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NYHETSBREV MARS 2013
Både företagsmässan och årets första företagarfrukost om stadsutveckling i Nynäshamn
var välbesökta. Vi hoppas att även resten vårens företagarträffar lockar många besökare!
Utöver företagarträffar fortsätter vi bland annat med företagsbesök och utvecklingen av
kommunens webbsida för näringslivsarbete. Den 12 april får vi besök från kommunens
vänort Kimitoön i Finland då 24 företagare och tjänstemän kommer till Nynäshamn för att
höra hur Nynäshamns kommun jobbar med näringslivsfrågor. Även Nynäsföretagare får
möjligheter att träffa kollegor från andra sidan av Östersjön, mera information kommer
inom kort.
I detta nyhetsbrev informerar vi om programmet för vårens företagarträffar, om
affärsutvecklingscheckar för företagare, om kommunens nya näringslivschef samt om
aktuella upphandlingar.
Välkommen till vårens företagarträffar!
”Ett företag/butik i världsklass”. En inspirationsföreläsning av Anneli Hansson.
Arrangör: Nynäshamns Stadskärneförening.
Tid:
tisdag den 16 april kl 7:30-9:00
Plats:
Nynäsgården
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
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
Kommunens näringslivschef Staffan Bjurulf och den nya besöksnäringstsrategin
presenteras.
Arrangör: Företagarna Nynäshamn.
Tid:
tisdag den 11 juni kl 7:30-9:00
Plats:
Nynäs Havsbad
Läs mera i inbjudan i slutet av dokumentet.
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Klart med ny näringslivschef
För att stärka kommunens resurser i arbetet tillsammans med det befintliga näringslivet
och för att skapa bättre förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen anställs
nu en näringslivschef. Han heter Staffan Bjurulf och kommer närmast från Region
Värmland som arbetar med regional utveckling. Där har Staffan Bjurulf jobbat som
näringslivschef i sex år och som projektledare för ett företagsutvecklingsprojekt i drygt
fem år. Innan det jobbade Staffan med företagsutveckling både på rådgivnings- och
redovisningsföretaget LRF konsult samt på Almi företagspartner som arbetar för att
främja utveckling och tillväxt av mindre företag. I maj börjar han som näringslivschef på
Nynäshamns kommun.
Kom och prata med Staffan Bjurulf i vårens sista företagarträff den 11 juni.

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.
En arbetsgivarring – en möjlighet till marknadsföring på flera sätt!
Samordningsförbundet Södertörn tillsammans med Stadskärneföreningen arrangerar den
23 april möjlighet att höra om sk. arbetsgivarringen. På Skarphäll på Gotland har
företagarföreningen startat en sk. arbetsgivarring som erbjuder arbetspraktikplatser
särskilt för ungdomar med någon form av problematik eller funktionsnedsättning. Detta
har givit många fördelar även för företagen bland annat ett bättre samarbete, ökad
teamkänsla bland medarbetarna, medial uppmärksamhet och marknadsföring.
Välkommen att höra grundaren Tobias Mattssons erfarenheter. Han är butikschef Rusta i
Visby och ger också konkreta tips och råd när det gäller marknadsföringsinsatser,
ekonomiska och andra stöd, kontakter med myndigheterna mm.
Samordningsförbundet bjuder på frukost och lunch
Tid för frukost:
kl 7:30, program 8:00-9:00
Plats:
Lövlundsvägen 5, plan 2
Inleds av Liselott Vahermägi (styrelseordförande Samordningsförbundet Östra Södertörn)
Tid för lunch:
Plats:

kl 11.30, program ca 12-13.00
Bryggan Hela människan, Bryggargatan 17, café 1 tr. upp
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Earth Hour - släck för en ljusare framtid
Lördag den 23 mars klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största
klimatmanifestation. Årets tema för Earth Hour är att anta en klimatutmaning.
Nynäshamns kommun släcker ner kommunhuset, gatubelysningen på Stadshusplatsen
och kyrkorna. Vad släcker du? Var med du också, släck ljuset under en timma och visa ditt
engagemang i klimatfrågan. Läs mera på http://www.nynashamn.se/Kommun-politik/Ekokommun/Earth-hour.html.
Nytt nummer av Magasin Nynsähamn
Magasin Nynäshamn, som ges ut av Nynäshamns kommun,
kommer en gång per år. Nytt för i år är att tidningen delas ut
till alla hushåll och fritidshus i kommunen. Den innehåller
artiklar, utflyktstips, intervjuer med kända seglare, bildgalleri
med nynäshamnbilder med mera. Magasin Nynäshamn är ett
av kommunens viktigaste verktyg för att locka besökare till
kommunen. Du kan även ladda ner den på kommunens
turistwebbsida Visit Nynäshamn. Om du vill har fler än ett
exemplar av tidningen kommer den att finnas både på
Nynäshamns turistbyrå och i kommunhusets reception.
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 drift och underhåll
gällande utomhusbelysning.

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.

Företagare!
Ni tar väl chansen att nätverka med
varandra, bli informerade
och inspirerade nu i vår.

Frukostmöten kl 7.30-9.00
16 april ”Ett företag/butik i världsklass”
		
En inspirationsföreläsning av Anneli Hansson
		

Arrangör: Nynäshamns Stadskärneförening | Plats: Nynäsgården

14 maj Utvecklingen i Vansta industriområde, Källberga,
		
Ösmo C Arrangör: Nynäshamns Kommun
		

Plats: Körunda Golf och Konferenshotell

11 juni Kommunens näringslivschef Staffan Bjurulf och
		
den nya besöksnäringstsrategin presenteras			
		

Arrangör: Företagarna Nynäshamn | Plats: Nynäs Havsbad

Övriga företagsträffar kl 18.00-20.00
16 maj Utvecklingen av Stockholm Norvik hamn
		

Arrangör: Nynäshamns kommun, Stockholms Hamnar och NCC
Plats: Folkets Hus

Mer information kommer i en inbjudan till er som finns i våra mailregister, den kommer även att
finnas på våra hemsidor: nynashamn.se | foretagarna.se/nynashamn | nynashamnscentrum.se

