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Näringslivsnytt Strängnäs kommun
Nu är det inte många dagar kvar till jul och till de dagar där man

får så småningom välkomna ett helt nytt år.  
Året som har gått har varit både väldigt utmanade, otroligt tråkigt
ibland och samtidigt bjudit på väldigt många roliga och uppiggande

stunder tillsammans med er alla.
I detta utskick så ska vi göra en återblick och samtidigt blicka

framåt mot en spännande framtid med allt vad den kommer att
innebära i resan mot Sveriges bästa företagsklimat.

 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

MVH Emma Hjelm
Näringslivschef, Strängnäs kommun

Vad har hänt och vad är på gång
Vi summerar 2021 och blickar framåt mot 2022, ett nytt år med nya
utmaningar och mängder av möjligheter!

Under året blev vi ett större team som jobbar med näringslivsfrågor och man
tillsatte en näringslivschef för att leda arbetet framåt ytterligare lite till.
 
Svenskt näringsliv rankar oss på plats 49 av Sveriges 290 kommuner, dvs 2:a plats i
Södermanland. Läs rapporten i sin helhet här. 
 
Under hösten släppte restriktionerna lite så vi har genomfört tre väldigt lyckade
företagsfrukostar i fysisk form. Tack restaurang Riva, nya bowlinghallen och
Strängnäs domkyrka för att vi fick husera hos er med dessa.
 
Det har blivit många spännande företagsbesök och tisdagar är alltid en dag som vi
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alltid ser fram emot lite extra. Tack till alla er som tog emot oss. Vi har lärt oss
massor och vi ser fram emot att lära oss ännu mer nästa år så bjud gärna in oss!
 
Det har delats ut priser även om galor och annat kul har fått ställas in i sista
sekund. Strängnäs kommuns nyinstiftade klimat- och hållbarhetspriser tilldelades
Starka händer och Pfizer i Strängnäs. Läs mer om Företagarna Strängnäs-
Mariefreds priser i deras återblick längre ner i detta utskick. 
 
2021 var året då vi som första kommun i Södermanland höjde bidraget till Ung
Företagsamhet. Det är vi stolta över och alla duktiga ungdomar som driver och
brinner för sina företag, ni är fantastiska. 
 
Genom en grym samverkan fick cirka 300 ungdomar sommarjobb, för många var
det första jobbet, första inblicken i arbetslivet och inte minst första lönen.
 
Vi hade extern hjälp med att ta fram en etableringsplan för Strängnäs kommun.
Otroligt spännande och lärorikt arbete, tack Johan Brisvall och Sharing Capabilities
för ett väldigt lyckat samarbete, nu kvarstår det spännande arbetet med denna. 
 
Rådet för attraktionskraft tog ett omtag innan sommaren och träffades igen. Är ni
intresserade av att veta vad det handlar om så hör av er, det är i korta drag en
grupp människor som verkar för vår plats attraktionskraft, du kanske ska vara med?
 
Kommunfullmäktige tog beslut om en ny klimat- och energiplan och vi har under
året fått igång energi- och klimatrådgivning vilket är en oberoende och gratis tjänst,
här ser vi hur fler och fler börjar använda tjänsten, heja er! Tillsammans så bidrar vi
till omställningen.
 
Så i slutet av året kunde vi äntligen offentliggöra något riktigt roligt: 
Vasaloppet kommer till Strängnäs 2023! Det kommer springas, promeneras och
cyklas med målgång under den klassiska portalen från Mora. Dessa aktiviteter sker i
anslutning till 6:e juni 500 år efter att Gustaf Vasa valdes till Sveriges kung i
Strängnäs. 
 
Det händer mycket i vår kommun, läs nedan lite om några av våra fantastiska
samarbetspartners och vad dom gör för att bidra till attraktionskraft på vår plats.
 
Vi ser fram emot ett spännande 2022 och har ni idéer på hur vi kan skapa bättre
och roligare affärer tillsammans - hör av er till oss! 
 

 Kontakta oss!

Stallarholmens nätverk berättar
Under 2021 tog nätverket över ansvaret för
tidningen Gilla Stallarholmen, fick en
verksamhetsledare en dag i veckan och bildade åtta
arbetsgrupper. Nedan kan man se ett urval av det
man gjorde under året.

Man utsåg Khaldoun Enterno Zeneddin, Ohlssons
Hembageri till Årets Stallarholmsbo 2020 och Föreningen
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Mälsåkers framtid till årets Stallarholmsförening. Det
ordnades tipspromenader, skidspår, startade
tillsammansodling och drift av Facebookgruppen Odla i
Stallarholmen samt skötte ortens hemsida och startade
Instagramkonto. Man chartrade ångbåtsfartyget M/S
Ejdern så att årskurs 6 fick en minnesvärd utspark och
ordnade tårtkalas på Stallarholmsskolan. Dessutom
ordnades superloppis, tre nätverksfrukostar, nya
informationskartor och infopoints samt att man
genomförde Give the lake a brake där man städade på
Mälarens botten.
 
Under 2022 planerar man att göra minst lika mycket och
dessutom ordna Stallarholmsdagen, en helt egen dag för
orten.
 
Vill du också vara med i Stallarholmens Nätverk och jobba
för att öka ortens attraktionskraft? Hör av dig till
info@stallarholmen.info eller ring 0152-75 24 50.
 

