MAJ 2021

Näringslivsnytt
Sommaren närmar sig, vaccinationen rullar på i bra fart och
regeringen ska inom kort förhoppningsvis fatta beslut om lite
lättnader som gör att vardagen för alla kära aktörer inom de mest
utsatta branscherna kanske ser lite ljus i tunneln.
På kommunfullmäktige i April så antogs Strängnäs kommuns nya
klimat och energiplan där vi nu vill med detta utskick ge er
nyheten att from idag så finns en ny energi och klimatrådgivning
på plats just för er, läs mer i nyheten nedan.
På torsdag bjuder vi in till digital aktörsträff för besöksnäringen,
missa inte den!
//Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun

Vad har hänt och vad är på gång?
Det händer mycket på en månad, både små och stora saker. Jag tänker att
jag gör en kort tillbakablick på dom senaste veckorna på en del av
de aktiviteter som har skett.
- Tisdagar gör vi företagsbesök där mål och syfte är att lära känna er och
er vardag som företagare ännu bättre. Hör gärna av er om ni vill att vi kommer till
just er.
- Vi har tagit ett krafttag runt etableringsarbetet i Strängnäs kommun och inom
kort kommer mer information om detta, ett superspännande arbete för att i
framtiden locka hit ännu fler företag till vår fantastiska plats.
- En näringslivskoordinator är anställd, välkommen Ulrika Blom, henne har ni tidigare
träffat på våra frukostar mm men då från Jobbtorg här på Strängnäs kommun.
- Årets företagare är utsedd av Företagarna Strängnäs-Mariefred, Grattis Örjan
Gustafsson på Mavab AB i Mariefred!
- Framtidssamtal med den fantastiska organisationen UF, Ung Företagsamhet är
genomfört, det finns bara en väg och den är framåt och uppåt.
- Nyföretagandet ökar och Nyföretagarcentrum är en väldigt viktig spelare för oss,
heja er med det arbete i gör och sedan senaste årsmötet så representerar Ulrika
Blom vårat deltagande där.
- Detaljplaneringen för att kunna genomföra årets näringslivsdag 3:e september
pågår, vi håller tummarna för att få genomföra den!
- Samarbetet med RF Sisu har hittills bidragit till att ca 70 ungdomar nu är

utbildade för att vara aktivitetsledare i sommar, helt fantastiskt att kunna bidra till
att fler sommarjobb skapas i vår kommun.

Hör av er, vi är bara ett samtal bort!

Energi- och klimatrådgivning
Vi vässar nu arbetet kring hur vi tillsammans med er ska bidra till att
skapa en bättre miljö och ett hållbart samhälle framöver. För att stötta
er i detta så finns en ny kostnadsfri tjänst för er att nyttja, alla kan vi ta
små eller stora steg med hjälp av varandra!
Energi- och klimatrådgivningen hjälper små och medelstora företag, lokala
organisationer och föreningar samt allmänheten med tips på hur man kan minska
sin energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka energikostnader
samtidigt som man påverka miljön så lite som möjligt.
Läs mer här

Handelskammaren
Strängnäs kommun är sedan våren 2021 medlemmar i organisationen
Handelskammaren Mälardalen som är en privat ideell
näringslivsorganisation som har i uppdrag att främja tillväxt i vår region.
Handelskammaren Mälardalen arrangerar mer än 50 utbildningar, seminarier,
frukostmöten och andra evenemang varje år. Deras verksamhet fokuseras inom
infrastruktur, kompetensförsörjning, internationella affärer och hållbarhet. För mer
info om deras verksamhet, vad som är på gång, medlemskap mm. så följ gärna
länken nedan.
Läs mer här

Trygghet, brottslighet och samverkan
Med jämna mellanrum så genomförs olika typer av undersökningar där en
jätteviktig del i dom är den upplevda tryggheten och brottsligheten mot
våra företagare. Här har vi i Strängnäs ett stort arbete att göra tillsammans.

Just nu så meddelar polisen att det i Södermanland vid flertalet tillfällen, trots viss
nedgång, skett stölder från olika entreprenad och lantbruksmaskiner.
Det är flera brottsnätverk som är aktuella vid stölder i butiker där det rör sig om
systematiska stölder på bla hygien och köttvaror.
Tack vare tips och samverkan så har man lyckats förhindra flertalet brott och tex
bl.a. beslagtagit en container på en järnväg där man funnit 3 bilar där stölderna
troligtvis har skett i Strängnäs.
Tillsammans så skapar vi det trygga samhälle vi vill ha!

Regionala stöd och bidrag
Region Sörmland erbjuder små- och medelstora företag att söka
finansieringsstöd/affärs- utvecklingscheckar.
Syftet är att öka konkurrenskraften och skapa hållbar tillväxt genom
internationalisering, digitalisering och grön omställning. Kan detta vara intressant
för ditt företag?
Läs mer här

Aktörsträff för besöksnäringen
Kom och drick ditt morgonkaffe med oss digitalt och
få en kort överblick av nuläget och vad som är på
gång inför sommaren.

Du som driver företag eller på något sätt arbetar med
besöksnäringen bjuds in till info och inspirationsträff med
andra likasinnade. Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams
och du anmäler dig via länken nedan.
Varmt välkommen!

Torsdag
27 maj
08.4509.45

Anmäl dig här

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.

