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NYHETSBREV FEBRUARI 2013
Nu är det bara en dag kvar till det är dags för företagsmässan i Nynäshamn! Du är
hjärtligt välkommen att träffa andra företagare men även oss som jobbar med
näringslivsfrågor på Nynäshamns kommun. Kommunens översiktplanerare Heli Rosendahl
är också på plats för att samla företagarnas synpunkter till hur vi kan utveckla
Nynäshamns stad för att bli attraktiv även för företagandet. Detta är en del av
kommunens arbete med den fördjupade översiktsplanen för tätorten.
I detta nyhetsbrev informerar vi även om vårens företagarträffar, om glädjande siffror för
kvinnligt företagande i Nynäshamn samt om aktuella upphandlingar.
Välkommen till Nynäs Expo 2013
Ta chansen att skapa nya affärskontakter på Nynäshamns egen företagsmässa! Mässan är
öppen för alla och gratis för besökarna. Tanken med företagsmässan Nynäs Expo 2013 är
dels att erbjuda kommunens företagare en mötesplats, dels ett tillfälle för företagen att
visa upp sin verksamhet till allmänheten. På programmet står även många intressanta
föreläsningar. Några av punkterna på programmet är:
•Hur påverkas Nynäshamn av den kommande hamnen Stockholm Norvik?
•Offentlig upphandling för bättre affärer
•Jens Spendrup: Flera företag och fler jobb.
Läs mer på Företagarnas särskilda sida för NynäsExpo eller på kommunens hemsida.
Tid:
Plats:

Fredag 15 februari kl. 13:00-20:00
Lördag 16 februari kl. 10:00-14:00
Eventsalen Utsikten Meetings

Efter företagsmässan äger den stora företagarfesten, En galen galakväll, rum. Vi är redan
nyfikna om vem som blir Årets Företagare, Unga företagare, Butik, Medarbetare,
Nyföretagare, Turist- resp. kulturbefrämjare! Mera information om festen på
Företagarnas hemsida.
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Vårens företagarträffar
Program för vårens företagarträffar är snart färdig och ska publiceras tillsammans med
våra samarbetspartners i slutet av februari. Redan nu kan vi dock hälsa er välkomna att
diskutera om hur vi kan bygga Nynäshamn till en attraktiv stad för företagandet. Vi får
även höra Tony Kullman från Södertörns brandförsvarsförbund berätta om deras
verksamhet. Läs mera i inbjudan i slutet av dokumentet.
Tid:
tisdag den 5 mars kl 7:30-9:00
Plats:
Brandstationen
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, så att SBFF kan planera
förtäringen.
Antalet företagsamma kvinnor ökar snabbast i Nynsähamn
Svenskt Näringsliv är orolig för det negativa trendbrottet angående företagsamheten i
Stockholms län i sin nya rapport. Samtidigt får Nynäshamn väldigt glädjande siffror
angående antalet företagsamma kvinnor: om man jämför alla kommuner i hela länet har
antalet företagsamma kvinnor ökat snabbast just i Nynäshamn där tillväxttakten
uppmättes till 5,2 procent under mätperioden. Sammantaget växte kvinnors
företagsamhet i hela länet med 1,7 procent, vilket är något starkare än riksgenomsnittet
på 1,4 procent. Tillväxt för antalet företagsamma i Nynäshamn är ungefär i samma nivå
som i hela länet, 0,8 %. Rapporten visar tyvärr även tråkiga siffror när det gäller unga
företagsamheten som har sjunkit i Nynäshamn.
Läs mera på http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/farre-foretagsammaett-allvarligt-trendbrott_182498.html
Nya krafter till kommunens näringslivsarbete
Kommunens näringslivs- och EU-samordnare Cristina Rudberg ska snart gå vidare i
karriären och den tidigare vikarierande näringslivssamordnaren Anu Henriksson kommer
att ta över arbetsuppgifterna. Hon har redan börjat sitt arbete på kommunen. I början av
maj kommer den nya planeringschefen Anna Eklund. Samtidigt kan den nuvarande
planeringschefen Bertil Lindberg börja jobba heltid med utvecklingsprocessen kring
hamnen Stockholm Norvik. Rekrytering av näringslivschef är i slutskedet och beslut fattas
inom några veckor.
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 av renoveringen av Kvarnängens ishall samt ombyggnad av
Nynäsvägen (etapp 2: Willys-Bryggargatan/Skolgatan).
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Med vänliga hälsningar
Bertil Lindberg
planeringschef
bertil.lindberg@nynashamn.se
08-520 681 66

Cristina Rudberg
näringslivs- och EU-samordnare
cristina.rudberg@nynashamn.se
08-520 682 68
(i tjänst t.o.m. 2013-02-19)

Anu Henriksson
Näringslivsutvecklare
anu.henriksson@nynashamn.se
08-520 668023 (t.o.m. 2013-02-19,
efter det 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.

Tid: tisdag den 5 mars kl 7:30-9:00
Plats: Brandstationen
Kommunen arbetar med att ta fram en ny plan som ska beskriva hur Nynäshamns
stad ska utvecklas på lång sikt. Heli Rosendahl, kommunens översiktsplanerare,
berättar om arbetet hittills och bjuder in till dialog om hur den fysiska miljön ska
utformas för att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat.

PROGRAM





7:30 Mingel
7:50 Välkommen och information om SBFF & information från kommunalrådet
08:10 Information om fördjupad översiktsplan (FÖP)
09:00 Förevisning av hur räddningstjänsten jobbar vid en trafikolycka, efteråt
erbjuds intresserade att få en rundvisning på brandstationen
Tid för avslutning c:a 09:45
Du är självklart välkommen att bestämma dig även spontant om du vill delta, men vi
tacksamma för anmälan, så att vi kan planera förtäringen. Anmäl dig till
näringslivsutvecklare Anu Henriksson, e-post anu.henriksson@nynashamn.se.

INBJUDAN

Hur bygger vi en attraktiv stad
med ett bra företagsklimat?

