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Februari månads nyhetsbrev bjuder på en bred mix.
Morgonsoffa i Björnlunda 19 mars, byggledarutbildning, 
krögarträff, workshop med Gnesta Handel och nya 
företagspoddar. Och så blir det AW-Soffa 15 maj på tema 
”Kulturella kreativa näringar”. Save the date!

Det är du som företagare som påverkar vilken typ av aktiviteter vi 
genomför – dels genom det Näringslivsprogram vi arbetar efter, dels 
utifrån de aktuella frågeställningar och behov som kommer fram under 
våra gemensamma möten.

Mer information hittar du på www.gnesta.se/naringsliv 
och på Facebook: Gnesta Näringsliv

MORGONSOFFA I BJÖRNLUNDA 19 MARS

Bland gästerna:

•  Eric Olofsson, fd. ”Erik på Slottet” i Nyköping, ny VD på Grytsberg  
 säteri www.grytsberg.se

•  Africa Salmeron driver cateringfirma och är en del av White Guide nominerade  
Gastronaut www.gastronaut.me

•  Stolt Mat i Sörmland. Bengt ”Spider” Jansson berättar om möjligheter och projekt  
www.stoltmatisormland.se

•  Erik Sandberg, prisbelönt journalist och filmare som valt Björnlunda som utgångspunkt,  
även aktuell som medförfattare till nya Björnlundaboken.

•  Coompanion. Marcus Bergh från www.sormland.coompanion.se  
Om hur Coompanion kan hjälp dig som vill starta företag med eller för andra.

•  Och så mer om företagandet i Gnestabygden… 
 
Med reservation för ev. ändringar

Tid: 19 mars, 07.30-09.00

Plats: Wattrangsborg, Björnlunda

mailto:ylva.johannesson%40gnesta.se?subject=
https://www.gnesta.se/naringslivarbete.4.4cd81f7711324177cec80002044.html
https://www.facebook.com/gnestanaringsliv/
https://grytsberg.se/
https://www.gastronaut.me/catering/stockholm
https://www.stoltmatisormland.se/sv/
https://sormland.coompanion.se/


BYGGLEDARUTBILDNING

Campus Nyköping Företag 

- Arbetsledarutbildning för dig inom bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer här >>

KRÖGARTRÄFF 5 FEBRUARI

Gnesta kommun samverkar med Nyköpings kommun i frågor som 
berör serveringstillstånd. 5 februari är det dags för krögarträff i 
Olrogsalen, Nyköping. 

• Arbetsförmedlingen pratar om rekrytering och kompetensförsörjning. 
• Skatteverket svarar på frågor rörande den nya skattedeklarationen. 

Kontaktuppgifter och anmälan till krögarträff samt mer information beträffande olika typer 
av serveringstillstånd – Läs mer här >>

GNESTA HANDEL BJUDER IN TILL 
WORKSHOP 13 FEBRUARI

Nu går Gnesta Handel vidare med utvecklingsarbetet. Föreningen bjuder in 
nuvarande och potentiella medlemmar till en workshop med inspirerande 
gäster från bland annat från Arboga handelsförening.

Initiativet är en del av Gnesta Handels arbete kring framtid och utveckling i samverkan med 
Gnesta kommun och LEADER Södermanland

Inbjudan och information:  
Ordförande Gnesta Handel Charlotte Sunvisson charlotte@synia.se

VERKSAMT.SE – PODDAR FÖR FÖRETAGARE

• Skatteskola
• Digitalisera ditt företag –podden
• Utrikeshandels –podden

Verksamt.se har samlat olika podcaster för företagare här >>

VÅRSPIRAN 4 MAJ – SKYLTFÖNSTER FÖR  
GNESTABYGDENS FÖRETAGANDE
I år utvecklas evenemanget Vårspiran och blir inte bara en inspirations- och utflyktsdag  
för besökare, det blir också marknadsföring som varar året runt.

Vill du delta med öppet hus/aktiviteter eller veta mer? 
Vårspirans ordförande: Lena Gawell lena@rocklosa.se

http://campusnykoping.se/campus-nykoping-foretag/arbetsledarutbildning-for-dig-inom-bygg--och-anlaggningsbranschen/?fbclid=IwAR0Ms9wcLgqkkFueguFWXrDw56CVUP0N_e9Fc8Uvc_odi6PpJkEcI0WfH1Y
https://www.gnesta.se/naringslivarbete/tillstandtillsynochanmalan/butikochrestaurang/serveringstillstand.4.490d4736114bc27b92980005447.html?fbclid=IwAR2tO0oFJuHfOGzQRb5cM8IvTcLDzAqu4Q8ApCpAnwep1fcm9UInKlU-3yY
mailto:charlotte%40synia.se?subject=
https://www.verksamt.se/om-verksamt/podcast?fbclid=IwAR0Cs5nS6P6dkgYYGsAMfUbKGHrLRz2P60sK9VfxMcxjIiFREFND8agw_j0
mailto:lena@rocklosa.se


SVENSKT NÄRINGSLIVS ENKÄT OM DET  
LOKALA FÖRETAGSKLIMATET 

För någon vecka sedan skickade Svenskt Näringsliv ut sin årliga enkät med frågor till kommunens 
företag om det lokala företagsklimatet. Din feedback är viktig för oss i arbetet med att göra Gnesta 
kommun till en ännu bättre företagsplats så vi hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna.

Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats >>

NYFÖRETAGARPODDEN – NYFÖRETAGARCENTRUM 
ÖSTRA SÖRMLAND

Nyföretagarcentrum erbjuder inte bara kurser, mentorer och frukostmöten. 
Nu finns även nyföretagar-podden att lyssna på.

Läs mer här >>

SAVE THE DATE 2019 

AW-soffa i Gnesta 15 maj. Tema Kulturella kreativa näringar.

Plats: Gnesta Strand

SAVE 
THE 
DATE!

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/har-du-fatt-2019-ars-enkat-om-det-lokala-foretagsklimatet_727425.html
http://www.nyforetagarpodden.libsyn.com/