Läs mer här om Stallarholmens Nätverk

Mitt Strängnäs berättar
Under sommaren och hösten 2001 har de åter
kunnat arrangera evenemang och aktiviteter, vilket
de tycker känns jätteroligt. 

Man berättar att höjdpunkterna har varit Strängnäs
Bilcruising, Strängnäs Nostalgidag och julmarknaden. De
har även i samarbete med andra aktörer genomfört
operakvällar utomhus, tjejkväll på stan och mycket annat. 
 
Inför nästa år hoppas man kunna genomföra alla
aktiviteter enligt plan. Många återkommande evenemang
är planerade och även en del nyheter. De uppmanar till att
hålla utkik efter Made by Strengnäs 2022 som beräknas
vara klar i slutet av februari.

 Läs mer här om Mitt Strängnäs

iMariefred.nu berättar
2021 innebar att även detta år tänka om gällande
evenemang, träffar och mingel. Det blev i stället
digitala nätverksträffar men i september kunde
man åter börja träffas fysiskt och det blev tre
träffar under hösten.                                                   
                

Årets Mariefredsmagasin blev lite annorlunda då
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evenemangssidorna fick utebli och i stället blev det mer
information om upplevelser och sevärdheter i Mariefred.
Föreningen fick ny ordförande i mars, Niclas Norén och 1
oktober tillträdde Cathrine Ohliw som ny
verksamhetsledare.  
 
Man tog fram parkeringskartor inför sommaren,
genomförde MoveEat i augusti och Mariefreds klassiska
julmarknad 1:a advent. Med stöd från Strängnäs
kommuns näringslivsfond arrangerade man tre
energifrukostar med olika inriktningar som komplement
till ordinarie nätverksträffar. En fototävling pågår i sociala
medier där man önskar se mer miljö- och
evenemangsbilder. 
 
Under senare delen av 2022 arrangeras en fotoutställning
där fina priser utlovas. Bilder man önskar tävla med
publiceras på sociala medier och öronmärks med
#imariefredfoto
De önskar er alla en riktigt God jul och gott nytt år!

Läs mer här om iMariefred.nu

Polisen berättar
Brotts- och otrygghetsproblematiken är inget en
enskild aktör kan lösa och det finns inga snabba
lösningar. Tvärt om är det ett arbete som kräver
samverkan baserad på kunskap och att tänka
långsiktigt.  

Under 2021 har samverkan med Svenskt Näringsliv
intensifierats i ett nätverk som bedrivs av Region
Sörmland. I nätverket deltar kommundirektörer,
representanter för Svenskt Näringsliv samt lokalpolis eller
brottsförebyggande samordnare.
 
Under 2022 fortsätter Polismyndigheten och Länsstyrelsen
arbetet och hoppas på att utveckla samverkan med
Svenskt Näringsliv. 
Man ser också fram emot att fortsätta det lokala
samarbetet för att öka trygghetskänslan samt att
motverka brottslighet mot Strängnäs näringsliv. Under
nästa år kommer det centrala brottsförebyggande rådet
träffas två gånger och de lokala åtta gånger.
Sammanhållande för detta är kommunens
trygghetssamordnare. Till dessa råd är väktarbolag,
fastighetsbolag, socialtjänst, Team Ungdom, fritidsgårdar,
räddningstjänst med flera inbjudna och man önskar gärna
att representanter för näringslivet deltar. Är du intresserad
av att delta kontakta Marita Andersson, Strängnäs
kommuns trygghetssamordnare på telefon 0152-292 29
eller marita.andersson@strangnas.se
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Företagarna Strängnäs-Mariefred
berättar
Företagarna inledde 2021 med tuffa restriktioner
vilket begränsade dem i aktiviteter mot sina
medlemmar.

Man planerade för att genomföra sin årliga näringslivsgala
och alla detaljer var på plats för den 3 september.  I slutet
av augusti tog man det tråkiga men ansvarsfulla beslutet
att ställa in galan. Nu hoppas man få genomföra galan den
2 september 2022 istället. 
 
Trots inställd gala så har det delats ut priser såklart.
-Årets företagare blev Örjan Gustafsson, Mavab AB
-Årets unga företagare tilldelades Johannes Cederholm, JC
Ship Marine Care
-Årets kommunala tjänsteman tillföll Emma Hjelm,
näringslivschef Strängnäs kommun
 
Trots pandemin han man med några aktiviteter bland
annat en inspirerande affärslunch med föreläsaren Annika
Malmberg, några företagsfrukostar arrangerade
tillsammans med Strängnäs kommun och en AW med
musikquiz. Man berättar att man har fått in några nya
kreativa själar i styrelsen som är taggade inför ett 2022
som ska gå i nätverkets tecken.
 
De ser fram emot att tillsammans med kommunen och
näringslivet få vara med att sätta Strängnäs på kartan med
Sveriges bästa företagsklimat som målbild.

            Läs mer här om Företagarna Strängnäs-Mariefred     

 
-----------------------------------------------------------------------

 
Hjälp oss att tycka till!

 
Den 3:e januari skickar Svenskt Näringsliv ut sin enkät,

hjälp oss genom att svara på den! 
Den ligger inte till grund för hela vårat arbete men ger oss

en bra riktning om vad ni tycker är viktigt. 
           

TACK på förhand!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måndag 3:e
januari
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Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Växel: 0152 - 291 00
Direkt: 0152 - 290 15

naringsliv@strangnas.se

Om webbplatsen

Klicka här för att avregistrera dig från detta nyhetsbrev.
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