
Workshop för att ta fram nytt näringslivsprogram, nätverksträffar för 
affärskvinnor och AW med Företagarna Trosa Gnesta. Hösten bjuder på flera 
möjligheter att utveckla både ditt eget företagande och Gnestas näringsliv. 
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Affärskvinnans nätverk återupptas   

Datum: 30 oktober 2020, 27 november 2020 
Tid: 07.30-09.00 
Plats: Gustafsviks Levande ljus och café, 
Östra Storgatan 41, Gnesta
Anmälan till: birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se

Efter ett längre uppehåll drar nätverksträffarna igång 
igen. Träffarna är till för kvinnor som driver eget företag 
eller är på väg in i företagandet. Träffarna drivs av
Nyföretagarcentrum i samarbete med Gnesta kommun 
och SEB, som bjuder på frukost.

Enkät om företagens situation med 
anledning av pandemin

Gnesta kommun vill tillsammans med Region Sörmland 
stärka arbetet med att främja näringslivet i kommunen 
och regionen!

Vi ber dig svara på denna enkät som kommer att skickas 
ut samtidigt i alla nio Sörmländska kommuner och är ett 
samarbete för att få både en kommunal bild och en 
regional helhetsbild av företagens situation.
Enkäten har tagits fram på grund av den rådande 
pandemin, men kommer att följas upp över tid och vara 
återkommande.

Enkäten är frivillig att besvara, men ditt svar är mycket 
viktigt för att resultatet ska bli så heltäckande och 
användbart som möjligt. Svaren som lämnas är anonyma 
och kommer inte att kunna kopplas till det enskilda 
företaget, resultaten kommer att publiceras i olika 
sammanhang.
Enkäten nås via nedan länk och går att besvara till och 
med den 22 oktober.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=731890676ba2

Läs mer på nästa sida!

Oktober 2020

Nyhetsbrev 
Gnesta näringsliv



Kommunstyrelseförvaltningen/Kommunikation och samverkan  
Adress: Västra Storgatan 15, Gnesta 
Telefon: 0158 - 275 000 
E-post: servicecenter@gnesta.se
www.gnesta.se

Påminnelse om framtidens 
näringslivsprogram

Dag: 13:e oktober
Tid: 18:00 
Plats: Elektron B-salen, Västra Storgatan 15, 
Gnesta
Anmälan till anna.sandklef@gnesta.se, senast 
måndag 12 oktober.
Vill du hellre delta digitalt, är du välkommen att 
meddela mig, så skickar vi ut en sådan inbjudan, 
senast 12 oktober.

Du som företagare i Gnesta kommun är 
välkommen att delta på en workshop för revidering 
av näringslivsprogrammet. Genom att delta har 
du en möjlighet att göra din röst hörd och påverka 
framtidens näringslivsklimat. Näringslivspro-
grammet tas fram i samverkan mellan förtagare, 
politiker och tjänstepersoner i Gnesta kommun.  
För att delta i workshopen behöver du anmäla dig 
genom att besvara detta mail. 

Workshopen leds av Bengt Wahlström och 
Gunnar Johnson. Bengt är en av Skandinaviens 
ledande experter inom omvärldsanalys och fram-
tidsstrategi. Gunnar har erfarenhet från flera tunga 
poster inom näringslivet, både kommunalt och 
regionalt. De båda var med och ledde processen 
med framtagandet av Gnesta kommuns innevarande 
näringslivsprogram 2013 -2020.

Inbjudan till AW med Företagarna 
Trosa Gnesta

Företagarna Trosa Gnesta och Gnesta kommun hälsar 
välkommen till en kväll där vi bland annat tillsammans 
berättar om planerna för Gnesta centrum. Vi kommer 
också att få lyssna till företagscoachen och inspiratören 
Kajsa Kromnér, liksom till Pontus Lindström, Företa-
garnas expert på lokalt företagsklimat och brott mot 
företag. 
Det blir god mat, viktiga ämnen och kunniga gäster. Start 
kl 18.00 på Nya Söberg & Söderströms Rör (Rörhuset) 
Marielundsgatan 2, Gnesta.  Välkommen! Anmäl dig via 
www.foretagarna.se/foreningar/trosa-gnesta

Kommunens näringslivssamordnare 
slutar

Näringslivssamordnare i Gnesta kommun, 
Ylva Johannesson, slutar sitt arbete hos oss. 
Den 12 december är Ylvas sista dag.

Anders Axelsson ny kommunchef

Den 1 oktober tillträdde Anders Axelsson rollen som kommunchef i Gnesta kom-
mun. Anders kommer närmast från en roll som VD och koncernchef för ett kommu-
nalt bolag och dessförinnan bland annat varit kommunchef i Finspångs kommun.
– Jag är glad över att ha fått förtroendet att bli kommunchef i Gnesta kommun. 
Gnesta är en utvecklingsinriktad kommun med en stark tillväxt och framtidstro där 
det finns en tydlig ambition att vidareutveckla såväl den kommunala organisationen 
som kommunen som helhet.


