
 

MARS 2022

Näringslivsnytt Strängnäs kommun
När vi just börjat se ljust på tillvaron efter två år med pandemin så
har vi en ny stor kris i form av ett krig i Europa. Vi känner empati

för det ukrainska folket och än en gång prövas vi som nation,
medborgare i världen och medmänniska. Den gamla devisen

"ingen kan göra allt men alla kan göra något" stämmer väldigt väl
även denna gång. Tillsammans blir varje litet bidrag av stor

betydelse. 

Läget kan göra det svårt att ibland se vikten av det vi gör till
vardags i våra jobb ställt mot hur de har det. Vi jobbar vidare

enligt plan här på näringsliv men vi är en del av ett större



sammanhang i kommunen. Vi hjälps alla åt med det som behövs
för att vara så förberedda som det går på olika scenarier. Det kan
innebära att tömma och ställa iordning lokaler, se över rutiner och
planera för "om... hur gör vi då" eller att vara extra snabba och

sakliga i vår kommunikation.

Här nedan kan du som vanligt läsa om vad som hänt och vad som
är på gång i vår närhet. Den här gången hittar du också länkar

som kanske kan vara till hjälp för dig som företagare utifrån
situationen i Ukraina och hur den kan påverka.

Vad har hänt och vad är på gång?     
Äntligen är våren på väg - det är ljust när man kommer till jobbet och ljust
när man går hem, härligt! Vi har kunnat börja träffa varandra igen och livet
börjar att återgå till det nya normala även om krisen i Ukraina lägger en
skugga över allt.                  

Resan är nu igång och vi har besökt Vasaloppsorganisationen och Mora kommun
som en del i arbetet med att få Vasaloppet till Strängnäs 6/6 2023 med mottot "gå,
lunka, löp". En arrangörsförening håller på att bildas och tillsammans med våra
lokala föreningar så fortsätter resan här hemma i Strängnäs. 

Vi har äntligen haft årets första företagsfrukost och det blev besöksrekord, vi var
cirka 130 stycken som åt frukost och pratade kring matchning och kompetens.
Därefter kunde de som ville svinga loss i padel och givetvis blev det mer mingel.

En ny detaljplan för området Eldsund 6:16, del av etapp 3 söder, "Eldsundsviken"
finns ute för granskning till och med den 1 april. Mer info och hur du lämnar
synpunkter kan du läsa om på vår webbplats.

Stallarholmens Nätverk har delat ut priser. Vi säger grattis till Anders Reisch och
Henrik Ehrin som får priset som Årets Stallarholmsbo 2021 för sin insatts i arbetet

 

https://www.strangnas.se/eldsundsviken-soder


med Stallarholmens Aktivitetspark. Vi gratulerar också Solåkrabyn som får priset
som Årets Stallarholmsaktör 2021 då de har ökat livskvaliteten för många. Läs hela
motiveringen på www.stallarholmen.info

Via Region Sörmland finns nu åter affärsutvecklingscheckar (finansiellt stöd) att
söka för företag som vill växa. Läs mer på www.regionsormland.se om vad stödet
kan användas till och vilka kriterier som gäller. Ansökningsperioden pågår till 1 maj. 

Nu närmar det sig slutfasen för våra lokala UF-företag och 31 mars har jag äran att
få leda den jury som ska utse årets vara. Det här läsåret har vi haft 24 UF-företag i
vår kommun jämfört med 27 stycken läsåret innan. Antalet kan variera utifrån
elevantal på utbildningarna och hur många de är i respektive företag. I antal elever
så driver i år 70 ungdomar företag mot 93 stycken förra omgången, vilket såklart är
en siffra som vi vill hjälpas åt att komma tillbaka till. 

En liten påminnelse till er alla, har ni frågor, tips och ideér? Hör mer än gärna av er,
vi finns till för er och era vardagsproblem.

//Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun
 

 Vi är bara ett samtal bort!

Var kan jag hitta mer info om krisen i
Ukrainas påverkan på mitt företag och
näringslivet?
De omfattande sanktionerna som nu sätts in mot
Ryssland har olika slags påverkan på näringslivet.
Strängnäs kommun följer säkerhetsläget och har
skapat en samlingssida på kommunens webbplats.
Där finns mer info att läsa.  

På Svenskt Näringslivs sida finns information om hur
krisen påverkar företagen och länkar till sidor med 

https://www.stallarholmen.info/natverket/arets-stallarholmsaktor/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/affarsutvecklingscheckar/
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/kriget-i-ukraina
https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/kriget-i-ukraina?utm_source=The+big+list&utm_campaign=8280a2a6f8-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_08_06_46&utm_medium=email&utm_term=0_bab212f7d7-8280a2a6f8-230632042


Andra sidor med information är:
verksamt.se 
Business Sweden
Kommerskollegium
Exportkreditnämnden, EKN
Utrikesdepartementet, Regeringen
Tullverket

Östsvenska Handelskammaren har sänt seminarier på
temat Ryssland-Ukraina-Handel. Dessa kan ses i efterhand
via deras webbplats och informationen är öppen även för
ickemedlemmar. 

