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FöretagsCentrum och Lilla Edets 
kommun genomförde under 
vecka 40 Näringslivsveckan – en 
vecka med vårt näringsliv och vår 
kommuns företagare i fokus! 

Att företag trivs i vår 
kommun är viktigt. Ett 
starkt näringsliv med 
framgångsrika företag 
är en förutsättning 
för kommunens 
utveckling. Företagen 
skapar arbetstillfällen 
och tillväxt. Fyra av fem 
arbetstillfällen skapas i 
små och medelstora företag 

och 75 procent utav det värde som 
produceras i Göteborgsregionen kommer 
från den privata sektorn. Ett attraktivt 
företagsklimat är därför en viktig politisk 
prioritering i vår kommun.

 – Ett attraktivt företagsklimat är ett 
prioriterat målområde i kommunen 

och det jobbas dagligen med 
frågan. Men för att få 

full effekt behöver vi 
alla hjälpas åt, för ett 
attraktivt företagsklimat 
bygger vi tillsammans. 
Det handlar bland annat 
om ökad samverkan 

mellan företag, om 
dialog mellan företag 

och mellan kommunen och 

företag. Med näringslivsveckan sätter vi 
lite extra ljus på det arbete som görs för 
att förbättra företagsklimatet, men även på 
mötesplatser där vi tillsammans utvecklar 
företagsklimatet. Näringslivsveckan 
ledde till många givande möten där vi 
tillsammans utvecklar företagsklimatet, 
säger Julia Färjhage, kommunalråd. 

Sätter ljus på näringslivet 
Under veckan satte vi ljus på näringslivet 
i vår kommun på olika sätt. Varje dag 
publicerades nyheter som rör näringsliv och 
företagande. Vi hoppas att du ska ha nytta 
och glädje av artiklarna! Näringslivsveckan 
är ett återkommande inslag två gånger 
under året. Tillsammans med er företagare 
utvecklar vi konceptet! 

Få nyhetsbrevet om näringslivet i kommunen direkt i din inkorg!
Skicka ett mejl till näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist: kajsa.jernqvist@lillaedet.se.
Vill du också prenumerera på nyhetsbrevet?

Näringslivsveckan – en vecka med 
kommunens näringsliv och företagare i fokus!

Läs mer om Näringslivsveckan påLäs mer om Näringslivsveckan på
lillaedet.se/naringslivsveckanlillaedet.se/naringslivsveckan

- Fyra av fem 
arbetstillfällen 

skapas i små och 
medelstora företag

https://lillaedet.se/naringsliv
mailto:ellinor.ostlund%40lillaedet.se?subject=
mailto:kajsa.jernqvist%40lillaedet.se?subject=
http://lillaedet.se/naringslivsveckan
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Som en del av Näringslivsveck-
an i Lilla Edets kommun besökte 
kommunalråd Julia Färjhage och 
kommunchef Elisabeth Linderoth 
tillsammans med Tom Stendahl från 
Stendahls Bil och Richard Cander 
från Cander Bemanning i Lilla Edet 
gemensamt en näringslivsdag i 
Göteborg anordnad av Göteborgs-
regionen, GR, och Business Region 
Göteborg, BRG.

Fokus för dagen var kompetensförsörjning 
för näringslivet, något som alla de 13 kom-
muner som tillsammans ingår i GR lyfter 
fram som den allra största utmaningen för 
dem att lösa.

Inbjudna till dagen var GRs förbundsstyrel-
se kompletterad med ledande kommunsty-
relsepolitiker, BRGs styrelse, kommunche-
fer, samhällsbyggnadschefer, socialchefer, 
utbildningschefer, kommunikationschefer 
och näringslivsansvariga i kommunerna.

Dag som främjar regionalt samarbete
Deltagarna diskuterade hur man kan möta 
kompetensförsörjningsutmaningen tillsam-
mans regionalt, men också hur kommu-
nerna arbetar med frågan på lokal nivå. 
Tillsammans sammanställde man också 
synpunkter som man vill skicka med upp 
på nationell nivå. Julia Färjhage, kommu-
nalråd:

— Företagare i vår kommun lyfter ofta 
kompetensförsörjningen som deras stora 
utmaning. Därför är det så viktigt att lyfta 
kompetensförsörjningsfrågan i ett breda-
re perspektiv, precis som vi har fått göra 
idag. Det har varit en mycket givande och 
rolig dag och tillsammans har vi nu påbör-
jat resan.

