NOVEMBER 2021

Näringslivsnytt Strängnäs kommun
Tänk er att kliva in på kontoret en helt vanlig, gråmulen tisdag i
november, starta datorn, telefonen ringer kl. 08.05 och du startar
dagen med ett samtal som gav "sol i sinnet" och gjorde det gråa
lite ljusare. En av våra lokala handlare i Strängnäs ringde för att
berätta hur tacksam man är för att våra invånare väljer att handla
lokalt och att vi verkligen måste tacka er alla för det. Ni gör att
våra handlare och verksamheter överlever, utan er så dör våra
vackra stadskärnor, sträck på er för det och fortsätt med det nu
när alla julklappar ska inhandlas.
För att lysa upp tillvaron i mörkret kan det också vara mysigt att
besöka någon julmarknad där man kan köpa lokalproducerad mat
och hantverk med mera. Här hittar du tips på julmarknader i vår
närhet.
Tillsammans så skapar vi Sveriges bästa företagsklimat och just du
är en viktig pusselbit i det, vill du veta mer om det arbetet eller ge
oss tips och idéer, hör av dig, vi är bara ett samtal bort!

Vad har hänt och vad är på gång
Vi gör en tillbakablick och kikar framåt.
Det har varit en väldigt lyckad tjejkväll i centrala Strängnäs där Mitt Strängnäs stod
som arrangör. Bra jobbat!
Höstens andra företagsfrukost var på nyöppnade bowlinghallen uppe vid Eldsund i

Strängnäs. Ca 60 personer dök upp, så kul!
Företagarna Strängnäs-Mariefred har varit väldigt aktiva. Annika R Malmberg gav en
inspirerande föreläsning på temat samarbete och hur mycket lättare det går att
kommunicera om vi har "varandras instruktionsbok", priset till årets kommunala
tjänsteperson har delats ut och en afterwork med musikquiz har anordnats.
Äntligen har vår nya kollega Joakim Swärd börjat. Han kommer att arbeta som
näringslivsutvecklare inom etablering och tillväxt. En del av er har redan hunnit
träffa honom, har ni inte det så boka in en fika med honom.
Under läs/höst/potatislovsveckan fokuserade vi på extra många
näringslivsaktiviteter, företagsbesök och nätverkande. Det blev en tuff men
jätteroligt vecka med fina möten med många av er och det ger alltid energi och
drivkraft framåt, tack för det!
Vi vill också passa på att gratulera Ospray Farm & Studio till andraplatsen i 360° Eat
Guide 2021 för sitt långlunchkoncept.
Våra UF-företag är igång här i Strängnäs kommun, ser fram emot att följa er resa
hela vägen under skolåret. Heja er, nu ska det skapas business av våra unga
entreprenörer!
500 års resan har startat, läs mer om den nedan och håll utkik, inom kort kommer
fler spännande nyheter om det;)
Det händer mycket i våra olika unika kommundelar, energifrukost med
Imariefred.nu, Stallarholmsfrukost anordnas av Stallarholmens nätverk och i Åkers
styckebruk så bjuder Träffpunkt Krutbruket in till företagsfrukost.
Nästa vecka ska både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträda, vill
ni veta mer om vilka ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige den 22
november och kommunstyrelsen den 24 november så är det bara att klicka på
respektive länk.
Strängnäs kommuns klimat- och energiplan finns nu i en sammanfattning, hör av er
om vi ska skicka en till er.
Visste ni att Strängnäs kommun har störst företagstillväxt i Södermanland?
//Emma Hjelm näringslivschef Strängnäs kommun
Vi är bara ett samtal bort

500-årsresan genom dåtid, nutid och
framtid
Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung vid
riksmötet i Strängnäs. Händelsen hade stor
betydelse för hela Sverige och har påverkat landets
utveckling på olika sätt. 2023 kommer att innehålla
många aktiviteter så vad kan vi göra tillsammans?