Kom och träffa NyföretagarCentrum
på Multeum!            
Vid fyra tillfällen under våren kan man komma och
träffa NyföretagarCentrum Strängnäs. Ingen för-
anmälan krävs.                                                             
    

Här kan du få veta mer om hur man gör för att starta
företag och vad du kan få hjälp med av
NyföretagarCentrum. Är du inte själv intresserad så känner
du kanske någon du kan tipsa om detta. Rain Abdulnour
kommer att finnas på plats för att informera och svara på
frågor. Hon talar svenska, arabiska och engelska. 

Datum: 18 mars, 22 april, 13 maj och 10 juni.
Tid: klockan 10.00-12.00

Läs mer här om NyföretagarCentrum Strängnäs

https://www.verksamt.se/driva/rysslands-invasion-av-ukraina
https://www.business-sweden.com/sv/campaigns/kriget-i-ukraina/
https://www.kommerskollegium.se/
https://www.ekn.se/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.tullverket.se/
https://ostsvenskahandelskammaren.se/
https://www.nyforetagarcentrum.se/strangnas/


Nyfiken på... Lars Ekström
Här presenterar vi varje gång en person som får
berätta mer om sin funktion och roll i kommunen.
Denna gång träffar vi vår kommundirektör.              

Hej Lars Ekström!

Du har haft den här rollen i i tre år. Hur ser du på
företagandet och det lokala näringslivsklimatet i vår
kommun och hur tycker du det har utvecklats under den
tiden? 
-Vi har ett bra näringslivsklimat med engagerade och
nytänkande företagare. Vi befinner oss på en otroligt bra
plats som jag tror är viktigt för fortsatt utveckling av
näringslivet. Jag har jobbat 10 år i kommunen och alltid
varit i kontakt med näringslivet. Jag upplever att vi har
utvecklats tillsammans med näringslivet på ett positivet
sätt under den tiden. 

Du har ju själv varit egen företagare i många år, berätta
lite om det.
-Jag hade verksamheter i 12 år inom livsmedels-
branschen, sju fiskaffärer och färdigmatstillverkning.

Vad ser du är våra största utmaningar och möjligheter
inom näringslivsområdet när vi blickar framåt?
-Möjligheter är läget och invånarna, läget är helt
fantastiskt. Det är viktigt att vi förstår varandras logiker.
Det är inte alltid näringsliv och kommun ser lika på saker.
Vi behöver öka förståelsen för varandra. Ibland är vi en
myndighet och ibland en serviceinstans. 

Vilka tips kan du ge någon som vill starta eller flytta sitt
företag till Strängnäs för att de ska lyckas och trivas här?
-Kontakta de som arbetar på Näringsliv och använd "en
väg in" - vårt Kontaktcenter!



Till sist, hur vill du med tre egna ord beskriva Strängnäs
kommun för någon som aldrig varit här?
-Strängnäs är: Fantastiskt, nära och generöst.                 
                              

 Här når du Lars via mail.

Strängnäs Näringslivsdag 2022
Den 2 september äger årets näringslivsdag rum i
Thomas Arena, Teatern. Kvällen avslutas med en
galamiddag, prisutdelningar och underhållning i
Thomashallen. Dagen och galan arrangeras av
Företagarna Strängnäs-Mariefred och Strängnäs
kommun är samarbetspartner.  

Kom och mingla med företagarkollegor och lyssna till
föreläsningar och en spännande valdebatt med våra
politiker. Dagen avslutas med traditionsenlig galamiddag
med underhållning av Isaac and the Soulcompany varvat
med prisutdelningar. Läs mer och boka biljett på:
www.strangnasnd.se

Läs mer och boka här

Företagsfrukost 1 april
Den här gången träffas vi hos muséet Arsenalen i
Härad. Dagens tema är besöksnäring och en exklusiv
förhandsvisning är utlovad.

Som vanligt startar vi med kaffe, smörgås och mingel
klockan 07.30 och klockan 08.00 startar morgonens
program. 

mailto:lars.ekstrom@strangnas.se
mailto:lars.ekstrom@strangnas.se
https://www.strangnasnd.se/
https://www.strangnasnd.se/


Vi kommer att börja med en förhandstitt på Kungstigern
som är en av få bevarade av sin typ. Därefter får vi höra
mer om "Vasaloppsförberedelserna" som en del av 500-
årsresan, kommunens kulturkontor berättar om vad de gör
och kan göra för aktörer inom besöksnäringen. Dessutom
blir det presentation av ett par personer i nya roller.

Vi avrundar programmet cirka 08.45 med mer möjligheter
till mingel därefter.                                                   

Anmäl dig här

Fredag 1 april
07.30-09.00

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.

https://business.updatesystem.se/ext-event-details/5672
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
mailto:naringsliv@strangnas.se
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
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