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Året börjar närma sig sitt slut och vi vill passa på att önska er alla en God Jul 
och ett Gott Nytt företagsamt 2023! I detta nyhetsbrev kan du bland annat 
läsa om vikten av att ta emot praktikanter, revidering av vattentäkten i 
Visbohammar och julklappen ifrån kommunen. 

Det är några få dagar kvar på ett år som 
varit utmanande med höga energipriser, en 
orolig omvärld, brist på vatten i centralorten, 
räntehöjningar och inflation som gör sig 
påmind. Men självklart finns det också många 
ljusglimtar som tas med när vi knyter ihop 
säcken, dels behövde vi inte längre leva och 
förhålla oss till de restriktioner kopplade till 
pandemin, vi har haft rekordmånga som valde 
att gå vår starta eget-kurs i våras och det är fler 
som väljer att starta företag 2022 i jämförelse 
med 2021. 

Att Sysifos-gruppen skapar liv och rörelse 
på Solbacka i Stjärnhov är något som ska bli 
spännande att följa 2023 men också alla andra 
nya företag som väljer att etablera sig och 
utvecklas i vår kommun. 

Tack också för alla möten och diskussioner 
med er företagare och företagsorganisationer  
under det gångna året. Dessa möten är och har 
varit väldigt givande och bidrar till förändring 
och positiv utveckling för näringslivsklimatet 
i hela kommunen. Tänk att vi är ca 1300 
företagare i kommunen – otroligt!   

En ny politisk mandatperiod väntar och just 
företagandet ses som viktiga pusselbitar för en 
positiv framtid för Gnesta kommun. 

Framtidsplanen antogs på kommunfullmäktige 
19 december och kommer att finnas på  
gnesta.se/framtidsplan när den är justerad.

Önskar er alla en riktigt God Jul och ett  
Gott Nytt År!

/ Matilda Höglund, näringslivs- och 
turismsamordnare i Gnesta kommun
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Företagsfrukostar med 
Affärsnätverket  
Den 9 december var det återigen en träff med  
affärsnätverket.  

Denna gång var det Terastella AB som berättade 
om sina planer för verksamhet i den gamla ugnen 
bakom Lundqvist fastigheter i centrala Gnesta.  

Även kommunens arbetsmarknadssamordnare 
Per Swing gav en lägesbild om arbetslösheten i 
kommunen och varför praktikplatser är så viktiga 
för att få främst långtidsarbetslösa att komma ut i 
arbete igen.  

Gnesta kommun har en arbetslöshet på 4,7 % vilket 
är en förhållandevis låg siffra i jämförelse med rikets 
6,6% och i Södermanland 9,1 %. Att vi har en låg 
procentuell arbetslöshet i kommunen beror mycket 
på att vi har en stor procentuell andel företagare.

I vår kommer vi fortsätta med Affärsnätverkets 
frukostträffar som Gnesta kommun och Trosa 
kommun arrangerar tillsammans med Nyföretagar-
centrum och Företagarna Trosa-Gnesta.  

Boka in träffarna i kalendern: 

3 februari - Trosa Stadshotell  
3 mars  - Södertuna Slott, Gnesta    
14 april - Trosa Stadshotell  
5 maj - Södertuna Slott, Gnesta  

Ta emot en praktikant 
Har ditt företag möjlighet att erbjuda arbetsträning 
eller praktik till personer som vill komma närmare 
arbetsmarknaden? Just nu söker Arbetsmarknads- 
enheten i Gnesta kommun efter fler företag! Att ta 
emot en person för arbetsträning eller praktik är 
värdefullt på många sätt och kan innebära många 
fördelar för din verksamhet. Samtidigt gör du en god 
samhällsinsats genom att du ger en person möjlighet 
att visa upp sin kunskap och utveckla sin  
arbetsförmåga. 

Praktik är för personer som står nära arbetsmark-
naden som behöver få praktiska erfarenheter av ett 
arbete. Arbetsträning är till för de personer som står 
långt från arbetsmarknaden och behöver utforska 
och utveckla sin arbetsförmåga.  

Låter detta intressant för ditt företag?  
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Hanna-Leena Sandberg 
0158-275 639 
hanna-leena.sandberg@gnesta.se

Psst!
Du vet väl om att Gnesta näringsliv finns på 
Facebook? Glöm inte bort att följa oss där! 
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Företagsbesök  
Vi vill tacka er företagare som har bjudit in oss 
till företagsbesök i år, dessa besök är väldigt 
viktiga för kommunens utveckling för ett bättre 
företagsklimat.   

Vi börjar varje företagsbesök med att berätta 
varför vi gör dessa besök och syftet är att få en 
inblick i er vardag, där ni också har möjlighet 
genom en förutsättningslös dialog berätta 
om vilka hinder och svårigheter som finns i 
kontakten med kommunen men också vad det 
som fungerar bra och hur vi ska utvecklas. 

