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      Näringslivsnytt Strängnäs kommun      
Så var årets kortaste månad här och innan vi vet ordet av är det

snart vår igen. Vi ser väl alla fram emot att lägga undan
vinterkängor och mössor, att få lite sol på näsan sittandes mot en

södervägg med en kopp kaffe. 
Vi ser fram emot att träffa er igen, kanske på årets första

företagsfrukost i Frysen Padel, läs mer längre ner och anmäl er!

Vad har hänt och vad är på gång
Vi märker verkligen hur uppskattat och bra det blir när vi träffas, det ger
energi och inspiration och det är väl precis vad vi alla behöver efter ett par
otroligt tuffa år för många av er.

Vi genomför nu våra företagsbesök ut på plats igen. De är verkligen stor skillnad att
få träffas och se platsen ni verkar på, tack till er som tagit emot oss hittills och vi ser
fram emot kommande besök.
 
Just nu pågår ett arbete kring att bilda en förening som kommer att driva projektet
med att Vasaloppet kommer till oss som en del av 500-års resan 6/6 2023. 
 
Vi vill också påminna om att det än finns tid att tycka till om handelspolicyn som är
ute på remiss, läs mer här.
 
Man har i veckan genomfört årets krögarmöte där alkohol- och livsmedelsinspektör
samt kommunpoliser och räddningstjänst informerar. Några punkter var att årets
utbildning i ansvarsfull alkoholservering (AAS) hålls den 4 och 5 maj. Inbjudan
skickas till alla krögare i kommunen lite längre fram. Polis och trygghetssamordnare
informerade om brottsförebyggande insatser och att om man ser misstänkt aktivitet
är det mycket bra om man tipsar polisen, de har nu en ökad bemanning i
kommunen. 

 

https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/handelspolicy?searchQuery=handelspolicyn


 
Lantbrukare har drabbas hårt av de höjda energi- och drivmedelspriserna vilket gör
att Agro Sörmland bjuder in till ett seminarium för att diskutera detta och möjliga
lösningar. Läs mer och anmäl dig här.
 
Även 2022 kommer det att vara avgiftsfritt för företag i restaurangbranschen när det
gäller livsmedelstillsyn, ansökningar om serveringstillstånd samt tillfälliga
serveringstillstånd. 
Det är också möjligt att fortsätta söka medel ur näringslivsfonden för aktiviteter som
gynnar det lokala näringslivet. Läs mer vad som gäller i nyheten på vår webbplats.
 
Jag vet att det är många av er som just nu planerar en massa roliga publika
evenemang inför våren och sommaren, glöm inte att lägga in det i vår
evenemangskalender på webben.  
 
//Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun
                                     

 Vi är bara ett samtal bort!

Strängnäs kommuns etableringsplan
Den 16 februari antog kommunstyrelsen den
etableringsplan som vi arbetat med att ta fram under
hösten. Den kommer hjälpa oss i det kommunala
arbetet med etablering och tillväxt.                             
                           

En del av er har varit med i framtagandet av underlaget
som nu blivit till en antagen etableringsplan. Det känns
jätteroligt och inspirerande att vi tillsammans vet vilken
väg vi ska gå, hur vi vill att det ska bli och vad vi behöver
göra för att komma dit. Här finns fem prioriterade effekter
som leder till principer för önskvärda etableringar.
Effekterna är:

Höj utbildningsnivån i Strängnäs kommun
Diversifiera vilka företag som finns i Strängnäs
kommun
Förbättra Strängnäs kommuns långsiktiga hållbarhet
Stärk Strängnäs kommun som besöksdestination
Skapa levande stadskärnor.

 Här kan du läsa om beslutet och etableringsplanen

 

Nyfiken på... Thomas Öqvist
Här presenterar vi varje månad en person som får
berätta mer som sin funktion och roll i kommunens
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https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2022-02-11-kommunen-fortsatter-stotta-det-lokala-naringslivet-med-atgarder
https://www.strangnas.se/arkiv/evenemangsguiden/skicka-in-evenemang?searchQuery=evenemang
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
https://www.strangnas.se/download/18.7f46784617eba9620ff4506d/1645520960596/16.%20Principer%20f%C3%B6r%20arbete%20med%20f%C3%B6retagsetableringar%20i%20Str%C3%A4ngn%C3%A4s%20kommun.pdf
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verksamhet. Först ut är den sist anställde på
näringsliv/kontaktcenter.