Tom Stendahl från Stendahls Bil AB, summerar:

— En väldigt viktig dag! Jag är glad över 
att bli inbjuden och att jag hade möjlighet 
att delta. Vi har haft bra diskussioner som 
gett större förståelse för varandras roller 
och våra gemensamma utmaningar. Vikten 
av dialog blir så uppenbar.

Workshop med olika teman
Under delar av dagen arbetade deltagarna 
i workshops i mindre grupper, där de fick 
diskutera kring olika formulerade dilem-
man. Det handlade om ämnen som del-
aktighet på arbetsmarknaden, samverkan 
kring praktikplatser samt fortbildning och 
kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.

— Nu är det viktigt att vi finner forum för 
fortsatt dialog. Kul att det var så bra upp-
slutning från vår kommun med represen-
tanter från näringslivet, politiken och tjäns-
tepersoner, säger Richard Cander, Cander 
Bemanning.

Stendahls Bil, Cander Bemanning och Lilla 
Edets kommun besökte näringslivsdag  

På bild från vänster: Julia Färjhage, kommunalråd, Tom Stendahl, Stendahls Bil, Richard Cander, Cander Bemanning, Elisabeth Linderoth, kommunchef och Ellinor Östlund, kommunikationschef.

Läs mer om Näringslivsveckan påLäs mer om Näringslivsveckan på
lillaedet.se/naringslivsveckanlillaedet.se/naringslivsveckan

- Vi har haft bra 
diskussioner som gett 
större förståelse för 
varandras roller och 
våra gemensamma 

utmaningar. Vikten av 
dialog blir så uppenbar.

https://lillaedet.se/naringsliv
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Under Näringslivsveckan bjöd 
FöretagsCentrum och Edethus 
tillsammans med nya restaurant 
CC Top Lilla Edet Bryggeri 
in till en Byggfrukost under 
tisdagsmorgonen. Inbjudna var 
bygg- och hantverksföretag och 
andra branscher som också kunde 
ha nytta av information av vad 
som planeras framåt i byggväg i 
kommunen.

Under frukosten berättade Edethus VD 
Sanny Mattelin och kommunchef Elisabeth 
Linderoth om vilka stora byggnationer som 
kommunen planerar inom de närmaste 
tio åren, som exempelvis ny brandstation 
i Lilla Edet, idrottshall vid Fuxernaskolan 
och nya förskolor, en ny skola i Lödöse 
och utbyggnad av Strömsskolan och 
Ryrsjöskolan. 

Prognosen är att kommunens invånarantal 
kommer att öka med cirka 1 500 invånare 
och nå 16 000 kommuninvånare år 
2030. Då behöver kommunen utvecklas 
och byggas ut med både bostäder och 
offentliga och kommersiella lokaler för 
att vara en attraktiv kommun att bo, leva 
och verka i. Det innebär så klart också 
många möjligheter och arbetstillfällen för 
kommunens företag. Edethus planerar till 
exempel att bygga både lägenheter inne i 
Lilla Edet och radhus vid Smörkullen. Ett 
stort centrumutvecklingsprojekt är också i 
startgroparna där man kommer genomlysa 

möjligheterna kring både kommersiella och 
offentliga lokaler och bostäder i centrala 
Lilla Edet.

Ett annat stort projekt framåt är också 
Lödöse varv, där detaljplaneringen startar 
nästa år. Där är ambitionen att längre fram 
kunna bygga upp till 400 lägenheter indelat 
i olika etapper. Och förutom de projekt 
som planeras framåt så är det kontinuerligt 
underhåll av befintliga lokaler som behöver 
göras som byten av tak, fönster, stommar, 
ytskikt och annat.

Elisabeth Linderoth, kommunchef, och 
Sanny Mattelin, VD Edethus, berättade om 
byggplaner och visioner för kommunen 
i framtiden. I bakgrunden ser vi Kajsa 
Jernqvist, näringslivsutvecklare Lilla Edets 
kommun.

