JUNI 2021

Näringslivsnytt Juni
Välkommen sommaren, semester och hemester!
I veckorna som har gått så har jag fått äran att träffa så otroligt
många företagsamma människor i vår kommun. Vilket har gjort
att jag funderar på detta med nätverkande, hur kan jag stötta er
med att hitta rätt i det? Behöver vi kanske hjälpas åt att hitta lite
nya kreativa enkla möten där målet och syftet är att
företagsamma människor möts för att utbyta tankar, ideér och gör
affärer med varandra?
Jag jobbar några veckor till så är du sugen på en glass, en fika, en
lunch eller helt enkelt ett litet samtal bara, så hör av er till mig
eller fånga mig när ni ser mig.
Trevlig helg, trevlig sommar och jag ser fram emot en höst
tillsammans med er.
// Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun

Vad har hänt och vad är på gång?
Det händer mycket och tiden går otroligt fort. Sverige öppnar upp,
restriktionerna lättar och höstens planering är i full gång. Lite tillbaka- blick
och vad som är på gång:
- Tisdagarnas företagsbesök fortsätter och hör gärna av er om ni vill att vi kommer
just till er. Mål och syfte är att lära känna er och er vardag ännu bättre, samt vara
er behjälpliga med det som vi som kommun kan erbjuda.
- Våra turistvärdar för sommaren är på plats. Välkomna Fanny, Rosanna och
Johanna. I år kommer ni att träffa dom på många olika platser i kommunen just där
många av våra turister befinner sig.
- På kommunstyrelsens sammanträde i Juni så beslutades det om ett nytt
samarbetsavtal med Ung Företagsamhet i Södermanland vilket vi är otroligt glada
över. Tillsammans ska vi stötta våra unga, företagsamma människor som sedan blir
våra nya framgångsrika företagare.
- Under hösten så kommer ni att få se ett spännande projekt växa fram i Åkers
styckebruk inom mat och hantverk.
- Vi har klättrat 25 placeringar i Småföretagarnas riksförbunds nya mätning till plats
134 av 290.
- Företagsklimatet som mäts av Svenskt näringsliv lyfter oss till plats 44 av 290 så

nog är vi på rätt väg men oxå en bit kvar till det ganska högt uppsatta målet av
att ha bäst företagsklimat i Sverige. Vi väntar med spänning på höstens rapport om
vart vi placerar oss i årets näringslivsranking i Sverige.
-Sörmlands företagare har en positiv bild av senaste halvåret och framtiden. Det
visar resultatet på den enkät som drygt 1100 företag i Sörmland har hjälpt till att
svara på. Mer om dom resultaten kan du läsa om i bifogad bilaga.
- Med samlade krafter så har ca 250 ungdomar fått sommarjobb, helt fantastiskt
samarbete mellan många olika aktörer!
- Detaljplaneringen inför årets näringslivsdag är satt, bokningen har öppnat så
missa inte att anmäla er i länken längst ner i detta brev.
- Första fredagen i månaden så kommer vi att genomföra höstens
företagsfrukostar, mer info kommer om det.
- För snart 500 år sedan så valdes Gustav Vasa till kung här i Strängnäs vilket gör
att 2023 blir ett spännande Jubileumsår, hur sätter vi tillsammans vår kommun på
kartan då?
- Intresset för att vara företagare i vår kommun är stor och efterfrågan på lokaler
och mark ökar. Kul och utmanande!

Hör av dig, vi är bara ett samtal bort!

Omställningsstöd- fem miljoner finnes
Behöver du utveckla din marknadsföring, digitala strategi eller funderar du
på att bygga en webbshop? Nu kan du göra det till 20% av kostnaden!
Från 20:e augusti kan du söka upp till 150 000 kr i stöd för din idé. Låt snilleblixten
i sommarens hängmatta bli verklighet!
Region Sörmland satsar fem miljoner för att hjälpa dig och dina kollegor att utveckla
företagandet i Sörmland. Det är en del av satsningarna som görs för att motverka
de negativa effekterna i spåren av pandemin.
Läs mer här

Stua - Visit Sörmland
Under hela 2021 är det gratis för företag i
besöksnäringen att synas i Visit Sörmlands olika
marknadsföringskanaler.
Region Sörmland finansierar i år marknadsföringsinsatser
för besöksnäringen via Stua, Visit Sörmland. Har du någon
info som du vill ska synas på Visit Sörmland? Då kan du
skicka e-post till welcome@visitsormland.com
Läs mer här

Var med och påverka där du bor
Strängnäs kommun jobbar för att stärka lokal utveckling på landsbygden

och det sker genom Leader Södermanlands projektmöjligheter och även
företagsstöd.
För att Leader Södermanland ska jobba med det vi och ni tycker är viktigt de
närmaste åren behövs era synpunkter om vad som är viktigt på platsen där du
bor. Lämna dina förslag via länken nedan.
Vill du veta mer om Leader Södermanlands arbete och hur Strängnäs kommun
arbetar med dem kan du läsa mer på deras hemsida
www.leadersodermanland.se eller kontakta Gunilla Malm,
gunilla.malm@strangnas.se
Lämna ditt förslag här

Strängnäs kommun deltar i piloten för Resvana, vill
du också vara med?
Resvana är en digital plattform som gör det lättare för anställda och
besökare att resa mer hållbart både i och utanför arbetet. Just nu finns
möjligheten för er som företag att delta i piloten för att sen bestämma
om ni vill fortsätta med tjänsten.
Arbetsgivare som deltar i piloten kommer att få en sammanställning över de
enkätsvar som sina användare fått svara på efter cirka fyra veckors
användande av Resvana. Tjänsten tillhandahålls av företaget Nudgd och i
bifogad fil finns mer information och kontaktuppgifter.

Anmälan till årets näringslivsdag har
öppnat!
Den 3 september arrangerar Företagarna i
Strängnäs-Mariefred i samarbete med Strängnäs
kommun årets näringslivsdag. Nu har äntligen
anmälan öppnat till detta 10-årsjubileum!
För 10:e året välkomnar vi er till Strängnäs näringslivsdag
med gala. Det har hänt mycket genom åren, vi kommer se
tillbaka, befinna oss i nuet och blicka framåt.
Vi ser fram emot att träffa er alla på riktigt igen, så missa
inte att boka dig för ND2021.
Dagen kommer ledas av vår fantastiska Charlotte
Göthberg som gästas av Pär Johansson från Glada
Hudikteatern, Sparbanken Rekarnes vd Annika Helg,
Strängnäsbon Ulf Kristersson, Företagarnas vd Günter
Mårder m.fl.
När skymningen faller svidar vi om till gala, äter gott,
hyllar pristagare och njuter av en show som leds av Isaac
And The Soulcompany!
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