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NYHETSBREV APRIL 2013
Om ett par dagar tillträder Staffan Bjurulf äntligen sin tjänst som Nynäshamns kommuns
näringslivschef. Det känns roligt att snart få nya krafter och idéer som ytterligare kan
utveckla kommunens näringslivsarbete. Som många av er redan uppmärksammade, föll
kommunens rankning fem placeringar i Svenskt Näringslivs företagsklimatrankning. Vi
kommer fortsätta utvecklingsarbetet och för att uppnå bättre resultat nästa år.
I detta nyhetsbrev informerar vi om företagarträffar i maj, om upprustning av
Nynäsvägen, om möjlighet att träffa upphandlare samt om aktuella upphandlingar.
Dags att anmäla sig till företagarträffar i maj
Utvecklingen i Vansta industriområde, Källberga och Ösmo C
Arrangör: Nynäshamns Kommun.
Tid:
tisdag den 14 maj kl 7:30-9:00
Plats:
Körunda Golf och Konferenshotell
Läs mer på webben.
Utvecklingen av Stockholm Norvik hamn
Arrangör: Nynäshamns kommun, Stockholms Hamnar och NCC.
Tid:
torsdag den 16 maj kl 18:00-20:00
Plats:
Folkets Hus
Du får gärna anmäla dig till näringslivsutvecklare Anu Henriksson, 08-520 682 68 eller epost anu.henriksson@nynashamn.se. Du är självklart välkommen att bestämma dig även
spontant om du vill delta, men vi tacksamma för anmälan för att kunna planera
förtäringen. Vi skulle behöva din anmälan till Vansta/Ösmo/Källberga-mötet senast den
8 maj och till Norviksmötet senast måndag den 13 maj.
Finns det frågor som du vill att vi svarar på under frukostmöten? Maila gärna dem till
Anu så vi kan förbereda oss.
Försämrad placering i företagsklimatsrankningen
Förra veckan fick Nynäshamn tråkiga nyheter när det gäller företagsklimat. Placeringen i
Svenskt Näringslivs företagsklimatsrankning hade sjunkit till 240:e plats. I enkätfrågor
hade rankning sjunkit framförallt i attitydfrågor, däremot var de 94 företagare som hade
svarat i år nöjdare med infrastruktur och tillämpning av lagar och regler. I statistikdelen
pekade indikatorer uppåt, framför allt de som mäter nyföretagsamhet och
kommunalskatt.
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Nynäsvägen blir säkrare och snyggare
Arbetet med att rusta upp Nynäsvägen fortsätter. Nu påbörjas etapp två som beräknas
vara färdigt i slutet av oktober 2013. I april har etapp 2 påbörjats av upprustningen av
Nynäsvägen. Nu är det sträckan från Stadsparken ner till korsningen SkolgatanBryggargatan som byggs om. Du kan läsa mera om hur arbetet är planerat på
kommunens hemsida. Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom
arbetena fortskrider.

Påminnelse: Ansök om affärsutvecklingscheckar
Har du en idé som kan få ditt företag att växa? Antingen genom nya eller utvecklade
kunderbjudanden eller genom att närma dig en internationell marknad? Nu är
ansökningsomgången Affärsutvecklingscheckar för utveckling varor och tjänster öppen.
Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ditt företag att genom extern kompetens
förverkliga idéer och genomföra kvalitativa utvecklingsinsatser. Du kan ansöka om stöd
från 50 000 till 500 000 kronor. Det krävs en medfinansiering med 50 procent. I
Stockholms och Gotlands län är programmet är öppet för ansökningar till den 30 maj
2013. Läs mera på Länsstyrelsens hemsida.
Samtidigt vill jag även påminna om entreprenörscheckar till företag på landsbygden.
Stöd kan beviljas för att starta företag men man kan även få stöd till samarbeten som
leder till förbättrade förutsättningar för enskild bransch eller område (samverkansstöd).
Ett exempel på detta kan vara att flera företag går samman för att skapa gemensamt
paketerbjudande. Läs mera på kommunens hemsida.

Ny guide för offentlig finansiering
Verksamt.se — webbplatsen som är för dig som vill starta och driva företag - har fått en
ny guide för offentlig finansiering. Guiden listar de statliga aktörer som erbjuder
finansiering i olika former. Läs mera på Verksamt.se.

Baltic Business Arena 2013 29-30 maj i Riga
Östersjöregionen är bland de regioner i Europa med den högsta tillväxttakten. Baltic
Business Arena kan vara en plattform för ditt företag att utveckla nya affärsmöjligheter i
en mycket konkurrenskraftig region med en enorm potential för hållbar tillväxt. Du får
möjlighet att bredda ditt internationella nätverk - upptäcka nya idéer och utveckla dina
affärsmöjligheter. Svenska Institutet subventionerar deltagandet för svenska företag.
Detta innebär att du som deltagare i Baltic Business Arena deltar utan konferenskostnad
samt får resekostnader upp till 250 EUR/företag subventionerat. Läs mera på Baltic
Business Arenas webbsida.
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Kryssningsfartyg på ingång
Den 14 maj drar årets kryssningssäsong igång. Då kommer det första av totalt 19
planerade anlöp till Nynäshamn. Gästerna är här en dag och de som inte åker till
Stockholm vill gärna shoppa, äta och uppleva Nynäshamn. Kommunens turistbyrå finns på
plats vid kryssningsläget för att välkomna de tusentals gästerna och besättningen. De ska
få en informationsfolder som ska locka till att stanna kvar i Nynäshamn. Turistbyrån kan
förse dig med hela anlöpslistan om du är intresserad av att veta när kryssningsfartyg finns
i Nynäshamn.

Upphandlare i Nynäshamn två dagar i veckan
Under våren kommer upphandlare från Södertörns upphandlingsnämnd att finnas på
plats i Kommunhuset. De bemannar här i Nynäshamn två dagar i veckan. Kom förbi och
prata med dem och ställ frågor om upphandling, avtal och annat rörande
upphandlingsnämndens verksamhetsområde. Upphandlare kommer att finnas på plats
mellan klockan 09.30 och 15.00 (med lunchrast) tisdagar och torsdagar fram till
midsommar.
Aktuella upphandlingar i Nynäshamn
Information om aktuella upphandlingar hittar du på kommunens hemsida:
http://www.nynashamn.se/Naringsliv--arbete/Upphandling.html. Just nu annonseras
t.ex. upphandling ramavtal inom grus- och krossprodukter samt inom städtjänster. Om
du vill aktivera en prenumerationstjänst på kommande upphandlingar och förändringar i
aktuella avtal kan du registrera dig på https://www.e-avrop.com/nynashamn/ och skapa
ett kostnadsfritt användarkonto.

Med vänliga hälsningar
Bertil Lindberg
planeringschef
bertil.lindberg@nynashamn.se
08-520 681 66

Anu Henriksson
näringslivsutvecklare
anu.henriksson@nynashamn.se
08-520 682 68

Detta brev skickas ut via kommunens företagsregister ForReg. Gå gärna in och kontrollera dina uppgifter på
www.forreg.nu/nynashamn. Har du frågor eller synpunkter på detta utskick, kontakta Anu Henriksson. Om
du inte längre vill få informationsbrev från kommunen, skicka e-mail till info@reginaervik.com för att
avregistrera dig.

