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NYHETSBREV SEPTEMBER 2012
Hoppas att ni alla har haft en skön och avslappnande sommar! Sommaren har
varit full av aktiviteter som har inte bara gett glädje till nynäshamnare utan
också lockat hit tusentals besökare. Jubileumsregattan var en riktig framgång
med hela 70 000 besökare. Hoppas att evenemanget även gav klirr i kassan hos
det lokala näringslivet! Även Skärgårdsdagen lockade många. Idag samlades
företrädare för besöksnäringen för att ta fram en gemensam strategi. Syftet är
att samordna Nynäshamns besöksnäring under en gemensam målbild för att
skapa långsiktig tillväxt och ökad sysselsättning.
Höstens företagaraktiviteter börjar dra igång och här kommer säsongens första
nyhetsbrev.

Höstens första företagarfrukost 18/9
Höstens program för företagarträffar ser spännande ut. Du hittar hela
programmet i slutet av nyhetsbrevet samt i Nynäshamnsposten 11/9 och 5/10.
Det första mötet är den 18 september då Företagarnas upphandlingsexpert
Ulrika Dyrke ska föreläsa om offentlig upphandling och även tala kring de små
företagens situation vid offentlig upphandling. Ämnet är mycket viktigt för att
svenska myndigheter handlar upp för flera miljarder kronor varje år.
Nynäshamns kommun köpte varor, tjänster och verksamhet från företagare för
nästan 530 miljoner kronor miljoner 2011.
Tid:
Plats:

18/9 kl 7:30-9:00
Nynäsgården

Vill ditt företag vara värd för företagarfrukost?
Vill du visa upp din verksamhet för andra företagare? Har du plats för 20-30
gäster? Om ja, gör som Nynäsgården eller Nynäshamns Energi och bjud oss till
ett frukostmöte hos dig.
Om du har frågor eller om du vill anmäla ditt intresse, skicka e-post till
näringslivssamordnare Anu Henriksson eller ring 08-520 681 48.
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Efterlysning för mentorer!
En stor majoritet av alla nyföretagare vill ha en mentor för att utveckla sig själva
och sina företag – långsiktigt och livskraftigt. Men det är få förunnat att hitta en
mentor på egen hand.
NyföretagarCentrum Nynäshamn Haninge efterlyser nu mentorer till de
program som startar i september och oktober i deras regi. Mentorprogrammet
är ett komplement till den vanliga rådgivningen.
Kan du avvara ca 2 timmar per månad under 1 år för att möta en blivande
företagare? Vill du veta mer om oss kan du besöka vår hemsida
www.nyforetagarcentrum.se/nynashamn eller maila dina funderingar till
nynashamn@nyforetagarcentrum.se

Träffa finska företag
Finland, Sveriges sjätte största exportland, verkar vara tema för företagare på
Stockholmsregionen i september. Företagarna organiserar en resa till Åbo för att
träffa systerorganisationen 28-29 september och några dagar tidigare, 24-25
september, erbjuder Europa Institutet i Västerås/EEN tillsammans med ELYCentre for Southwest Finland/EEN möjligheten att träffa finländska företag i B2Bmöten under två dagar i Stockholm. Finländska företag kommer då till
Stockholm för att under två dagar hålla förbokade möten ihop med svenska
företag. Företag från en mängd branscher kommer att delta, bland annat
telekommunikation och maskinutrustning för industrin. Om ni som företag
skulle vilja delta vid dessa möten eller vill veta mera kontakta då Europa
Institutet i Västerås på info@eiv.u.se eller telefon 021-4480790.
Länk: http://enterpriseeurope.tillvaxtverket.se/

Miljödriven tillväxt 2012
Med programmet Miljödriven tillväxt får svenska små och medelstora företag
som har färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster möjlighet att
stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor
och tjänster på de miljödrivna marknaderna. Företag som är målgruppen för
programmet är verksamma t.ex. inom förnybar energi, vattenrening, hållbart
byggande, hållbara transporter eller avfallshantering. Under 2012 finns 30
miljoner kronor att söka.
Nästa ansökningsomgång pågår mellan 17 september - 30 oktober 2012. Mellan
15 augusti - 17 oktober har ni möjlighet att få återkoppling på era projektidéer
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inför en eventuell ansökan. Kontakta Tillväxtverket (www.tillvaxtverket.se/) för
mer information.

Föreläsning: Entreprenörskap i etablerade företag – en
nödvändighet för överlevnad
I dagens hårda konkurrens är det extra viktigt att ta fram nya produkter och
tjänster för att företag ska överleva på lång sikt. Men vad bestämmer vilka
produkter och tjänster som faktiskt utvecklas? Och hur står det egentligen till
med intraprenörskapet och förnyelseviljan i svenska företag? Vilka
förnyelseverktyg kan företag använda sig av? Det är några exempel på frågor
som diskuteras under Estradföreläsningen på tisdag.
Tid:
Tisdag 11 september 2012, 15.00-17.00
Plats:
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare:
Professor Ivo Zander, Uppsala universitet
Mer info och anmälan: http://www.esbri.se/nastaforelasning

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 inom vård och omsorg.

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

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.

Företagare!

Vi står på startpallen inför höstens aktiviteter

Möt oss, nätverka med varandra,
bli informerade & inspirerade Frukost,
FRUKOSTMÖTEN kl 7.30-9.00

mingel o
ch
nätverka
nde
7.30 - 9.00

18 sept Upphandlingar - Se det som en möjlighet!
		

9 okt
		

Arrangör: Företagarna | Värd/Plats: Nynäsgården

Företagsklimatet i Nynäshamn - En handlingsplan
Arrangör: Nynäshamns kommun

13 nov Det goda värdskapet - Ett vinnande varumärke
		

4 dec
		

Arrangör: Nynäshamns Stadskärneförening

Näringslivsklimatet i Sorunda
Arrangör: Sorundas Företagare | Plats: Västerby Bygdegård

ÖVRIGA FÖRETAGSTRÄFFAR kl 18.00-20.00 | Plats Folkets Hus

18 okt Utvecklingen i Norvik
Arrangör: Nynäshamns kommun, Stockholms Hamnar & NCC

29 nov Information om plan- och bygglovsprocessen
		

Arrangör: Nynäshamns kommun

Obs! Mer information, plats och ev. anmälan kommer att finnas på våra respektive hemsidor samt i
en inbjudan till er som finns i våra mailregister.
nynashamn.se | nynashamnscentrum.se | sorundasforetagare.se | foretagarna.se/nynashamn

