
Hösten är här och kommunens nya näringslivs- och turismsamordnare har 
börjat. Vi söker praktikplatser till ungdomar inom KAA, årets Nyföretagare är 
utsedd och Svenskt Näringslivs årliga rankingrapport om företagsklimatet har 
släppts. Septembers nyhetsbrev innehåller kommunal och regional information 
till dig som är företagare i kommunen. 

Gnesta näringsliv / kommunstyrelseförvaltningen
Näringslivschef Anna Sandklef / Näringslivs- och turismsamordnare Matilda Höglund  
Telefon: 0158 - 275 263 / 0158-275 687
E-post: anna.sandklef@gnesta.se / matilda.hoglund@gnesta.se
www.gnesta.se

Så rankas Gnesta kommuns närings-
livsklimat 

Svenskt Näringsliv har släppt sin årliga enkät om före-
tagsklimatet i Sveriges kommuner. Gnesta kommun 
hamnar på plats 82 av totalt 290 kommuner, vilket är ett 
lägre resultat än föregående år.
 – Resultatet i undersökningen ger oss en bra anvisning 
av vad vi behöver arbeta med och fokusera på för att 
stärka företagandet i kommunen. Vi ser enkäten som 
en viktig del i vårt fortsatta arbete med utvecklingen av 
näringslivet både externt och internt, säger Anna Sand-
klef, näringslivschef i Gnesta kommun.
Ta gärna del av rapporten i sin helhet på Svenskt Närings-
livs webbplats som du hittar här.
Vi välkomnar alltid samtal och månar om dialog med er 
företagare, ta gärna kontakt med oss eller bjud in oss till 
er för dialog. 

Vill du ha ett företagsbesök? 

Vad har Husman & Hagberg, Gnesta Färghus, Åmells 
Möbler, ICA Nära Jarbells, Theodoras Living och Autoex-
perten i Björnlunda gemensamt? Alla har haft besök från 
kommunalråden Johan Rocklind och Anna Ekström samt 

Läs mer på nästa sida!
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näringslivschef Anna Sandklef. Vill du också ha ett besök? 
Kontakta Näringslivsamordnare Matilda Höglund!

Vi bjuder in till en informationskväll 
om upphandlingar

Den 2 november bjuder Gnesta kommun tillsam-
mans med Företagarna in till en informationskväll om 
upphandlingar. Boka redan nu in tidsspannet 18:00-
21:00 i kalendern! En formell inbjudan med mer informa-
tion kommer på hemsidan inom kort. 

Matilda Höglund kommunens nya 
näringslivssamordnare 

Den första september började Matilda som ny samord-
nare för näringsliv och turism i kommunen. Hon har 
nyligen avslutat studier till affärsutvecklare med inrikt-
ning mot besöksnäringen. Innan dess arbetade hon med 
försäljning och medierådgivning på Länstidningen i 
Södertälje. 
Matilda är född och uppvuxen i Gnesta och har en god 
lokalkännedom men har också bott och arbetat inom 
dagligvaruhandel i Sälen, Halmstad och på Gotland. 
Ta gärna kontakt med Matilda för dialog om ditt förta-
gande, utveckling och frågor som berör näringslivet, 
besöksnäringen och turism.  
Tel: 0158-275 687. E-post: matilda.hoglund@gnesta.se

SIV – Sörmlands innovationsvecka 

Den 4-8 oktober är det internationell innovationsvecka. 
I Sörmland går veckan under namnet SIV och det finns 
massor av spännande aktiviteter att delta i. Läs mer här.

Nyföretagarcentrum Östra Sörmland

Är du ny företagare och behöver stöd och rådgivning 
kring ditt företagande? Har du lång erfarenhet som 
företagare och kan tänkas vara mentor? Ta kontakt med 
Birgit Båvner på NyföretagarCentrum: Tel: 070-3406094 
E-post: Birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se 

Kommunen söker praktikplatser till 
ungdomar inom KAA

Kommunen söker praktikplatser till ungdomar inom KAA
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en 
ung människas liv kommer att utvecklas. Kommunen 
har ett att ansvar att se till att ungdomar mellan 16-20 
år som av olika anledningar inte genomför eller valt att 
inte fullfölja sin gymnasiala utbildning får skräddarsydda 
insatser, med målet att uppnå gymnasial examen. Idag 
finns det mellan 10-15 ungdomar inom KAA (Kommu-
nala, Aktivitets, Ansvaret) som läser in betyg från grund-
skola och gymnasium. Många av ungdomar är i behov av 
praktikplatser till syfte att motivera att fortsätta studera. 
Praktikplatserna har historiskt varit väldigt betydelsefulla 
för att få förståelse för värdet och vikten av att fullfölja 
sina studier. 
Har du en praktikplats att erbjuda? Vill du veta mer om 
KAA? Kontakta: Bengt Greiff, rektor, barn och utbild-
ningsförvaltningen, tel: 0158 – 275262
E-post: Bengt.greiff@gnesta.se

Affärsnätverket bjuder in till digital 
nätverksträff 

Passa på att nätverka med företagare från både Trosa 
och Gnesta. Dessutom finns representanter från de båda 
kommunernas näringslivsenheter på plats för att ge infor-
mation. Boka in fredagen den 8 oktober, klockan 08:00-
09:00.  Anmäl dig och ta del av programmet här. 
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Årets Nyföretagare 2021 

Årligen delas priset till Årets Nyföretagare ut av Nyföre-
tagarcentrum i Östra Sörmland tillsammans med Gnesta 
kommun. Syftet med priset är att lyfta nyföretagare som 
följt sin affärsplan och lyckas över tid nå framgång.
I år gick priset till Emma Crossley-Zels som driver Björn-
lunda Resto!
Priset delades ut med följande motivering: 
”Årets vinnare är en entreprenör som med en imponerade 
energi och kreativitet tagit Björnlunda Resto till fantas-
tiska höjder. Genom att använda kraften i sociala medier 
och fresta med de läckraste bilderna har hon skapat en 
krogmagnet. Emma är en företagare som med stort driv 
tillsammans med övriga företagare på Stationsvägen verk-
ligen satt Björnlunda på besöksnäringskartan! En stjärna 
är född på företagarhimlen som vi med spänning ser fram 
emot att följa!”

Projekt om hållbar omställning i östra 
Mellansverige 

I det nyligen startade projektet Hållbar omställning i 
östra Mellansverige har Almi och Energikontoret i Mälar-
dalen fått i uppdrag att stötta små- och medelstora företag 

under och efter pandemin. Projektet syfte är rådgivning 
för att stötta företag i arbetet med att öka sin långsiktiga 
konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. 
Fokus kommer att ligga på grön omställning, digitalise-
ring samt internationalisering.

Exempel på vad projektet kan hjälpa dig 
med:

• Individuell affärscoaching – hur ser ni ut idag 
och hur tänker ni framåt?

• Deltagande i VD-grupper med fokus på tillväxt
• Energirelaterade beräkningar och hjälp med 

lönsamma åtgärder
• Kontinuerlig stöttning med energiarbetet
• Inspirationsseminarier (digitalt eller fysiskt)
• Energinätverk för erfarenhetsutbyte med andra 

företag
• Hjälpa till med ansökningar för stöd (t.ex. 

omställningscheck och klimatklivet)
Kontakta Energikontorets projektledare för mer 
information: August Lindholm, tel: 0735-331 239
E-post: august.lindholm@energikontor.se
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