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Bra start för företagarprojektet
GNESTA. Projektet
Gnesta Företagsutveckling drog i höstas igång
en rad aktiviteter för
att kompetensutveckla
ortens företagare och
anställda. Den första
utvärderingen, av projektets första månader,
har nu genomförts och
visar på goda resultat
för projektet.
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Genom projektet, som finansieras med stöd av Europeiska
Socialfonden, erbjuds företagare och anställda i Gnesta att
utvecklas i sina yrkesroller för
att framgångsrikt kunna driva
sina företag. 137 lokala företag anslöt sig till projektet,
och när man nu har ett halvårs
aktiviteter bakom sig kan man
dra de första slutsatserna.

Noll-bas
Den första, så kallade nollbas-mätningen, talar ett tydligt språk – projektet Gnesta
Företagsutveckling har fått en
riktigt succéartad start.
- Vi har ett högt tempo och
en hög kvalitet i vårt arbete,

säger projektledare Margret
Olsson. Det har resulterat i
ett starkt engagemang bland
de företag som är anslutna till
projektet.
Mer än hälften av företagarna
har genomgått grundutbildningen ”På rätt kurs” och givit
den ett högt betyg.
- 71 procent av dem som gått
i utbildningen anser att de har
ökat förutsättningarna för att
växa och att man också har fått
inspiration att utveckla sitt företag, säger Margret Olsson.
Hela 94 procent tycker att de
har ökat sin kompetens och
54 procent säger att de redan
har kunnat omsätta sina nya
kunskaper i praktiken.

Morgonsoffan
En stor del av företagarna,
hela 85 procent, har deltagit
i någon av de många aktiviteter projektet redan har hunnit
med. En särskilt uppskattad
verksamhet har varit de morgonsoffor som anordnas en
gång i månaden – ett frukostmöte med några aktuella föreläsare, inramade av mingel
både före och efter.
- Vi har bokat lokalen så att
man ska kunna komma en
halvtimme tidigare och äta

frukost och nätverka, säger
Margret. Dessutom ska man
kunna stanna kvar en stund
efteråt och fortsätta samtalen.
Särskilt uppskattat har det varit att ha en ”programledare”,
Julia Rosqvist, som håller
i samtalen och ger dem en
både innehållsrik och lättillgänglig karaktär.
- Det är ett roligt format som
gör samtalen mer levande, säger Margret.

”Redan givit resultat”
Ett av de företag som är frekventa deltagare i frukostmötena runt morgonsoffan är
Notable Productions, bildoch textföretag med säte i
Björnlunda. Nicole Pergament Crona och Dan Crona
kommer gärna till träffarna
och har redan fått positiva effekter av deltagandet.
- Vi har fått en hel del kontakter och faktiskt redan några
uppdrag, säger Dan. Träffarna
är vitaliserande och ger nya
idéer – så har de fungerat för
oss, i alla fall.
Nicole instämmer och betonar vikten för ett litet företag
att bredda sina kontakter.
- Man får inspiration och samhörighet med andra, ingår i

Projekt Gnesta Företagarutveckling har 137 anslutna företag och över 85 procent av dem har deltagit i
någon av aktiviteterna, som här på frukostmötet Morgonsoffan.
ett större sammanhang, säger
hon. Dessutom är det roligt
att få ett ansikte på de företag
som finns i kommunen.
De har faktiskt själva anammat idén med Morgonsoffan
för ett eget projekt – fast det
planeras bli på kvällstid och
kommer därför att kallas för
”Kvällsdyschan”.
- Det är fortfarande på planeringsstadiet, dock, understryker Nicole.

Ett av de mer uppskattade egenskaperna hos Morgonsoffan är
formatet med programledare Julia Rosenqvist, som skapar struktur i samtalen – här med projektledare Margret Olsson.

Bo i Trosa - den lugna skärgårdsstaden!
Skördegångens
bostadsrätter
erbjuder dig:
Visas den 16 februari
kl 12.30 - 13.15

Välkommen!
För mer info om visningstider och övrig information se vår hemsida www.svenskfast.se/trosa
eller kontakta Karin eller Maria på 0156-260 20.

t Helt nyrenoverade lägenheter med centralt läge
nära lekplats, skola, butiker, vårdcentral och buss
i området Tomtaklint, i pittoreska Trosa.
t Välj mellan 2:or eller 3:or med altan och täppa
eller med balkong.
t Sol till frukost eller vid kvällens grillning?
Välj det läge som passar dig!
t Bo praktiskt och bekvämt.
Nettokostnad vid 15% kontantinsats från 4900 kr/månad.