Hej Thomas. Välkommen och hur känns det att arbeta som
destinationskoordinator på Strängnäs kommun?
-Det känns roligt och jag ser fram emot att komma igång
med arbetet och lära känna våra olika företagare.
 
En del känner kanske till dig från bland annat
kontaktcenter som var din senaste arbetsplats i
kommunen, men hur hamnade du i den här rollen?
-Jag tog tjänstledigt då jag ville studera sport
management i Örebro. Där läste jag också turism så därför
kändes den här tjänsten passande. 
 
Vad kommer du att arbeta med eller med vilka frågor ska
man höra av sig till dig med?
-Min uppgift är att göra Strängnäs kommun ännu mer
attraktiv att besöka men också att bo, leva och verka i.
 
Till sist, om du ska beskriva för någon som aldrig varit i
Strängnäs hur det är här, vilka tre ord vill du då använda?
-Strängnäs är: fint, tryggt och lagom!
                                                                

Här når du Thomas via mail

Företag kan söka ekonomiskt stöd för
köp av elektriska arbetsmaskiner och
miljölastbilar
Energimyndigheten betalar nu ut en klimatpremie för
miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Stödet
beräknas finnas fram till och med 2024.

Det är möjligt att söka statligt stöd för arbetsmaskiner som
är drivna av el, fordonsgas, bioetanol eller en hybrid av
dessa bränslen. Stödet för dessa miljöarbetsmaskiner upp
till 20% av inköpspriset. Fler kriterier och ansökan finns på
Energimyndighetens webbplats.

Läs mer och ansök här

Draknästet light - för dig med en
spännande företagsidé
Den 30 mars kommer Katec Sörmlands Draknästet
light till Mariefred. Syftet är att hjälpa innovatörer
och entreprenörer så att det blir hållbara och
lönsamma bolag i Sörmland.          

mailto:thomas.oqvist@strangnas.se
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/klimatpremie/


Här har du möjlighet att pitcha din affärsidé inför
bolagsbyggare, affärsutvecklare och investerare. Efteråt
har du möjlighet att få upp till 10 timmars affärsutveckling
till ett värde av 15 000 kronor. Sista ansökningsdag är 27
februari.                                                                     

Läs mer och ansök här

Klicka här för att avregistrera dig från detta nyhetsbrev.

Polisen berättar: Har ni tänkt på DNA-
märkning?
Har ni som företag tänkt på att märka era värdefulla
föremål? De behöver inte vara värdefulla utan kan
vara saker som ni är rädda om.  

Det är viktigt att göra en polisanmälan när man utsatts för
brott. Även om alla fall inte går att utreda så gör polisen
sitt yttersta utefter de förutsättningar de har i varje enskilt
ärende. När det gäller stölder kan ni hjälpa polisen genom
att märka eller DNA-märka era föremål. Det underlättar i
polisutredningen och det går snabbare för er att få tillbaka
godset.   

Mer information finns här

Företagsfrukost 4 mars
Vi ses hos Frysen Padel, Gorsingeberget och börjar
07.30 med kaffe, smörgås och mingel. Det är redan
många anmälda och vi ser ut att slå deltagarrekord
så anmäl dig snarast för att säkra din plats.               
                                                       

Den här morgonen pratar vi om utmaningen att hitta och
matcha rätt kompetens, hur ser det ut framåt och hur kan
vi hjälpa varandra. 
 
Våra UF-företagare på gymnasieskolorna är i full gång med
att driva sina företag och de kommer att finnas på plats
med sina produkter och tjänster så ta chansen att stötta
dem i deras fantastiska arbete. 
 
Självklart, dagen till ära, finns det möjlighet att spela lite
padel efter frukosten, man anmäler sig på plats.

Anmäl dig här

Fredag 4 mars
07.30-09.00

 
Ca 09.30-

Padelturnering
och prova-på-

padel
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https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/
https://business.updatesystem.se/ext-event-details/5671


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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