
Ett nytt år har startat. Pandemin pågår fortfarande och mycket är ovisst just 
nu. Men pandemin medför också positiva effekter där många företag ser nya 
utvecklingsområden och affärsmöjligheter. 
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Vi på näringslivsenheten har börjat året med workshops 
tillsammans med medlemmar i LRF och Gnesta Handel 
och även Företagarna. Workshoparnas syfte har varit 
att tillsammans prata om möjliga aktiviteter kopplat till 
näringslivsprogrammet. Dessa workshop ger oss bra 
och värdefull information om hur ni företagare i olika 
näringar faktiskt ser på målen i programmet och vad vi på 
kommunen ska göra för att målen ska nås.  
Läs Gnesta kommuns Näringslivsprogram.

Enkät om företagsklimatet 

Har du fått Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet 
i kommunerna? Vi påminner om att svara på den då dina 
svar är viktiga för vår utveckling. 

Har du en innovativ idé?

Till dig som har en innovativ idé så finns möjlighet att 
söka en plats i SörmX som är ett kostnadsfritt innova-
tionsprogram. Programmet ger dig verktygen att gå från 
idé till verklighet genom affärsutveckling och möjliga 
inves¬terare. Sista ansökningsdatumet har förlängts till 
den 11 februari.. 
Läs mer om SörmX.

Läs mer på nästa sida!
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Nystartade företag 2021

58 nystartade företag i Gnesta kommun under 2021, det 
var färre än föregående år. Men då ska vi ta med i beräk-
ningarna att år 2020 var ett rekordår för oss i kommunen. 
År 2020 startades 80 företag i kommunen, och år 2019 
var det 54 stycken.

Personlig företagsrådgivning 

Organisationen NyföretagarCentrum i Östra Sörmland 
ger dig som nystartad företagare personlig företagsrådgiv-
ning utan kostnad. Du bokar ett rådgivningssamtal med 
en expert på deras webbplats.

Affärsnätverket träffas digitalt

https://www.gnesta.se/download/18.4a85c0fa1797fb89ce8d28d4/1638352698244/N%C3%A4ringslivsprogram%202021%20-%2025.pdf
https://www.create.se/sormx/
https://www.nyforetagarcentrum.se/nykoping/boka-radgivning/
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Kontakt

Anna Sandklef 
Näringslivschef 
anna.sandklef@gnesta.se 
0158-275 263

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

Nyföretagarcentrums företagsträff Affärsnätverket kör i 
gång igen och denna gång ses vi digitalt. Program:
• Lyssna till förra årets Nyföretagare i Trosa kommun, 

Johan Wolpher som ger oss en resumé om året som 
gått.

• Sebastian Strid från Nyföretagarcentrum och STUA 
kommer även att prata om vilka stöd som finns för 
företagare som drabbas av pandemin.

• Trosa och Gnesta kommun ger oss aktuella nyheter. 
Tid: 08:00-09:00
Datum: 11 februari
Anmälan: Du anmäler dig på Företagarnas webbplats. 

Starta-eget-kurs 

Har du precis startat eget? Eller finns det någon i din 
närhet som går i tankarna att göra något nytt? Nu finns 
det möjlighet att gå en kostnadsfri starta eget-kurs som 
företagsorganisationen Nyföretagarcentrum håller i.
Vid fyra tillfällen finns möjlighet att lära dig mer om 
affärsplan, ekonomi, marknadskommunikation, försäk-
ringar och skatteregler.
Om läget utifrån pandemin tillåter så planerar vi att starta 
den 8 mars 2022. Därefter ses vi 15, 22 och 29 mars. 
Tid: 18:00-21:00
Plats: Kommunhuset, Västra Storgatan 15 i Gnesta 
Läs mer om kursen och innehållet. 

Årets besöksguide

Årets tryckta Besöksguide byter nu namn till Gnesta-
guiden och kommer skickas till alla hushåll och sommar-
stugeägare lagom till påsk. Vi påbörjar arbetet med den 
tryckta broschyren nu i februari och ta gärna kontakt med 
oss om du finns med i förra årets guide, eller om du är 
aktör inom besöksnäring och inte har varit med tidigare. 
matilda.hoglund@gnesta.se
0158-275 687

Sörmländsk Matchmaking

Regionens destinationsutvecklare, Stua, bjuder in dig 
som är verksam inom besöksnäringen till ett matchma-
king-event med gästföreläsare. Syftet med evenemanget 
är att skapa nya affärer och samarbeten med aktörer inom 
mat, kultur, boende och outdoor. 
Läs mer om anmälan och annan information. 

https://www.facebook.com/gnestanaringsliv
https://www.foretagarna.se/event/riks/2022/januari/affarsnatverket/
https://www.gnesta.se/naringslivarbete/startadrivaochetableraforetag/startaegetkurs.4.29a538c91338ffd757e800026457.html
https://sv-se.invajo.com/event/stua/skapanyaaff%C3%A4rerochsamarbetenviamatchmaking
https://www.foretagarna.se/nyheter/malardalen/2021/nominera-till-arets-foretagare-i-trosa-ocheller-i-gnesta/

