
Med detta nyhetsbrev vill vi önska er alla en fin sommar. Men vi är redan i full 
gång med att planera för höstens näringslivsfrämjande aktiviteter! Vi vill också 
passa på att tipsa om Gnestaguiden som nu även finns i sociala medier. Där 
finns det nya möjligheter att synas för dig som är verksam i besöksnäringen!
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Tack för mig!

Efter 15 år, varav 11 år som näringslivschef i Gnesta 
kommun är det dags för ett nytt jobb i Huddinge 
kommun. Det har varit roliga, lärorika och spännande 
år. Jag har arbetat med invigning av regionaltågstation, 
nya webbplatser, EU projekt Gnesta företagsutveckling, 
näringslivsprogram, workshops, mässor, galor, företags-
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besök, nyhetsbrev, besöksguider, nätverksmöten, sätta 
Gnesta i det regionala sammanhanget, pandemi, utveck-
lingsuppdrag såsom NKI, sociala medier, turism och 
destination och mycket mer.

Det har varit fantastiskt roligt och givande att träffa er 
härliga företagare i alla dessa olika former. Tillsammans 
har vi jobbat för att göra företagsklimatet ännu bättre i 
Gnesta kommun! Jag önskar er lycka till och hoppas att 
våra vägar korsas framöver! 

Vänligen Anna Sandklef.

Vi tipsar om våra e-tjänster

E-tjänsterna är till för att underlätta för dig som företa-
gare: E-tjänster i Gnesta kommun
Du kan också boka enskild rådgivning med våra bygglovs-
handläggare genom vår e-tjänst:
Boka tid med bygglovshandläggare - Gnesta kommun

https://e-tjanster.gnesta.se/
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Ny samhällsbyggnadschef 

Anna-Karin Lindblad Wieslander tillträde som ny 
samhällsbyggnadschef den 1 juni och har tidigare arbetat 
i Nyköpings kommun som kanslichef, kommunsekre-
terare och tillförordnad kommundirektör. Anna-Karin 
har nyligen avslutat en tjänst som utvecklingsdirektör på 
Fortifikationsverket. 

Företagsklimatet får ett lägre betyg 

Gnesta kommun får ett lägre betyg när företagarna får 
säga sitt i den enkät som mäter företagsklimatet i Sveriges 
kommuner. Enkäten skickas årligen ut av Svenskt 
Näringsliv och presenterades den 31 maj.

Företagsorganisationen Svenskt Näringsliv ställer årligen 
en rad frågor till företag i Sveriges kommuner om olika 
aspekter på företagsklimatet. Enkätens syfte är att låta 
företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin 
bild av hur de tycker företagsklimatet i sin kommun är.
I Gnesta kommun har ca 200 företag fått enkäten skickad 
till sig varav 87 företag har valt att besvara frågorna. De 
svar som ges är också det som betygssätts i ett samman-
fattade betygsomdöme som sedan kan jämförs med alla 
Sveriges 290 kommuner.

Årets sammanfattande betyg

I årets enkät ger företagarna Gnesta kommun de 
sammanfattade betyget 3,4 på en 6-gradig skala, vilket 
är ett lägre helhetsbetyg i jämförelse med föregående års 
helhetsbetyg som då var 3,6. Ta del av hela enkätunder-
sökningen på webbplatsen foretagsklimatet.se

Höstens evenemang 

Vi är i fullgång med att planera höstens näringslivsfräm-
jande aktiviteter! Program och agenda är inte bestämt 
i skrivande stund men har du som företagare åsikter/
tankar/idéer om vilka teman som är relevanta för dig och 
din verksamhet så får du gärna höra av dig till oss.

Datum för höstens nätverksfrukostar:
Tid: 07:30-09:00
7 oktober - Gnesta 
9 december - Gnesta
Håll utkik i våra kanaler för mer information och agenda 
för kommande näringslivsfrämjande evenemang. 

Invasionen av Ukraina 

Webbsidan Verksamt.se har samlad information om 
Rysslands invasion av Ukraina och ger information om 
andra webbplatser som kan vara bra att ha vetskap om
och dela med dig av dina åsikter, tankar och idéer för ett 
bättre näringslivsklimat, vi är lyhörda!

Energi och klimatrådgivning

Vi i Gnesta kommun ligger i framkant gällande installe-
ring av solceller för privatpersoner. Men vet du om att du 
som företag kan nyttja kommunens energi- och klimat-
rådgivare helt gratis? Kontaktuppgifter till klimarådgivare 
Charlotte Jibréus hittar du här.

https://www.foretagsklimat.se/
https://www.verksamt.se/driva/rysslands-invasion-av-ukraina
https://www.gnesta.se/bostadmiljo/fastighetsagare/energiklimatochradgivning.4.6cc22741439b1fb16330a2.html
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Kontakt

Matilda Höglund 
Näringslivs- och  
turismsamordnare 
matilda.hoglund@gnesta.se
0158-275 687 
 
Följ Gnesta Näringsliv på Facebook! 

Nya möjligheter med Gnestaguiden 

Som vi tidigare meddelat så försvinner namnet Sagolika 
Sörmland vilket innebär att webbplatsen och våra konton 
på sociala medier kommer att släckas ned över tid. Det 
mesta av innehållet som tidigare hittats på Sagolika 
Sörmland finns nu tillgängligt på: gnesta.se/gnestaguiden
Gnestaguiden finns också på Facebook och Instagram, gå 
gärna in och följ oss där.

På våra sociala medier konton kommer vi att dela inne-
håll från er aktörer, men också skapa eget inspirerande 
innehåll om saker att göra, uppleva och se till den som 
är intresserad av konst, musik, teater, idrott, friluftsliv, 
upplevelser eller avkoppling i natur eller slottsmiljö. 

Gnestaguiden är under uppbyggnad och vi tar tacksamt 
emot era åsikter och tankar kring förbättringsåtgärder! 
Finns du inte med som aktör på vår webbplats mejla 
gärna en kort text, bild och kontaktuppgifter om verksam-
heten till matilda.hoglund@gnesta.se Tillsammans sätter 
vi kommunen på besöksnäringskartan! 

Vi passar på att önska er alla en riktigt bra sommar och 

vi vill som alltid ha bra och nära dialog med er som alla 
bidrar till en välmående och företagsam kommun att bo, 
leva och verka i! Ta gärna kontakt med oss på kommunen 
och dela med dig av dina åsikter, tankar och idéer för ett 
bättre näringslivsklimat, vi är lyhörda!

https://www.facebook.com/gnestanaringsliv
https://www.gnesta.se/gnestaguiden
mailto:matilda.hoglund%40gnesta.se?subject=