Energirådgivningen på plats
Kommunens kommunala energi- och 
klimatrådgivare Petter Bergman var med 
under frukosten och berättade om vilka 
tjänster han erbjuder både privatpersoner 
och företag. Energirådgivning har blivit 
mer i ropet än någonsin och Petter får 
många frågor kring solceller och hur man 
kan tänka kring laddning av elbilar. Många 
företag har frågor kring inomhusklimat och 
energibesparing kopplat till det.

— Jag vill slå ett slag för Energilyftet 
och Husguiden på Energimyndighetens 
webbplats – de kan vara väldigt 
användbara för er företagare som söker tips 
eller för den som vill uppdatera sig i ämnet.

Läs mer om kommunal energi- och 
klimatrådgivning på lillaedet.se

Byggfrukost för bygg- och hantverksföretag  

Läs mer om Näringslivsveckan påLäs mer om Näringslivsveckan på
lillaedet.se/naringslivsveckanlillaedet.se/naringslivsveckan

- Jag vill slå ett 
slag för Energilyftet 
och Husguiden på 

Energimyndighetens 
webbplats – de kan 

vara väldigt användbara 
för er företagare som 

söker tips.
Artikeln fortsätter på nästa sida

Elisabeth Linderoth, kommunchef, och Sanny Mattelin, VD Edethus, berättade om byggplaner och visioner för 
kommunen i framtiden. I bakgrunden ser vi Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare Lilla Edets kommun.

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/bygga-bo-och-miljo/energi/energi--och-klimatradgivning
https://lillaedet.se/bygga-bo-och-miljo/energi/energi--och-klimatradgivning
http://lillaedet.se/naringslivsveckan
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Upphandlingsenheten berättade 
om sin verksamhet
Upphandlingsenheten fanns på plats med 
Nina Glennvall och Linn Sjögren som 
berättade om hur kommunal upphandling 
fungerar och hur man som företagare 
kan lämna in anbud och få avtal hos 
kommunen.

— Upphandling kan upplevas som 
krångligt, men vi har en e-tjänst ”boka 
tid med en upphandlare”, där du anmäler 
dig till ett möte med oss. Då kan vi 
tillsammans gå igenom vilka möjligheter 
det finns för ert företag att leverera tjänster 
eller varor till kommunen och hur det i så 
fall fungerar att få avtal hos oss, berättar 
Nina Glennvall.

Boka en tid med upphandlare via 
kommunens e-tjänst

Läs mer om hur upphandling fungerar på 
lillaedet.se

Stendahls Bil visade upp elbil av 
transportmodell
Stendahls Bil var också på plats och 
Kevin Fredriksson visade en ny elbil i 
transportmodell, Renault Kangoo, utanför 
restaurangen.

Läs mer på Stendahls Bils webbplats.

Restaurant CC Top Lilla Edet 
Bryggeri fixade frukosten
Det fanns så klart också möjlighet att 
kunna möta och nätverka med andra 
bygg- och hantverksföretag. Restaurant 
CC Top Lilla Edet Bryggeri lagade 
en härlig stekfrukost, Anette Pålsson 
berättade om restaurangens och bryggeriets 
verksamhet och passade på att visa upp 
lokalen. Restaurangen erbjuder frukost- 
och lunchservering, catering, julbord, 
ölprovning med biljard och afterwork. 
Själva bryggeriet ligger på Lödöse varv.

Läs mer om restaurangen och bryggeriet på 
Lilla Edet Bryggeris webbplats.

Läs mer om Näringslivsveckan påLäs mer om Näringslivsveckan på
lillaedet.se/naringslivsveckanlillaedet.se/naringslivsveckan

Christer Bäckman och Anette Pålsson på restaurant CC Top Lilla Edet Bryggeri stod för frukosten.

https://lillaedet.se/naringsliv
https://minasidor.lillaedet.se/oversikt/overview/42
https://minasidor.lillaedet.se/oversikt/overview/42
https://lillaedet.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/upphandlingsprocessen
https://lillaedet.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/upphandlingsprocessen
https://www.stendahlsbil.se/
https://lillaedetbryggeri.com/
http://lillaedet.se/naringslivsveckan
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Under Näringslivsveckan bjöd 
Svenskt Näringsliv och Lilla Edets 
kommun in företagare i kommunen 
till en lunch torsdag 6 oktober på 
Disponentvillan i Göta. Där diskute-
rades gemensamt företagsklimatet 
i Lilla Edets kommun; vad betyder 
företagsklimatet för konkurrens-
kraften, tillväxten och jobben i Lilla 
Edet? Hur kan företagsklimatet i 
Lilla Edet bli ännu bättre?

