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Näringslivsnytt Strängnäs kommun 
Välkommen hösten med din härliga luft, tända ljus på kvällarna
och husmanskostens revansch i hemmen. 
  
Jag vet inte hur många som känner igen sig i höstmönstret av att
nu ska alla barnens aktiviteter igång, köttgrytorna kokas, svampen
plockas och sommarens missade träningspass tas igen? 
Men jag gillar hösten, det är så kul att vi kan börja ses men med
försiktighet såklart. Nu måste vi tillsammans återstarta samhället
igen, kanske på ett nytt sätt men vad gör väl det egentligen?
Huvudsaken är väl att vi gör det tillsammans med den stöttning
som just jag eller du kan bidra med? 
 
//Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun

Vad har hänt och vad är på gång?
Vi gör som vanligt, en liten tillbakablick och uppdaterar lite med vad som är
på gång. 

- Tråkigt men ansvarsfullt beslut togs att ställa in årets näringslivsdag. Vilket gör att
under nästa år så måste vi fira gånger tre då vi gått miste om två tillfällen på rad,
det vill säga ännu mer glitter, glädje och framtidstro. 
- Vi bor, lever och verkar på en attraktiv plats som vi ska vara stolta över. Många vill
bo och starta företag här, sträck på er för det. 
- Nästa vecka drar vi igång med våra företagsbesök igen, varje tisdag klockan
11.00-12.00. Det gör vi för att lära känna er och er vardag ännu bättre, så hör av er
så hittar vi en tisdag som passar just er. Liten eller stor spelar ingen roll, ni är precis
lika viktiga! 

 



- Vi har en ökning av nystartade företag i vårt län med 15 procent. Enligt de sista
rapporterna så mår Strängnäs företagare bättre än rikssnittet i spåren av pandemin,
heja oss! 
- Grattis Johannes Cederholm på JC ship care & marin AB för priset som Årets unga
företagare. Grymt jobbat!
- Polisen hälsar till er alla hantverkare där ute: Märk upp era verktyg som ni har i
bilar och på arbetsplatser. Stölderna sker till 90% av internationella nätverk och det
hjälper polisen i arbetet att stoppa detta om man kan spåra vart stöldgodset
kommer ifrån. 
- Första fredagen varje månad kommer Strängnäs kommun tillsammans med
Företagarna Strängnäs-Mariefred att anordna de klassiska företagsfrukostarna, läs
mer om dem längre ner i detta utskick. 
- Vecka 44 ordnar vi en hel fokusvecka på bara näringsliv. Hjälp oss med tips att
fylla veckan med olika aktiviteter, föreläsningar eller annat. Vad intresserar dig? 
- Du som företagare har alltid möjlighet att boka ett Dukat Bord-möte med oss på
kommunen. Då bokar vi in olika handläggare utifrån ditt behov och har ett
vägledande möte tillsammans med dig. 
- Vi har som mål att vara med på alla de träffar som sker runt om i vår kommun där
företagsamma människor möter varandra, bjud gärna in oss om vi missat någon
träff.                                                             

Hör gärna av dig, vi är bara ett samtal bort!

Strängnäs kommun - först i länet med
att höja stödet till Ung
Företagsamhet!

Vi höjer stödet till Ung Företagsamhet då vi tycker
det är viktigt med entreprenörskap i skolan och att 
ungdomar får möjlighet att prova på att starta och
driva företag under gymnasietiden.
 
Läsåret 20/21 blev Quizbox UF från Europaskolan
Strängnäs årets UF-företag och vi hoppas att ännu fler tar
chansen att driva UF-företag på gymnasiet.
 
Under hösten startar projektet Framtidskoll där
högstadieelever rustas inför sina framtidsval. Under en dag
får de delta i pass om entreprenörskap, privatekonomi,
självkännedom och kunskaper om arbetslivet.  
 

Mer info på på Ung Företagsamhets hemsida

Vill du vara med och skapa
förutsättningarna för framtidens
mötesindustri!
Driver du en verksamhet med koppling till

https://ungforetagsamhet.se/sodermanland/strangnas-kommun-blir-forst-i-lanet-att-hoja-stodet-till-ung-foretagsamhet


mötesindustrin och vill öka din lönsamhet? Stua vill
tillsammans med dig skapa förutsättningarna för en
stark framtida mötesdestination. Tillsammans med
Västmanlands Turism driver man projektet "hållbar
mötesindustri i Västmanland och Sörmland" under
2021 till 2023, deltagande i projektet är
kostnadsfritt. 

