
Välkommen augusti. Det känns positivt att i sann nystartsanda äntligen våga 
bjuda in till starta eget-kurs med fysiska träffar här i Gnesta. Och att åter 
kunna besöka dig som företagare i din verksamhet. En nyligen genomförd 
undersökning visar att den positiva framtidsbilden ökar också bland företagare 
i Sörmland. Ett varmt tack till dig som svarade på enkäten!

Sagolika Sörmland blir Gnestaguiden

För sex år sedan lanserade vi turistwebben Sagolika 
Sörmland, med besökare som målgrupp. I samband med 
ökade krav på tillgänglighet för kommunala webbplatser 
har vi nu gjort en översyn av webbplatsen. En förstudie 
genomfördes och efter analyser kom vi fram till följande:

• Målgruppen ska breddas och rikta sig till både 
besökare och invånare i Gnesta kommun, begreppet 
hemester är här för att stanna. 

• Sagolika Sörmland ersätts av Gnestaguiden. 
Gnestaguiden kommer ha en egen flik på kommunens 
webbplats gnesta.se, vilket är positivt då gnesta.se har 
många besökare.

• Mycket av informationen som finns på sagolika-
sormland kommer förflyttas till Gnestaguiden men i 
uppdaterade versioner. 

Gnestaguiden ersätter sagolikasormland.se fullt ut den 1 
oktober. Du kan redan nu se en betaversion av Gnesta-
guiden här 
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Läs mer på nästa sida!

https://www.gnesta.se/gnestaguiden


Ökad framtidstro bland företag i 
Sörmland

Under maj genomfördes en enkät bland företagarna i 
Sörmland. Totalt var det 1119 företag som svarade på 
enkäten, framför allt småföretagare. Tack för att du 
svarade på enkäten!

Slutsatser av enkäten

• Företagarna har en mer positiv bild av det senaste
halvåret och framtiden än vid förra mätningen.

• Hotell- och restaurangbranschen är fortfarande i ett
svårt läge

• Små företag har sämre ekonomisk utveckling och
sämre framtidstro jämfört med de större

• Den gemensamma bilden är att det nu är lägre risk
för varsel och uppsägning än vid förra mätningen.

Kommunerna och Region Sörmland gör analys av alla 
enkätsvar för att kunna sätta in rätt åtgärder för närings-
livet i länet.

Vi vill göra företagsbesök

Hör av dig så sätter vi upp möte ute hos dig eller via 
Teams om du hellre önskar det.  Kontakta Anna Sand-
klef, näringslivschef för att boka företagsbesök. Du hittar 
kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Starta eget-kurs

Känner du någon som står i startgroparna för att bli 
företagare? Tipsa hen om Nyföretagarecentrum Östra 
Sörmlands  kurs Steget till eget. Kursen består av fyra 
fristående delar och ges bland annat på plats i Gnesta. 
Här finns mer information.

Sök omställningsstöd för din idé

Behöver du utveckla din marknadsföring, digitala stra-
tegi, eller funderar du på att bygga en webbshop? Från 20 
augusti kan du söka upp till 150 000 kr i stöd för din idé.  
Region Sörmland satsar 5 miljoner för att hjälpa dig och 
dina kollegor att utveckla företagandet i Sörmland. Det är 
en del av sats-ningarna som görs för att motverka de 
negativa effekterna i spåren av pandemin. Läs mer här.

Draknäste light - ansök senast den 5 
september

Nu är ansökan till höstens omgång av Katecs draknäste 
light öppen. Nytt för i höst är att vi har en sista ansök-
ningsdag (5 september) och inte längre löpande antag-
ning.
Under en förmiddag får tre utvalda entreprenörer 
möjlighet att presentera sin idé inför en panel bestå-
ende av erfarna affärsutvecklare och investerare. Entre-
prenören får konstruktiv feedback på plats och ges en 
möjlighet att få upp till 10 timmars kostnadsfri affärs-
utveckling efter avslutat näste, till ett värde av 15 000 
kronor. Läs mer här.

Följ Gnestapolisens arbete

Polisens lokalkontor har öppnat upp igen efter somma-
ruppehåll. Kontoret är öppet tisdagar 9-16, Lunchstängt 
12-13.
Du kan följa polisens lokala arbete på deras Facebooksida.

Behöver du ansöka om tillstånd hos 
polisen? 

Information om olika tillstånd och blanketter för ansökan 
hittar du här

Stort intresse för Solbackas framtid

Intresset för Solbacka var stort när de nya ägarna Sisyfos-
gruppen i samarbete med lokala föreningslivet bjöd in till 
öppet hus. Här kan du  följa utvecklingen av Solbacka

Affärsnätverket träffas 10 september 

Fredagen den 10 september träffas affärsnätverket. Detal-
jerna är ännu inte satta, så håll utkik på Gnesta närings-
livs facebooksida för mer information.
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https://www.nyforetagarcentrum.se/nykoping/steget-till-eget/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/omstallningsstod/
https://katec.se/draknaste-light/
https://www.facebook.com/polisenignesta/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/
https://www.facebook.com/Solbackaby-100993032294395
https://www.facebook.com/gnestanaringsliv



