
Det börjar bli dags att runda av år 2021 och pandemins oförutsägbarhet är 
något som präglat oss alla under det gångna året. Men virusets framfart har 
inte enbart varit negativt. 
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Många företagare har också vittnat om att de har påver-
kats i positiv riktning. Mycket på grund utav våra fritids-
husägares ökade närvaro runt om i kommunen. Men 
även till följd av att flera arbetar hemifrån och tillbringar 
alltmer av sin tid på hemmaplan. Något som innebär att 
det finns nya målgrupper att upptäcka och skapa erbju-
danden till.  Stoppet i Suezkanalen är också något som 
fått oss att påminnas om vår värdekedjas sårbarhet och 
kanske öppnar även det upp för nya affärsmöjligheter och 
idéer på sikt. 

Vi på näringslivsenheten har, tillsammans med kommu-
nalråden, under hösten genomfört totalt 22 företags-
besök. Vi vill tacka för många värdefulla samtal som vi 
haft tillsammans med er och som givit oss en god inblick 
i era utmaningar och möjligheter. Dessa samtal tar vi 
med oss till år 2022. Nu blickar vi framåt och gör oss redo 
för nästa års utmaningar, möjligheter, innovationer och 
hållbarhetsarbeten. 

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år 
2022. Tack för att du som företagare gör Gnesta kommun 
levande! 

Läs mer på nästa sida!
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SörmX – från affärsidé till verklighet 

Gnesta kommun och alla andra kommuner i Sörmland 
har påbörjat ett samarbete med SörmX som arbetar för 
att hjälpa dig som har en innovativ affärsidé att utveckla 
den till verklighet. Nu kan du som har en unik affärsidé 
ansöka om en plats i ett kostnadsfritt innovationsprogram 
med ledning av SörmX. Där får du en unik möjlighet 
att ta din idé vidare med målet att bli ett blomstrande 
företag. Det finns också möjliga investerare kopplat till 
programmet. Totalt finns det 10 platser och vi hoppas och 
tror att det blir flera i kommunen som ansöker och blir 
utvalda!  Ansökan behöver skickas in senast 21 januari. 
Ansök och läs mer om SörmX. 

https://www.create.se/sormx/
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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! 

Affärsnätverkets träffar 2022 

Tack till Erik Olofsson, VD på Grytsbergs Säteri, som gav 
oss en inblick i verksamheten och hur de hanterat pande-
mins utmaningar och hur de ser på framtiden. Tack också 
till Joachim Sorbe som pratade 0m Sörmlands Medias 
bilaga Affärsliv och den nystartade Affärslivspodden. 
Trevlig att även träffa alla er företagare som deltog!  Nästa 
års affärsnätverksträffar planeras att genomföras följande 
datum: 
• Fredag 11 februari, Trosa
• Fredag 11 mars, Gnesta
• Fredag 8 april, Trosa
• Fredag 13, Gnesta
Vill du dela med dig och berätta om dina erfarenheter 
som företagare på en affärsnätverksträff? Kontakta oss! 

 
Verifiering av vaccinationsbevis 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram 
en app för verifiering av vaccinationsbevis, det vill säga 
kontroll av QR-kodens äkthet och giltighet. Mer informa-
tion om appen finns på DIGGs webbplats. 

Nya krisstöd återinförs 

Regeringen har nyligen beslutat att återinföra krisstöden 
på grund av de smittskyddsåtgärder som införts och som 
påverkar många företag, med anledning av den ökade 
smittspridningen som sker just nu. Stöden ska gå att söka 
retroaktivt från 1 december. Mer om de olika krisstöden 
finns att läsa på regeringens webbplats. 

Näringslivsgalan i februari ställs in 

Vi har tagit beslutet att ställa in Näringslivsgalan i 
februari på grund av att det just nu är osäkert hur 

pandemin utvecklas den närmsta tiden. Vår förhoppning 
är att arrangera galan nästa år men just nu vet vi inte hur 
och när i tiden den ska kunna genomföras. Vi återkommer 
när vi har mer information. 

Tillställningar och offentliga samman-
komster

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för tillsyn 
gällande offentliga sammankomster och tillställningar 
med anledning av covid-19-lagen. På deras webbplats 
finns mycket bra information att läsa. Det finns även 
anpassat informationsmaterial och affischer för nedladd-
ning och för uppsättning i era lokaler. 

Enkät från Svenskt Näringsliv

Svenskt näringslivs årliga enkät kommer skickas ut i 
början av januari, håll utkik. Det är viktig för oss att få en 
så hög svarsfrekvens som möjligt för att få en rättvis bild 
av företagsklimatet i kommunen. Vilket blir en av grun-
derna för oss för att utvecklas åt rätt håll! 

Nominera till priset Årets Företagare 

Nu kan du nominera den person och företag som ska ha 
möjlighet att vinna det prestigefyllda priset Årets Före-
tagare i Gnesta kommun.Prisets syfte är att lyfta fram 
människorna bakom företagen och synliggöra de företa-
gare som genom sitt engagemang och entreprenörskap 
jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter 
och göra allt bättre affärer. Det är organisationen Före-
tagarna Trosa-Gnesta i samverkan med Gnesta kommun 
som årligen delar ut priset. Nominera din kandidat här.

https://www.facebook.com/gnestanaringsliv
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer?fbclid=IwAR1xtdcnRoUHoF_jay7M6UCGZ0CRRf4yJIDhZnIFpPe03blxFrzrJwpEzFc
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer?fbclid=IwAR1xtdcnRoUHoF_jay7M6UCGZ0CRRf4yJIDhZnIFpPe03blxFrzrJwpEzFc
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar.html?fbclid=IwAR2vWbr-O3aWGrBUA8o3fBMbeUHGn8GoGNgO_FXsboClCjRixT4GRJWz-lU
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar.html?fbclid=IwAR2vWbr-O3aWGrBUA8o3fBMbeUHGn8GoGNgO_FXsboClCjRixT4GRJWz-lU
https://www.foretagarna.se/nyheter/malardalen/2021/nominera-till-arets-foretagare-i-trosa-ocheller-i-gnesta/

