Fel nyhetsbrev gick ut på morgonen den 6 november 2014.
Vi skickar här det som är aktuellt och hoppas på ditt överseende med det inträffade.

Från ord till handling med näringsliv i fokus kom och lyssna den 11 november

Kommande
händelser
11/11 Frukostmöte om
näringslivsstrategin
26/11 Upphandlingsutbildning
10/12 Företagarträff om
Stockholm Norvik hamn
(närmare information kommer)

Länkar
Företagarna i Nynäshamn
Södertörnskommunerna
Tisdagen den 11 november klockan 7.30 bjuder kommunen, Företagarna och Stadskärneföreningen på information om
intressanta lokala satsningar i två olika föreläsningar på Skärgårdshotellet. Den första föreläsningen handlar om
kommunens nya näringslivsstrategi och handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet samt för att tydliggöra
kommunens arbete för näringslivsutveckling.
Det andra föredraget handlar om projektet skola-näringsliv. Syftet är att inspirera elever att göra trygga val baserat på
kunskap, förbereda dem för arbetslivet samt visa hur de kan bidra till att utveckla näringslivet i Nynäshamn.
Läs mer om frukostmötet och hur du kan anmäla dig under följande länk:
Inbjudan till frukostmötet den 11 november

Kommunens
kontakter
Företagslotsen
Telefon 08-520 682 00
foretagslots@nynashamn.se
Tf näringslivschef
Anna Eklund
Telefon 08-520 681 48
e-post:
anna.eklund@nynashamn.se
Näringslivutvecklare
Anu Henriksson
Telefon 08-520 682 68
e-post:
anu.henriksson@nynashamn.se

Kostnadsfri seminarium om
upphandling till dig som är
företagare
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 utbildningen nu!
Läs mer om seminariet här

Fördjupat samarbete för starkare
besöksnäring
Det regionala samarbetet för en starkare hållbar
besöksnäring i skärgården lanserades under fredagen med
syfte att öka konkurrenskraft och att ge bättre
förutsättningar för näringslivets utveckling. Ett nytt
samverkansavtal undertecknades när alla parter samlades
för att ta nästa steg. Tidigare del av projektet har på olika
sätt skapat förståelse och lyhördhet gentemot varandra,
och tillsammans med lokala företagare och aktörer har man

kunnat starta utvecklingsprojekt och fått igång processer.
Läs mer om samarbetet

Fler nyheter
Miljökrav som ekonomisk fördel - kostnadsfri analys för ditt företag
Kommunens handelspolicy framtagen
Nytt utskott lyfter landsbygdsfrågor
Kommunen klättrar på företagsranking

Aktuellt om:
Stockholm Norvik hamn

Upphandlingar

Snart besked om Stockholm Norvik Hamn

Nynäshamn

I augusti hölls förhandlingar i mark- och miljödomstolen
angående villkoren byggnation och drift för hamnen och
den 10 oktober fastställdes villkoren genom en dom i
mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens
dom kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen
och även vidare till Högsta domstolen. I båda fallen krävs
prövningstillstånd för att ärendet ska behandlas i dessa
instanser. När domen med villkoren har vunnit så kallad
laga kraft kan Stockholms Hamnar starta bygget av
hamnen.

Maskin- och fordonstjänster
Sista anbudsdag 2014-11-17

Kommunens information om Stockholm Norvik hamn

Haninge

Kaffeautomater
Sista anbudsdag 2014-11-20
Ombyggnad storkök och lastkaj mm. på Rosengårdens
äldreboende
Sista anbudsdag 2014-12-08
Läs om fler aktuella upphandlingar i Nynäshamn

Kaffeautomater
Sista anbudsdag 2014-11-20
Ny vänthall vid Årsta brygga
Sista anbudsdag 2014-11-28
Läs om fler aktuella upphandlingar i Haninge
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