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Företagarträffar
Det återstår några företagarträffar i maj och juni som du som företagare kan
delta i och där du har möjlighet att få information om aktuella näringslivsfrågor i
Nynäshamn. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och
politiker!
Onsdag den 23 maj kl 18-20 diskuterar vi om företagsklimatet i Nynäshamn och
informerar kort om byggandet av godshamnen på Norvikudden. Fredric Tegebro
från Svenskt Näringsliv berättar först om rankningen och om klimatet i
Nynäshamn. Efter det följer en diskussion om hur företagsklimatet i kommunen
kan förbättras. Moderator vid diskussionen är Fredric Tegebro. Din åsikt är viktig
för att förbättringar ska kunna ske!
Plats: Folkets Hus i Nynäshamn, Mysingen
Du är självklart välkommen att bestämma dig spontant om du vill delta, men om
du har möjlighet att anmäla din närvaro är vi tacksamma, så att vi kan planera
förtäringen. Anmäl dig till anu.henriksson@nynashamn.se.
Fredag den 25 maj har vi frukostträff i Ösmo, Kvastvägen 1 (Nynäshamns Energi)
kl 7:30-9:00 och då är temat utvecklingen i Ösmo och Vansta.
Översiktsplanerare Heli Rosendahl och exploateringschef Antonio Ameijenda
berättar om aktuella utvecklingsplaner.
Fredag den 8 juni kl 7:30-9 är det stadskärneföreningen som informerar om
stadsutvecklingen i Nynäshamn i Nynäs Havsbad.
Entreprenörscheckar
Landsbygdsutvecklingsprogrammet LEADER ger stöd till företagsamhet och
företagssamverkan i form av entreprenörscheckar. Entreprenörscheckarna ska i
förlängningen bidra till en positiv utveckling av företagsamhet och lokalt
entreprenörskap genom att ge stöd till företagssamverkan (t.ex. gemensam
marknadsföring), till behovs-/marknadsanalyser innan start av ett nytt företag
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eller till inspirationsaktiviteter för ökad samverkan, nätverkande mm. 30 st
checkar på max 30 000 kr kan beviljas för delprojekt som pågår under 2012. I
Nynäshamn kan LEADER-stöd beviljas till projekt utanför Nynäshamns och Ösmos
tätorter. Mera information: http://www.leaderuross.se/projekt/hur-ansoekerjag/61.html
Ny företagarorganisation i Nynäshamn för kvinnor!
KNN är ett nystartat nätverk för kvinnliga företagare i Nynäshamns kommun.
Syftet med nätverket är att skapa kontakter mellan kvinnliga företagare inom
olika branscher, berika och utveckla medlemmarnas företag samt att motivera
och stimulera medlemmarna i deras företagande. Nätverket träffas första
måndagen i varje månad, som regel runt ett tema eller föredrag.
Kontaktpersoner: Margareta Olrog (mo.revelj@comhem.se) och Madelene
Hellgren (madelene@eachb.se).
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 bland annat Rivning och återställning av mark
Ösmo Vattenverk.
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