Om Nyköping för företagare
Ett bra läge med nära till motorväg, järnväg, hamn,
flygplats
Nyköping ligger 10 mil från Stockholm med nära två miljoner människor inom
en radie av tio mil. Det är lätt att komma till Nyköping och enkelt att resa vidare
härifrån. Här finns närheten till det mesta och goda pendlingsmöjligheter till
arbetsmarknader i Stockholm, Norrköping och Linköping.
Skavsta flygplats, 7 minuter från stadens centrum har idag runt 50 olika
destinationer ut till övriga Europa. E4 går förbi Nyköping och där passerar
mellan 25-30.000 bilar varje dag. Tåget till Stockholm tar ungefär en timme, till
Norrköping 30 minuter.
Oxelösunds hamn som ligger 1,5 mil från Nyköping, har järnväg och motorväg
i direkt anslutning till kajerna
Se Fickfakta om Nyköpings Kommun

Näringslivet i Nyköping idag
Nyköpings kommun ser tillväxt som en förutsättning för utveckling av
kommunen. I kommunen finns idag ca 5 000 registrerade företag. Av dessa
har 80 företag fler än 25 anställda och 30 fler än 50 anställda. Andelen
enmansföretag utgör över 60% av företagen. Inom kommunen finns ca 22 600
arbetstillfällen.
Vuxenutbildningen inom Campus Nyköping erbjuder skräddarsydd
uppdragsutbildning.
Näringslivet i Nyköpings Kommun är typiskt för svenska residensstäder. Det
finns en stor offentlig sektor, en stor privat service- och tjänstesektor och en
liten andel tillverkande industri.
Stora arbetsgivare förutom Nyköpings Kommun och Landstinget är SSAB i
Oxelösund, Eberspächer Exhaust Technology Sweden, Schneider Electric,
Skavsta flygplats samt ABB Cewe-Control.
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Mark och lokaler
I Nyköpings kommun kan vi erbjuda byggklar mark på exempelvis 50.000 m2
och större. Vi kan självklart även erbjuda mindre ytor enligt önskemål.
När det gäller befintliga lokaler har vi ett stort antal seriösa och välrenommerade fastighetsägare som kan erbjuda lokaler för olika typer av
verksamheter. Dessutom har Nyköpings kommun en Företagspark med bra
logistikläge på Arnö industriområde. Här kan man hyra nya och fräscha lokaler
av varierande storlek.
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Nyköping satsar aktivt på tillväxt
Kommunens politiker är överens över blockgränserna om att satsa på tillväxt.
Kampanjen Bo i Nyköping har sedan 2003 framgångsrikt lockat nya invånare.
Tillväxt är nödvändigt för att utveckla den goda samhällsservice som är ett
kännetecken för Nyköping i dag. Målet är att kommunen ska växa med 700
personer netto per år.
Vision 2020
Nyköping är en hållbar kommun som med lokal och internationell närhet har
unika möjligheter.
Internationaliseringen med åtföljande kulturell mångfald, ökad rörlighet,
ändrade attityder och värderingar och en snabb teknisk utveckling samt
förväntade klimatförändringar är faktorer som kommer att ha en stor inverkan
på Nyköpings kommun och dess verksamhet. Visionen speglar Nyköping idag
och imorgon

Tillväxtgrupp
Kommunens Näringslivsenhet har knutit till sig en tillväxtgrupp som fungerar
som ett "Advisory Board" för att underlätta samverkan mellan kommunen och
näringslivet. Gruppen ska också ta initiativ för att skapa tillväxt och
företagsutveckling. Tillväxtgruppen består av nyckelpersoner som på olika sätt
arbetar för näringslivets utveckling i Nyköping.
Tillväxtgruppens Vision för näringslivet:
I Nyköpings kommun är det är lättare att starta, etablera, driva och utveckla
företag. Det är en ort som är attraktiv att leva i.
Näringslivsenheten

Välkommen att kontakta oss!

Nyköpings kommun

Maria Karlsson, Näringslivschef på Nyköpings kommun samt Hans Rainer, VD
på ONYX, Nyköpings och Oxelösunds kommuners näringslivsbolag, hjälper
företag med alla frågor. För att underlätta ärendehanteringen finns dessutom
en servicegrupp inom kommunen.

tfn 0155-24 88 00

Maria Karlsson tfn 0155-248150, maria.karlsson.1@nykoping.se
Hans Rainer, tfn 0155-75000, hans@onyxnaringsliv.se
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