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NYHETSBREV MAJ 2013
Nu är vi på gång!
Det har varit en intensiv och spännande första månad i min nya roll som näringslivschef i
Nynäshamns kommun! Det sjuder och växer på olika håll i kommunen! Jag upplever en
stor vilja till utveckling hos företagen. Utgångspunkten är att vi inom kommunen tar
Svenskt näringslivs ranking på stort allvar och siktar på att skapa nya mötesplatser och
former för ökad dialog mellan kommunen och företagen. Mitt första uppdrag är att ta
fram en ny näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun. Kommunens roll är att vara
möjliggörare och företagens roll är att vara genomförare. I det samspelet ser jag stora
möjligheter. Vi kommer därför att köra på och redan i juni och arrangeras en
företagarträffar och tre tematräffar. Vill Du vara med så håll utkik i Nynäshamnsposten
och på www.nynashamn.se.
Företagarträff den 11 juni
Strategimöte med Staffan Bjurulf och Heidi Ekberg
Arrangör:
Företagarna Nynäshamn
Tid:
tisdag den 11 juni kl 7:30-9:00
Plats:
Nynäs Havsbad
Mötet är öppet för alla företagare i Nynäshamn och syftet är att både presentera den nya
näringslivschefen men även att få in tankar kring insatser i den nya näringslivsstrategin
som kommunen ska fram. Syftet är att ta fram en långsiktig handlingsplan för
kommunens näringslivsutveckling som utgår ifrån de styrkor och den företagsstruktur
som finns i Nynäshamns kommun. Du kommer också att höra om utvecklingen av
besöksnäringen i Nynäshamn.
Du får gärna anmäla dig till Företagarnas e-postadress nynashamn@foretagarna.se. Du är
självklart välkommen att bestämma dig även spontant om du vill delta, men vi tacksamma
för anmälan för att kunna planera förtäringen. Arrangören skulle behöva din anmälan till
senast den 7 juni.
Finns det frågor som du vill att vi svarar på under frukostmöten? Maila gärna dina frågor
till ovannämnda adress eller till näringslivsutvecklare Anu Henriksson så vi kan förbereda
oss.
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Kommunen med företagare och näringslivsaktörer vill bjuda in dig till tre
tematräffar kring ökat samarbete
Kommunen kommer att jobba tillsammans med aktörer som finns i kommunen och har
en ambition att växa och samarbeta och därför organiserar vi några dialogmöten under
juni och augusti.
Dialogmöte: Affärsmöjligheter med sommarturister
Tid:
5 juni kl 07:30-09:00
Plats:
Restaurang Flötet
Arrangörer:
Nynäshamns kommun, Stadskärneföreningen och Turistbyrån
Dialogmöte: Samarbete och utveckling av byggsektorn i Nynäshamn
Tid:
18:e juni kl 18:00-20:00
Plats:
Nynäs Havsbad
Arrangörer:
Nynäshamns kommun, CJ Byggtjänst
Dialogmöte: Samarbete inom industrisektorn i Nynäshamn - Affärsmöjligheter med
upphandling
Tid:
26:e juni kl 07:30-09:00
Plats:
OfficeLine
Arrangörer:
Nynäshamns kommun, Officeline, Företagarna

Nynäsungdomar behöver dig!
Kommunen, Arbetsförmedlingen, företagarna och Stadskärneföreningen stöttar
ungdomar i ”Ung i Nynäs” och ett långsiktigt samarbete med näringslivet genom ett
partnerskap. Vill du också göra en social insats för våra ungdomar? Du erbjuds att bli
partner i ett mer långsiktigt samarbete kring ungdomar 16-24 år som varken har arbete
eller studerar. Dessa ungdomar behöver extra stöd för att komma ut i arbetslivet eller
tillbaka till studier. Du kanske har utrymme för en praktikant eller studiebesök eller kan
vara mentor under en begränsad period? Genom din insats får Du bland annat nya
marknadsföringsmöjligheter och ett nätverk med andra arbetsgivare förutom nya
personliga erfarenheter. Intresserad av mer information? Kontakta Lena Lagercrantz ,
Jobbagent Nynäshamns kommun tfn 08-520 68 380 eller läs mer på informationsfolder.

Medborgardialog om Nynäshamns stads framtida utveckling
Kommunen jobbar med att ta fram en ny plan som ska beskriva Nynäshamns stads
framtida utveckling (FÖP Nynäshamn). Medborgardialogen är en viktig del i det arbetet
och vi har därför tagit fram olika verktyg och metoder för att ge invånarna möjlighet att
dela med sig av sina kunskaper och idéer. I början av juni ska vi lansera en webbaserad
dialogsida för att man på ett enkelt sätt ska kunna svara på frågor om stadens utveckling.
Webbdialogsidan kommer att innehålla både roliga "uppgifter" och mer traditionella
enkäter som ska underlätta för invånarna att tycka till. Den 12-14 juni kommer
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översiktsplanerare Heli Rosendahl, näringslivsutvecklare Anu Henriksson med flera att
finnas plats vid Telegrafen, ICA Kvantum och Alkärrsplan för att möta invånarna och
diskutera FÖP:en. Läs mera om FÖP-arbetet på http://www.nynashamn.se/staden.
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 ramavtal inom grus- och krossprodukter samt inom livsmedel. 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
Staffan Bjurulf
Näringslivschef
staffan.bjurulf@nynashamn.se
08-520 681 68

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.