På så vis får både politiker och tjänstepersoner  
en god verklighetsbild som på sikt kan leda till 
förändring. 

I år har vi besökt:  

• Rosins Trädgård AB  

• Södermännens Hantverksbryggeri AB  

• Kimsjö Fastigheter Ab  
• Framvik Produktion AB

• Grytsbergs Säteri AB  

• Ånhammar herrgåd  

• Hennes hälsa AB  

• Gnesta Veterinärpraktik AB  

• PTT Bilverkstad AB 

•  Kristin Larsson

• Mäster Claes  

• SymbioLab HB

• Taffsnäs Gård AB  

• Huntyard & Berras i Gnesta 

• Gerdtmans Skor 

• Meta4 Automation Sweden AB 

• VTV Transport och Taxi AB 
 
Vi fortsätter med företagsbesök 2023, 
varmt välkommen att boka ditt besök!
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Presentkort till kommunens 
anställda 
Även i år kommer kommunens anställda få ett 
presentkort som julgåva för fantastiska  
arbetsinsatser för året 2022. Presentkortet kan 
nyttjas hos de butiker/verksamheter som är anslutna 
till föreningen Gnesta Handel. Ta kontakt med 
föreningen om intresse för medlemskap finns.  
gnestahandel.se/kontakt

Verksamhetslokaler
Vi får regelbundet samtal från företagare som letar 
verksamhetslokaler, ni som är fastighetsägare och 
letar efter nya hyresgäster får gärna lägga in era 
uppgifter på lokalguiden som är en kostnadsfri  
tjänst gnesta.se/lokalguiden
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Revidering av vattenskydd 
Just nu arbetar VA-enheten i Gnesta kommun med 
att revidera Visbohammar vattenskyddsområde som 
försörjer Gnesta tätort med dricksvatten. Befintligt 
vattenskyddsområde är inaktuellt och ger inte ett 
tillräckligt bra skydd för täkten. När den nya vatten-
täkten Klämmingen tas i drift kommer Visbohammar 
vattentäkt att fortsatt användas i viss utsträckning 
samt vara en reservvattentäkt och täkten kommer 
därför fortsatt behöva ett skydd.  

Ett förslag till vattenskyddsområde och skydds- 
föreskrifter är framtaget och under vecka 3-6 2023 
kommer vi att inhämta synpunkter på förslaget  
innan ansökan lämnas till länsstyrelsen. Under 
samma tid finns en utställning på servicecenter och 
under ett par eftermiddagar kommer handläggare 
finnas tillgänglig på plats på servicecenter för att 
svara på frågor. Se hemsidan under första halvan 
av januari för datum.  

Informationsträfff 31 januari

En informationsträff riktad till verksamheter 
kommer att hållas på Elektron (Västra Storgatan 15). 
Handläggare kommer då att ge en översiktlig 
 information om vattenskyddsområdet och det 
kommer finnas möjlighet att ställa frågor.  

Tid: Klockan 17:30-19:00 
När: Tisdagen 31 januari

Mer information hittar du på: gnesta.se/vso

Välkomna alla nya företa-
gare till Gnesta kommun!  

År 2023 har det hittills startat 58 nya 
företag i Gnesta kommun.  

Det innebär att vi sticker ut i den sörm-
ländska statistiken då det endast är 
kommunerna Oxelösund och Gnesta som 
har fler startade företag i jämförelse med 
föregående år. År 2021 startade det 53 
företag i kommunen.  

Vi hälsar er alla företagare välkomna till 
Gnesta kommun! Glöm inte bort att Gnesta 
näringsliv bara är ett samtal bort för diverse 
frågor som rör ditt företagande.
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Vad ska vi göra för  
näringslivsaktiviteter 2023?  
Vi är i fullgång med planeringen för näringslivsak-
tiviteter 2023 och vill gärna ha tips och idéer från  
er företagare på aktiviteter som vi bör genomföra 
nästa år.  

Kontakta: 
Matilda Höglund 
matilda.hoglund@gnesta.se  
Tel: 0158-275 687 

Årets Företagare 2023
Nu kan du nominera den person och företag som 
kan ha möjlighet att vinna det prestigefyllda priset 
Årets Företagare i Gnesta kommun och/eller i 
Trosa kommun.

Prisets syfte är att lyfta fram människorna bakom 
företagen och synliggöra deras engagemang och 
entreprenörskap. Det är organisationen Företa-
garna Trosa-Gnesta som årligen delar ut priset i 
både Gnesta kommun och Trosa kommun.  

Nominera till Årets Företagare på Foretagarna.se
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