
 

 

                                                                          

 

Kom på världens bästa Morgonsoffa i 
Björnlunda den 17 maj!  

På Morgonsoffan i Gnesta lyssnar du på inspirerande intervjuer, minglar med andra företagare, 
hör nyheter om vad som händer i regionen och tar del av annorlunda reklampauser. 

Företagsfrukosten är gratis och öppen för alla företagare och intressenter. Ta med ditt 
visitkort.  

På agendan den 17 maj: Företagsutveckling på landsbygden!  

Det gnistrar av företagsamhet i Gnesta kommun och på Wattrangsborg får vi träffa några av de 

företag som är en bidragande orsak till det. Företagaren och Björnlundaprofilen Lars Jarbell 

har drivit ICA-butik i hela sitt liv. Hur ser han på framtiden och den fortsatta utvecklingen på 

orten? Mat är ett hett ämne just nu och Sörmland har höga ambitioner inom matturism. 

Kommunens turistsamordnare Kaisa Karlsson pratar om det nya lokala matnätverket ”Från 

jord till bord” med Lennart Larsson från Stolt mat i Sörmland och George Falk på 

Stjärnhovs Kaningård. Sandra Sjöberg driver sitt företag Lillebo Design i Laxne. Hon har 

fått mycket uppmärksamhet för sina färgglada och egensydda barnkläder. Här får vi både 

känna och klämma! Det blir också spännande nyheter kring företagsmässan Gnesta Expo.  

Ekhof Säteri är ett familjeägt företag, som främst handskas med ägg- och 

spannmålsproduktion. Bröderna Magnus & Gustaf Rinman berättar mer om att vara en 

viktig aktör på orten. Och så överraskar Sternersborgs Choklad oss med en världspremiär!  

Vi får också träffa Regionförbundet Sörmlands nya regiondirektör, Cristine Dahlbom 

Nygren. Missa inte en matnyttig soffa full med inspiration! 

Några ord om Morgonsoffan i Gnesta 

»Intressanta gäster som inspirerar « 
»Mycket viktig plats för mig som företagare att marknadsföra mig, få information och 
träffa andra« 

Plats: Wattrangsborg, i Björnlunda 
Tid: Frukost från 7.30. Programmet börjar kl. 8.00 och beräknas vara klart ca 9.00. 
Anmälan är frivillig. Maila gärna till kajsa.kromner@gnesta.se om du har några frågor! 
Värd för företagsfrukosten är Regionförbundet Sörmland. 

 

Varmt välkomna! 
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