Den 6 juni 2022 kommer programmet för 2023 att släppas
och lyfta fram perspektiven demokrati, folkhälsa, historia,
kultur, makt och mänskliga rättigheter under namnet 500årsresan genom dåtid, nutid och framtid. Det blir många
evenemang och aktiviteter och det är just tillsammans vi
skriver framtidens historia.
Det är förstås hela 2022 innan dess men tiden går fort så
börja fundera och planera hur vi tar detta tillfälle i akt för
att skapa mer affärer. Vi vill gärna ha förslag på vad vi kan
göra tillsammans så att 2023 blir ett år fyllt av olika
evenemang, helt enkelt ett extra roligt och gynnsamt år
för vårt lokala näringsliv!

Skicka tips och idéer till oss här!

Information från Polisen
Vår kommunpolis berättar om läget i Strängnäs
gällande brottslighet mot företag. Det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
sker lokalt tillsammans med kommunpolisen,
kommunen, det lokala näringslivet och andra lokala
aktörer.
Nationellt sett ser polisen att brott mot näringslivet
tenderar att öka. Exempelvis bedrägerier, stölder från
byggarbetsplatser och utpressning mot restauranger.
Polisen ser inte samma utveckling i Strängnäs. Inflödet av
anmälningar är förhållandevis litet. Handlar det om; rädsla
av att anmäla, okunskapen av att anmäla, att mörkertalet
är stort? Eller är det så att Strängnäs kommun är en trygg
kommun för näringsidkare? Polisen vill genom samverkan
med näringslivet utveckla bilden. Man vill gärna ha en
dialog kring den upplevda otryggheten och den faktiska.
Ni kommer att möta kommunpolisen framöver när de har
möjlighet att komma på våra företagsfrukostar. De
uppmanar till ta tillfället i akt och ställa frågor, ha en dialog
och prata samverkan med dem.

Välkommen att lämna anbud!
Upphandling av julbord för kommunens personal är
klar men fler upphandlingsdokument ligger ute inom
olika områden.
Strängnäs kommun har alltid pågående upphandlingar av

olika slag och på vår webbplats kan man läsa om vilka som
är aktuella just nu samt hämta hem
upphandlingsdokumenten.
Som exempel kan nämnas att upphandling av kolsyrade
drycker samt färskt bröd och konditorivaror pågår nu.
Information samt givetvis övriga upphandlingar, pågående
och planerade, hittar du på vår webbplats.
Om man är ovan som anbudsgivare så går det bra att
kontakta inköpsenheten för en kortare allmän utbildning i
vad man bör tänka på när man deltar i en upphandling.

Välkommen med din idé!
Har du en bra idé för utveckling av platsen där du
lever och verkar som du vill förverkliga?
Leader Södermanland arbetar för lokal utveckling på
landsbygden och du kan söka projektmedel från dem till
din idé. Välkommen att kontakta
gunilla.malm@strangnas.se på Strängnäs kommun eller läs
mer på www.leadersodermanland.se

Företagsfrukost tema samverkan
Årets sista företagsfrukost närmar sig och den här
morgonen träffas vi i Strängnäs Domkyrka för att
prata samverkan.

Från klockan 7.30 serveras kaffe, smörgås samt något litet
gott och juligt. Programmet startar klockan 8.00.
Vad betyder samverkan med en domkyrka som ligger mitt
i staden, samverkan i framtiden och människors behov av
gemenskap, kultur och riter. Det blir kortfattad information
från Strängnäs kommun och Företagarna SträngnäsMariefred och vi kommer att få en förhandstitt på de
julkrubbor som barnen i våra förskolor skapat. Som alltid
startar och avslutar vi med mingel. Bjud med en vän och
kom så slår vi deltagarrekord så här i slutet på året.

Anmäl dig här till företagsfrukosten!

Fredag 3 dec
07.30-09.00

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.