Under hösten 2021 kommer arbetet med "Think tank"
tillsammans med Kairos Future pågå i form av olika
workshops, framtagande av material med mera. Våren
2022 påbörjas företagsrådgivningar i digitalisering,
produkt-/affärsutveckling och hållbara gästupplevelser. 
 
Under hösten bjuder man in till innovativa workshops
tillsammans med Kairos Future, ett av Sveriges mest
etablerade framtidsanalysföretag. Företagare och experter
samlas kring diskussioner om metoder, trender och de
viktigaste hållbarhetsfrågorna på ett sätt som skapar
möjligheter till nya erbjudande, samarbeten och ökad
lönsamhet. 
 
I projektet erbjuds:

Rådgivning i digital utveckling med fokus på digital
synlighet och försäljning (via indexmätning)
Rådgivning i hållbar utveckling och bättre
gästuppleverser (via @Swedish Welcome)
Utveckling av produkter anpassade efter kundernas
nya krav
Möjlighet att skapa samarbeten med verksamheter
utanför den traditionella mötesindustrin
Nätverkande och workshops

 
Vill du och ditt företag var med? Kontakta Sandra Wisén
sandra@stua.se, 0155-15 02 42.

Här kan du läsa mer om projektet!

Ny chans att söka omställningsstöd!
Med anledning av pandemin finns en tillfällig
möjlighet att söka omställningscheckar via Region
Sörmland. Sista ansökningsdag är 17 september.     
                                                                

Syftet är att främja återhämtning och utveckling. På så
sätt vill man stärka omställningsmöjligheten,
konkurrenskraften och produktiviteten i länet. Om du
funderar på vad du skulle kunna utveckla i ditt företag så
kommer här tre tips på vad andra sökt för: Utveckla
webben, göra om grafiska profilen och att synas mer
digitalt.

https://www.destinationsutveckling.com/projekt/hallbar-motesindustri-i-vastmanland-och-sormland/


 Läs mer och ansök!

Är du företagare eller lantbrukare och
intresserad av att producera solel?
Framtidens solel och Västerås stad bjuder in till en
digital offertworkshop den 28 september klockan
14.00-15.30. Experter från Aktea, Solkompaniet,
Konsumentjuridisk rådgivning och
Energiengagemang föreläser och svarar på alla dina
frågor om offertutformning. Workshopen är
webbaserad och helt gratis.                                         
                          

Under workshopen kommer du få information om hur du
kan utforma en offertförfrågan och hur du kan tolka
offerter. 
 
Innehåll:
Kravställning utifrån ett etiskt och arbetsmiljömässigt
perspektiv.
Kravställning utifrån ett miljömässigt perspektiv.
Från offert till avtal.
Offertutformning  - olika exempel.
 
Offertworkshopen arrangeras inom ramen för projektet
Framtidens solel i östra Mellansverige. Det är ett EU-
projekt med syfte att hjälpa dig som driver eller äger ett
litet eller mellanstort företag. De erbjuder information och
stöd till dig som vill investera i solenergi. 
 
Läs mer om projektet: www.framtidenssolel.se

Läs mer och anmäl dig här!

Företagsfrukost, Företagsklimat
Nu är det dags för höstens första företagsfrukost
med temat Företagsklimat, vad menar vi egentligen
med det? Hur når vi Sveriges bästa företagsklimat?

Spännande gäster är inbjudna till oss denna morgon som
vi kommer att befinna oss på restaurang Riva som ligger i
vår gästhamn här i Strängnäs. 
Företagsklimatsrankingen har vid detta tillfälle precis
släppts och blir ett perfekt underlag till det samtal som vi
vill föra med er denna morgon. Vi ska såklart passa på att
hylla alla de pristagare som vi annars skulle gjort på vår
näringslivsgala.
 
Begränsat antal platser finnes så in och anmäl er, meddela

Fredag 1
oktober

07.30-09.00

https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/omstallningsstod/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/omstallningsstod/
https://www.framtidenssolel.se/
https://www.framtidenssolel.se/kalender/offertworkshop/


eventuella allergier och har ni frågor så ring eller maila oss
mer än gärna.
 

Anmäl dig här till företagsfrukosten!

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

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

naringsliv@strangnas.se

Om webbplatsen
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