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NYHETSBREV OKTOBER 2012
Vi har dragit igång höstens näringslivsarbete med bland annat företagsbesök i
flera intressanta lokala företag. Näringslivskommittén som är ett officiellt
samarbetsorgan mellan kommunen och näringslivet har också redan haft höstens
första möte för att diskutera aktuella näringslivsfrågor. Tyvärr fick vi ställa in
höstens första företagarträff. Vi kommer dock garanterat återkomma till
upphandlingsfrågor vid senare tillfälle.
I månadens nyhetsbrev vill vi informera er om möjligheten att fortsätta
diskussionen om företagsklimatet i Nynäshamn, om kostnadsfria utbildningar
samt om andra frågor från det lokala näringslivet samt aktiviteter inom
Stockholmsregion.
Hoppas att vi ses under hösten!

Anmäl dig till företagarfrukost om företagsklimatet 9/10
samt till informationsträff om Norvik 18/10
I våras diskuterades det aktivt om företagsklimatet i Nynäshamn. Vi ska nu
återkoppla för att berätta hur vi ska jobba för att förbättra klimatet. Kom gärna
med och diskutera med oss och Fredric Tegebro från Svenskt Näringsliv.
Tid:
tisdag den 9 oktober kl 7:30-9
Plats:
Skärgårdshotellet
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 senast den 7/9 till anu.henriksson@nynashamn.se.
Oktobers andra företagarträff handlar om utvecklingen i Norvik. Kom och hör
hur planerna set ut och vilka möjligheter hamnen kan ge till det lokala
näringslivet. Mötet organiseras i samarbete med Stockholms Hamnar och NCC.
Tid:
torsdag den 18 oktober kl 18-20
Plats:
Folkets Hus, Mysingen
Vi önskar igen att du anmäler dig i förväg, skicka mail till
anu.henriksson@nynashamn.se.
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Du hittar höstens program på kommunens hemsida samt i Nynäshamnsposten
5/10.

Ny gemensam upphandlingsnämnd för Haninge och
Nynäshamn kommuner
Kommunerna i Nynäshamn och Haninge har från och med första oktober 2012
bildat en ny gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd. Ordförande i
nämnden är Anna Ljungdell, kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, vice
ordförande är Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
Södertörns upphandlingsnämnd ansvarar för all upphandling som rör
Nynäshamns och Haninges kommuner. Uppdraget är att stärka kommunerna
som inköpare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta
upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra
ännu bättre upphandlingar. Under hösten kommer mer information om
upphandlingsnämndens verksamhet och arbete. Läs mera på kommunens
hemsida http://www.nynashamn.se/Naringsliv--arbete/Upphandling.html.

Kostnadsfria utbildningar och seminarier för företagare
Jobbar du inom besöksnäringen?
Kan ökad tillgänglighet skapa nya affärsmöjligheter? Hur kan kommunikation
och värdskap gynna besöksnäringen? Projektet Öppen skärgård för alla erbjuder
kostnadsfria kurser i hur vi kan göra besöksnäringen mer tillgänglig och
välkomnade för alla. Läs mera om projektet och om kurser på
http://oppenskargardforalla.se/
Vill du växla upp?
Almi, Exportrådet, Enterprise Europe Network, Företagarna, Kommerskollegium,
Tillväxtverket och Vinnova organiserar ett seminarium där du kan få tips och råd
om hur du kan utveckla dina affärer och idéer samt få inspiration från
erfarenheter från andra företagare. De tillsammans har kapital, kunskap och
kontakter som kan göra din vilja att växla upp verklig. Läs mera och anmäl dig på
Enterprise Europe Networks hemsida.
Tid:
18 oktober, kl 08.00-10.30
Plats:
Norra Latin, Barnhusgatan 7B, Stockholm
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Stadskärneföreningens nya hemsida
Stadskärneföreningen med den nya centrumledaren Annika Warg i täten har
lanserat en ny hemsida med bl.a. bloggfunktion,
http://www.nynashamnscentrum.se/. Föreningen har även en Facebook-sida där
alla är välkomna att delta för att ta del av vad de planerar/genomför/deltar i. Det
finns flera nya saker på gång som ska följas med stort intresse!

Vad tyckte du som företagare om Jubileumsregattan?
Har Jubileumsregattan påverkat ditt företag? Vilken typ av evenemang tycker du
att Nynäshamns kommun ska arrangera? Har du sett och hört någon reklam för
Jubileumsregattan? Det är några av frågorna i enkäten som du gärna får besvara.
Läs mera under http://www.nynashamn.se/Se--gora/UppfoljningJubileumsregattan.html.

Kommer Årets Företagerska från Nynäshamn?
Beautiful Business Award 2013 är en nationell tävling som är öppen för alla
kvinnor som driver företag. Nu ska tio nya finalister utses - fram till den 26
oktober kan du nominera företagarkvinnor som är goda förebilder. Syftet med
Beautiful Business Award är att lyfta fram inspirerande företagarkvinnor som
förebilder och som driver sina företag på ett hållbart och nytänkande sätt.
Priser delas ut i kategorierna Årets Företagerska, Årets Tjänsteutvecklare och
Årets Uppstickare. Läs mer på www.beautifulbusinessaward.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 ramavtal inom underhåll av bryggsystem och
hamnanläggningar, ombyggnad och uppgradering av hissar samt skogs- och
jordbruksförvaltare.
Med vänliga hälsningar
Bertil Lindberg
planeringschef
bertil.lindberg@nynashamn.se
08-520 681 66

Anu Henriksson
vik. näringslivs- och EU-samordnare
anu.henriksson@nynashamn.se
08-520 681 48

4(4)

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 email till info@reginaervik.com för att avregistrera dig.

