vecka 
25-32, därefter är kontoret öppet som vanligt igen. Enligt 
samtjänstavtal mellan Polisen och Gnesta kommun kan 
personal på servicecenter utföra vissa förvaltnings- 
uppgifter åt Polisen:

• Mottagande/utlämning av hittegods.
• Vägledning till information via exempelvis Polisens 

hemsida.
• Tillhandahållande av blanketter, broschyrer och 

annat informationsmaterial.
• Telefonnumret 114 14 går alltid att använda vid 

ärenden som inte är akuta. 
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”Det är mindre folk i butiken än vad det brukar vara 
och vi har dragit ner på våra öppettider. Däremot har vi 
märkt att blombuden ökat vid större högtider. Folk skickar 
också mer blombud till sina äldre släktingar med häls-
ningar som: ”Vi saknar er”, ”Hoppas vi ses snart” och ”Vi 
firar dig senare”. Till kunder som är oroliga för att gå in i 
butiken på grund av smitta erbjuder vi att komma ut med 
buketten.”

Angelina Karlsson Lövstrand, butiksanställd, Gnesta blommor

Coronakrisen påverkar lokala företag
Coronakrisen har påverkat kommunens lokala näringsidkare. Men hur? 
Och vad har de behövt göra för att ställa om? För att ta reda på det har vi 
träffat fem företagare i kommunen.

”På grund av pandemin har jag inte kunnat ha mode-
visning i butiken som jag brukar ha i mars och maj. Det 
brukar annars vara uppskattade evenemang med ett 40-tal 
kunder, flera modeller och vi i personalen. Istället har jag 
haft modevisning online med mannekänger som jag filmat 
i butiken. Jag har sedan lagt ut filmerna på min sida på 
Facebook och Instagram med länkar där kunden kan köpa 
det plagget som den är intresserad av. Känner jag att det 
är för många i butiken samtidigt hänger jag en skylt på 
dörren där jag ber kunden vänta en stund. För mig är det 
viktigt att alla känner sig trygga.”
 

Linnéa Boman, ägare till klädbutiken Rara Klaras

”En stor förändring för oss är livemusiken. Normalt 
brukar vi ha livekonserter varje lördag under höst och vår 
och uppemot fyra stycken varje vecka under sommaren. 
Nu kommer vi istället ha en konsert varje söndag 
klockan 15:00 till vilken vi säljer biljetter innan för att 
säkerställa att det inte kommer mer än 50 personer. 
Sen gäller det såklart att vi har tur med vädret eftersom 
konserterna är utomhus. Nytt för i år är också att man kan 
beställa matsäck från oss om man exempelvis vill gå ut på 
Sörmlandsleden.”

Maria Bystedt, ägare till Skottvångs Grufva

Läs mer på nästa sida!



”Innan pandemin hade vi abonnerat för bröllop varje 
helg från den 4:e april till slutet av oktober. Nu har ett stort 
antal brudpar flyttat sina arrangemang och några bokat av. 
Det innebär att vi redan är fullbokade för samma period 
nästa år. Det har även varit ett stort tryck på våra nyreno-
verade fastigheter med kök. Många som nu inte vill eller 
inte kan åka utomlands hyr istället en vecka här. Då har 
de eget självhushåll men ändå lite lyxigare och kan bada i 
vår pool, låna båten, basta, fiska eller äta middag i restau-
rangen. Vi har också en fantastisk golfbana och jag har 
märkt att det är många som dammat av sina klubbor och 
börjat spela igen. Det är positivt och medför flera ätande 
och övernattande gäster som besöker Grytsbergs Säteri.” 
           
Erik Olofsson, VD på Grytsberg Säteri 

”Vår försäljning har ökat på grund av att det är många 
som jobbar på hemmaplan eller är permitterade. Det märks 
också att det är fler som flyttat ut till sina sommarställen 
tidigare än de brukar. I butiken har vi gjort massor. Vi har 
bland annat satt avståndmarkeringar i golvet, speciellt 
där det kan uppstå trängsel som vid kassorna. Personalen 
påminner också kunderna att hålla avstånd till varandra 
när de handlar. Vid kassorna har vi satt upp plexiglas och 
skydd där kunderna packar sina påsar. Vi har extraöppet 
på morgonen för riskgrupper och erbjuder utlämning på 
baksidan av butiken. Vi har också ändrat våra städrutiner 
och lagt mycket tid på planering. Vad gör vi om många i 
personalen blir sjuka exempelvis? Vi måste ha öppet för att 
vi är en viktig samhällsfunktion.”

Andreas och Jessica Norlin, ägare till Hemköp Gnesta
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Hör av dig!

Du är alltid välkommen att kontakta kommunen om du 
saknar kommuninformation med anledning av rådande 
pandemi. Hör också av dig om du har frågor om tillstånd, 
lagar, regler och andra kommunala frågor. 
Kommunens servicecenter lotsar dig till rätt person eller 
avdelning: 0158 - 275 000

Med vänlig hälsning 

Anna Sandklef 
Tf kommunchef och näringslivschef 

Spara vatten

På grund av de senaste årens varma och torra väder 
har vårt grundvattenmagasin inte fyllts på i den 
takt som krävts, därför råder det bevattningsförbud 
i hela Gnesta. Bevattningsförbudet gäller även för 
er som företagare.  Då många av er är beroende av 
vatten för exempelvis produktion ber vi er att tänka 
igenom användandet av vattnet och i den mån det 
går skapa nya rutiner vid vattenanvändning.

Här kan du läsa mer: www.gnesta.se/sparavatten


