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Välkommen till höstens första frukostmöte! Det blir två spännande föredrag – ett om hur Nynäshamn ska utvecklas till
år 2030 och ett om hur du hittar rätt personer till ditt företag. Temat för första föredraget är "Nynäshamn växer",
kommunens översiktsplanerare Heli Rosendahl berättar om förslaget som beskriver var nya bostäder, arbetsplatser,
handel och service ska lokaliseras och hur staden ska utformas då Nynäshamn ska få minst 4 000 nya invånare till år
2030.
Det andra föredraget handlar om samarbetet mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen och handlar om att hitta dolda
jobb. Fler företagare informeras om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan ge vid olika former av anställningar, samt vid
rekryteringsbehov. Läs mer om höstens första frukostmöte under följande länk:

26/11 Upphandlingsutbildning

Länkar
Företagarna i Nynäshamn
Södertörnskommunerna

Program för höstens företagarträffar

Kommunens
kontakter
Företagslotsen
Telefon 08-520 682 00
foretagslots@nynashamn.se
Tf näringslivschef
Hans Friberg
Telefon 08-520 688 05
hans.friberg@nynashamn.se

Upphandling – en bra affär för dig Företagarnas kontakter med
som företagare
kommunen blir enklare
Nynäshamns kommun, Företagarna och
Stadskärneföreningen har tagit initiativ till att starta ett
upphandlingsseminarium för att underlätta för små och
medelstora företag att bli leverantörer åt kommunen. Målet
är att fler av kommunens företag ska kunna vara med och
lämna anbud. Anmäl dig till den kostnadsfria utbildningen
nu!

Den företagare som behöver hjälp av fler än en person på
kommunen erbjuds nu att träffa alla personer samtidigt.
Företagarnas kontaktväg blir den så kallade Företagslotsen
som syr ihop mötet. Syftet är att göra det enklare för
befintliga eller blivande företagare och
evenemangsarrangörer att få svar på sina frågor.
Läs mer om nya tjänsten

Läs mer
Webbsida om företagslotsen

Mat- och reseprogram från Nynäshamn visas på TV

Fler nyheter

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

Välkommen till fortsatt utveckling av besöksnäringen 30 september
Landshövdingen besökte Landsort
Kommunen söker ny näringslivschef
Möte om utveckling av landsbygden 15 oktober i Sorunda bygdegård

Aktuell om:
Stockholm Norvik

Upphandlingar

Snart besked om Stockholm Norvik
Hamn
I augusti hölls förhandlingar i mark- och
miljödomstolen angående villkoren för
hamnen. Även tillåtligheten togs upp
igen av motparterna. Den 10 oktober
ger domstolen ett besked i målet. Med
ett positivt besked från domstolen kan
Stockholms Hamnar planera in
byggstarten och sedan är det tre års
byggtid innan hamnen kan ta emot det
första fartyget, skriver Stockholms
Hamnar i sitt informationsmaterial.
Kommunens information om Stockholm
Norvik hamn

Nynäshamn
Rivning av Berga-Grödby vattenverk
samt Älgvikens pumpstation
Senaste anbudsdag 2014-09-29
Läs om fler aktuella upphandlingar i
Nynäshamn
Haninge
Ny hemsida Haninge kommun
Senaste anbudsdag 2014-10-06
Läs om fler aktuella upphandlingar i
Haninge

Utvecklingsprojekt och
pågående arbeten
Fel på belysning i centrum åtgärdat
Ett fel i en signalkabel i den nya
belysningen i Nynäshamns centrum
resulterade i att delar av centrum inte
tändes upp och att andra delar lyste
dygnet runt.
Läs mer
I växthuset samlas dina åsikter om
utveckling av tätorten Nynäshamn
Hur ska tätorten Nynäshamn utvecklas
- besök växthuset och lämna dina
synpunkter på färdigt förslag.
Läs mer om växthuset

Nyhet på kommunens hemsida

Nynäshamns kommun ● Stadshusplatsen 1 ● 149 81 Nynäshamn
växel: 08520 680 00 ● fax: 08520 140 08
www.nynashamn.se/naringsliv

