Nynäshamns Företagardag - fler bostäder, mer business

Kommunens kontakter

Välkommen till en förmiddag då vi sätter fokus på bostäder. För att Nynäshamn ska öka sin attraktivitet
och för att det lokala näringslivet ska kunna växa krävs att vi kan locka kompetens och investeringar till
vår kommun. En grundläggande förutsättning för det är tillgängliga bostäder. Det blir inspirerande
föreläsningar, spännande paneldiskussioner och tid att samtala företagare emellan. Allt under ledning av
en professionell moderator. Företagardagen hålls på Utsikten Meetings den 17 mars klockan 8-13, men
passa på att börja dagen med en trevlig frukost som serveras från klockan 7. Antalet platser är
begränsat. Deltagandet är kostnadsfritt. Läs mer om Företagardagen och anmäl dig på
nynashamn.se/företagarträffar.

Företagslotsen
Telefon 08-520 682 00
foretagslots@nynashamn.se
Näringslivschef
Jonas Karlsson
Telefon 08-520 681 68
jonas.karlsson@nynashamn.se
Näringslivsutvecklare
Linnea Gustavsson
Telefon 08-520 688 05
linnea.gustavsson@nynashamn.se

Länkar

Näringslivets galafest närmar sig

Företagarna Nynäshamn
Stadskärneföreningen

Den 18 mars är det äntligen dags för
Näringslivets galafest på Folkets Hus.
Galafesten har blivit en tradition i
Nynäshamn. I år är det nionde året som
festen går av stapeln! Under kvällen sluter
man upp för mingel, sittande middag,
underhållning och musik. Höjdpunkten är
prisutdelningen inom sex olika kategorier,
bland annat Årets Företagare. Läs allt om
galan och köp dina biljetter på
näringslivetsgalafest.se.

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförb
Upphandling Södertörn

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som p
Haninge och Nynäshamns kommun.

Välkommen till invigning av nya Kontaktcenter
Den 1 mars klockan 10 inviger vi kommunens
nya kontaktcenter och du är varmt
välkommen att delta. Via kommunens nya
kontaktcenter får kommuninvånare och
besökare hjälp och vägledning kring all
kommunal service på ett och samma
ställe. Här kan du läsa mer om invigningen.

Södertörns rådslag 2017
Torsdagen den 30 mars står Nykvarns
kommun värd för det årliga Södertörns
Rådslag. Årets tema är Besöksnäring - en
marknad med oändlig potential. Sista dag att
anmäla sig är den 20 mars. Läs mer och
anmäl dig till rådslaget här.

Grattis till nomineringen Sorunda Korvfabrik

Följ oss på sociala medier:
Facebook

Deras korvar har prisats i många sammanhang. De utsågs till Årets Korvprofil senast 2016 och är nu
nominerade till ännu en utmärkelse. Denna gång som Årets Smakutvecklare i Livsmedelsbranschen
2017. Vinnaren presenteras på White Guide Gala den 6 mars 2017 i Göteborg. Stort grattis och lycka till!

Vill du och ditt företag synas på Nynäskalaset?
Festivalen Nynäskalaset som arrangerades för första gången i somras blev en succé. I augusti i år
kommer de tillbaka och företaget bakom festivalen, Kalasproduktion AB, vill att Nynäskalaset ska bli
ännu större och ännu bättre. Nu erbjuder de lokala företagare att bli sponsorer till festivalen.
Sponsorskapet kan ske på olika sätt och finns i flera olika prisnivåer. Låter det intressant? Hör av dig till
Janne Sjöberg 076-148 97 98.

Nynäshamns kommun ● Stadshusplatsen 1 ● 149 81 Nynäshamn
växel: 08-520 680 00 ● fax: 08-520 140 08
www.nynashamn.se/naringsliv

