OKTOBER 2021

Näringslivsnytt Strängnäs kommun
Måndag betyder ny vecka med en massa nya möjligheter!
Det känns som att väldigt mycket har hänt sen sist och kanske är
det för att samhället har öppnat upp och vi kan träffas igen?
Viktigt att komma ihåg är dock att det inte är över än så ta
sprutorna så vi kan fortsätta ha ett öppet samhälle med
restauranger, affärer, idrotts- och kulturevenemang med mera och
inte minst att våra äldre och sköra kan må bra.
Jag hoppas att hösten är för er precis som för mig en tid när man
tänker lite extra på hälsan. Skön frisk luft att promenera i, skog
full av svamp och man börjar få lite koll på hur en padelmatch kan
gå till. Det finns några luckor i min kalender så jag tar gärna en
walk and talk eller en padelmatch om nån vill (tänk nybörjarnivå)?
MVH Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun

Vad har hänt och vad är på gång
Vi gör som vanligt en liten tillbakablick och uppdaterar med vad som är på
gång.
- Höstens första fysiska företagsfrukost gick av stapeln den första oktober på
restaurang Riva. Temat var företagsklimat och där låg årets rankingresultat till
grund för det samtal som fördes. Tack alla ni som kom och bidrog med den energi
och glädje som det mötet gav oss. Tillsammans så kommer vi att skapa Sveriges
bästa företagsklimat, utan tvekan!

- Grattis Brandlarmsspecialisten Strängnäs AB till priset Årets nyföretagare som
delades ut under frukosten av Nyföretagarcentrum.
- Den 5 november och 3 december klockan 9.30-12.00 kan ni träffa Mostafa Saleh
från Energi- och klimatrådgivningen hos oss på kontaktcenter i kommunhuset. Vi
ser en ökning framför allt av frågor som rör uppvärmningssystem, solceller och
infrastrukturen kring laddning av elbilar. Detta är en oberoende och gratis tjänst för
företag, privatpersoner och organisationer.
- Arbetet med Strängnäs kommuns etableringsplan fortskrider och det har skett
väldigt många spännande samtal om det över luncher, frukostar, intervjuer och
workshops där era synpunkter har spelat en väldigt stor roll.
- Dialog och samverkan är väldigt viktig för oss så har du förslag på nätverk som
borde startas, kontakta Ulrika Blom, näringslivskoordinator på 0152-292 94 eller
ulrika.blom@strangnas.se
- Våra företagsbesök varje tisdag fortsätter rulla på och nu är snart hela hösten
planerad men än finns lite tider kvar så hör av er så besöker vi mer än gärna er.
- Stallarholmens Nätverk bjuder in till frukostträff onsdag den 20 oktober mellan
7.00-8.30, Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset. Tema: Företagande &
Näringsliv. Läs mer och anmäl dig här.
- På onsdag kväll den 20 oktober bjuder Företagarna Strängnäs-Mariefred in till
Afterwork med nätverkande för företagare på Bishop Arms med start klockan 17.00.
Mer info finns på Företagarna Strängnäs-Mariefreds Facebooksida.
- Vi vill också påminna om att det fortfarande finns pengar att söka från vår
näringslivsfond. Har du en bra idé eller projekt som kan vara bra för lokala företag
och aktörer, Läs mer och ansök här.
//Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun
Hör gärna av dig, vi är bara ett samtal bort!

Låt oss höra goda exempel
Vi vill höra om vilka förändringar ni gjort för att
bidra till bättre klimat och hållbarhet. Vi vet att
många arbetar hårt med detta men det är inte alltid
som det syns utåt. "Ingen kan göra allt men alla kan
göra något" - berätta för oss!

Hör av dig till oss och berätta om insatser och
omställningar ni gjort för att bidra till bättre miljö,
energibesparing och hållbarhet. Glöm inte att inom
hållbarhet ryms också social hållbarhet. Maila till oss på
länken nedan och berätta för vi är jättenyfikna på vad ni
gör.

Strängnäs kommun har, under året, som ett led i
hållbarhetsarbetet instiftat två nya priser, ett inom klimat
och ett inom hållbarhet. Vi säger grattis till Pfizer
respektive föreningen Starka händer som tog hem dessa
priser i år. Här kan du läsa mer om priset och pristagarna.

naringsliv@strangnas.se

Inbjudan till inspirerande affärslunch
Varmt välkommen på en affärslunch i det nya
normala.
Företagarna Strängnäs- Mariefred bjuder in till en
inspirerande affärslunch tillsammans med Strängnäs
kommun.
Den 2 november klockan 12.00-15.00 i Thomas arena
teatern kommer vi att äta en mingellunch tillsammans.
Därefter får vi äran att lyssna på en inspirationsföreläsning av kritikerrosade Annika Malmberg som just
denna dag gästar oss här i Strängnäs.

Läs mer och anmäl dig här!

Stua erbjuder företagslots
Tillsammans med Region Sörmland och
Nyföretagarcentrum Eskilstuna ges stöd och
rådgivning till företagare i Sörmland.
Många branscher har drabbats hårt av pandemin och
mellan 2021-2023 kan du som företagare i Sörmland få
kostnadsfri stöttning och rådgivning av Stua och
Nyföretagarcentrum Eskilstuna. Till exempel kan du få råd
kring hur du kan använda de ekonomiska stöd du kan
söka, hur du kan digitalisera och ställa om i krisen.

Läs mer här och se kontaktuppgifter

Mitt Strängnäs ordnar tjejkväll
Den 28 oktober mellan klockan 17-20 ordnar Mitt
Strängnäs en tjejkväll på stan.
Det blir mingel, snacks och fina erbjudanden hos stadens
krögare och handlare. Mitt Strängnäs ordnar en
tipspromenad med fina priser. Kom och stötta dina lokala

handlare och restauranger samtidigt som du har en trevlig
kväll på stan.

Läs mer här

Företagsfrukost tema etablering och
tillväxt
Med denna frukosts tema bjuder vi in till vår
nyöppnade bowlinghall uppe vid Eldsund,
nyetablerad och tillväxt på ny plats.
Frukost i form av kaffe och smörgås serveras från klockan
7.30 och klockan 8.00 börjar programmet. Den här
morgonen fokuserar vi på hur vi kan utveckla vårt
befintligt näringsliv och vilka etableringar vi vill satsa på
framöver i vår kommun. Som vanligt arrangerar vi detta
tillsammans med Företagarna Strängnäs-Mariefred.

Fredag
5 november
07.30-09.00
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Växel: 0152 - 291 00
Direkt: 0152 - 290 15
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

naringsliv@strangnas.se
Om webbplatsen

Klicka här för att avregistrera dig från detta nyhetsbrev.

