
Nysatsning på näringslivsfrågorna i Oxelösund - hur 

ska vi bli ännu bättre tillsammans? 
 

Efter ett uppehåll i våra företagsluncher startar vi nu upp igen, men på 

en annan lite större plats även vanligt. Allas säkerhet och att inte bidra 

till smittspridning är vår prioritet men det behöver inte utesluta att 

mötas.  

 

Vi har därför måndag 28 september bokat upp matsalen på 

Stjärnholms slott som är tillräckligt stor för att kunna erbjuda 

tillräckligt med platser med tillräckligt avstånd.  

 

Vi kan dock bara ta emot max 50 personer, så först till kvarn gäller! 
 

Till denna lunch hälsar vi bara gäster från Oxelösunds näringsliv välkomna, dels på grund av 

utrymmesskäl dels för att vi ska fokusera lite extra på Oxelösundsfrågor och hur vi ska utveckla 

dialogen och bli ännu bättre tillsammans. 

 

Några ämnen som vi tänkte utgå ifrån denna lunch och i vårt framtida förbättringsarbete är: 

 

- Service från och dialog med Oxelösund kommun 

- Samarbete mellan Oxelösundsföretagare 

- Etableringsfrågor 

- Nyföretagande 

- Kompetensfrågor 

- Oxelösund – vårt platsvarumärke 

 

På plats för att lyssna på era tankar och förslag finns från Oxelösunds kommun: 

 

• Johan Scherlin, Näringslivsansvarig 

• Johan Persson, Kommunchef 

• Catharina Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande 

 

Dessutom: 23 september får vi resultatet av Svenskt näringslivs årliga ranking och vi kommer under 

lunchen att kort presentera resultatet och inleda det gemensamma analysarbetet. 

 

Om ni har önskemål om något annat ni vill att vi ska hantera på denna lunch eller framtida möten får ni 

gärna mejla mig om det; johan.scherlin@oxelosund.se. Detta gäller förstås även om inte kan komma 

på lunchen, mejla mig era tankar så tar vi ett eget möte och diskussion. 

 

Plats: Stjärnholms slott, matsalen 

Datum: Måndag 28 september kl.12.00-13.00 (kom gärna i god tid) 

Pris: 130 kr per person. Betalning kan ske med kort eller kontant nere i matsalen eller med Swish i 

receptionen. Tänk på att undvika köbildning. 

mailto:johan.scherlin@oxelosund.se


Anmäl dig här  

Sista anmälningsdag är onsdag 23 september. 

Föranmälan krävs, vi kommer inte att kunna ta emot drop in-gäster. Vid fler anmälda än 50 personer 

kan det bli aktuellt att begränsa antalet deltagare per företag. Vänligen meddela eventuellt förhinder 

så snart som möjligt, tänk på matsvinnet och på de som ev står i kö för en plats! 

 

Notera allergier i rutan "Övrigt". 

 

Varmt välkommen! 

  

Johan Scherlin 

Näringslivsansvarig 

Oxelösunds kommun 

 

https://business.updatesystem.se/nykoping/event-details/5621