Avstamp i samtalen togs från årets resul-
tat i Svenskt Näringslivs mätning om det 
lokala företagsklimatet, där företagarna 
själva fått betygsätta en rad områden som 
påverkar hur det är att driva företag i Sve-
riges 290 kommuner. Ett gott företagskli-
mat består av en mängd faktorer; allt från 
hur infrastrukturen ser ut och om det finns 
lediga lokaler att verka i till möjligheten att 
föra dialog med tjänstemän och politiker i 
kommunen.

Sjönk i rankingen av företagskli-
matet
Resultatet i rankingen släpptes i slutet av 
september och Lilla Edet sjönk 29 plat-
ser och ligger nu på plats 258. Bäst place-
ring har kommunen i rankingen av mark-
nadsförsörjning där vi landar på plats 50 
och området entreprenader med plats 79. 

Främst är det byggföretag och industrifö-
retag som svarat på undersökningen, vilket 
också speglar vilka branscher som är vanli-
gast i kommunen.

Christina Riksén från Svenskt Näringsliv 
höll en presentation av resultaten för Lilla 
Edet. Områden som företagarna i Lilla 
Edets kommun anger som viktiga för kom-
munen att arbeta vidare med för ett gott 
företagsklimat är minskad brottslighet och 
ökad trygghet, bättre dialog mellan kom-
mun och företagen, skapa mer byggbar 
mark för verksamheter, bättre förståelse för 
företagande hos kommunens beslutsfattare 
och snabbare kommunal handläggning.

— Siffrorna för Lilla Edet visar på att före-
tagarna upplever en bristande förståelse för 
deras villkor och behov från kommunens 
sida. Det finns lite att jobba med kring de 
mjuka värdena service och bemötande och 
information till företagarna. De mjuka vär-
dena tar tid att bygga upp, för det handlar 
om förtroende och man måste jobba med 
det i alla led – från att vara prioriterat på 
politisk nivå och sedan sippra hela vägen 
ner till tjänstemannanivå. Hela organisatio-
nen måste vara delaktig, berättar Christina 
Riksén.

I Lilla Edets kommun är företagsklimatet 
ett politiskt prioriterat område och kom-
munalråd Julia Färjhage kommenterar 
resultaten:

— Det finns en bred politisk samsyn om att 
företagsklimatet är viktigt att arbeta med 

– det är ett av våra politiskt prioriterade 
områden som alla politiska partier ställt sig 
bakom. Vi fortsätter att arbeta på frågan 
och har lagt lite extra krut på att ha dialog 
och möta företagen en period nu. Dialogen 
är så viktig – vi behöver veta vad som fung-
erar både bra och dåligt för er företagare, 
så att vi tillsammans kan jobba framåt för 
ett bra företagsklimat.

Läs mer om resultaten av Svenskt Närings-
livs ranking av företagsklimatet. 

Skarpt Läge medverkade
Under lunchmötet medverkade också för-
eningen Skarpt Läge. Lotta Susanne Fors-
berg och Fredrik Karlsson berättade om 
deras förening och verksamhet som hjälper 
unga vuxna mellan 16-30 år med att hitta 
arbete och sysselsättning via olika mötes-
platser och aktiviteter. Bland annat ordnar 
de mässor som skapar mötesplatser och 
kontaktytor mellan företag och unga, något 
som i många fall leder vidare till anställ-
ningar.

Läs mer om Skarpt Läge på deras webb-
plats.

Lunch med Svenskt Näringsliv 
på tema företagsklimat  

Läs mer om Näringslivsveckan påLäs mer om Näringslivsveckan på
lillaedet.se/naringslivsveckanlillaedet.se/naringslivsveckan

Christina Riksén, Svenskt Näringsliv, höll en presentation av 
resultaten för Lilla Edet.

Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna, (till höger i bild) i samspråk med Julia Färjhage, kommunalråd (till vänster i bild).

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/nyheter/nyheter/2022-09-30-kommunen-tappar-i--ranking-av-foretagsklimatet
https://lillaedet.se/nyheter/nyheter/2022-09-30-kommunen-tappar-i--ranking-av-foretagsklimatet
https://skarptlage.net/
https://skarptlage.net/
http://lillaedet.se/naringslivsveckan
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Under Näringslivsveckan besökte 
kommunalråden, kommunchef och 
FöretagsCentrum på tisdagen Lödöse 
Musteri. I ett av husen på gården 
har Erik Kolthoff drivit sitt musteri på 
heltid sedan 2019.

Så här års är det många som lämnar in 
äpplen privat för att göra sin egen must, 
som sedan levereras till kunden i tetrapack. 
Drycken håller sig då fräsch i upp till ett år. 
Musten tillverkas helt naturligt av pressad 
frukt och inga tillsatser används. Den är lika 
god att avnjutas varm som kall, efter tycke 
och smak.

— Jag har hela ladugården full med äpplen 
från kunder nu. Det var ett bra äppelår för 
vissa sorter, som till exempel Katja. Så nu 
har jag verkligen fullt upp eftersom jag bara 
kan musta 4-5 beställningar per dag, berät-
tar Erik.

Mustar året runt
Ungefär 65 procent av äpplet blir till must. 
Resten av äppelkrosset blir till populär djur-
mat som drygar ut kosten för får och grisar 
inte långt från musteriet.

— Eftersom jag tillverkar en lågriskprodukt 
kan jag göra det så här hemma i min gamla 
ombyggda vedbod från 1800-talet. Hade det 
varit en annan typ av produktion, till exem-
pel mejerivaror eller kött, så hade det varit 
en helt annan typ av livsmedelshantering 
som gäller, berättar Erik.

När det inte är höst och skördesäsong för 
äpplen här i Sverige, så köper Erik in äpp-
len från sin grossist i Göteborg och mus-
tar på dem. Det blir också en del spännan-
de blandningar som Päppelmust, där äpplen 
och päron blandats eller med smaker av 
äpple och rabarber när det är säsong för det. 
Framåt vintern kan du också hålla utkik 
efter en glögg från Lödöse Musteri.

Inga tillsatser, bara must på frukt.

Finns hos lokala handlare
Produkterna från Lödöse Musteri säljs hos 
lokala handlare som ICA Boström, på Lödö-
se museum, på Lilla Edets Bryggeri restau-
rang CC Top och på caféet i Backamo.

En annan väldigt välsmakande produkt som 
Lödöse Musteri erbjuder är äppelsirap.

— Den kokar jag länge. Äppelsirapen passar 
bra till desserter som pannkakor eller våff-
lor, glass eller till smakrika dessertostar.

Erik har flera tankar på hur Lödöse Muste-
ri skulle kunna växa och öka produktionen. 
Det finns också tankar och visioner om hur 
en annan lokal för musteriet skulle kunna 
se ut i framtiden. Vi önskar Lödöse Musteri 
fortsatt lycka till!

Läs mer om Lödöse Musteri och produkter-
na på musteriets webbplats.

Företagsbesök hos Lödöse Musteri
Från vänster: Elisabeth Linderoth, kommunchef, Mona Dieng, kommunalråd, Erik Kolthoff, Lödöse Musteri, Julia Färjhage, kommunalråd, Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare och Ylva Laudon, 
handelsutvecklare.

Läs mer om Näringslivsveckan påLäs mer om Näringslivsveckan på
lillaedet.se/naringslivsveckanlillaedet.se/naringslivsveckan

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lodosemusteri.se/
https://lodosemusteri.se/
http://lillaedet.se/naringslivsveckan
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Under Näringslivsveckan gjorde 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
och FöretagsCentrum ett företags-
besök och fick en guidad tur på 
fabriken Essity i Lilla Edet i tisdags. 
Essity Lilla Edet sysselsätter drygt 
400 personer och produktionen är 
igång i femskift, dag som natt.

Utanför grindarna mötte Joakim Molin, 
säkerhetschef, och Christian Carlsson, plats-
chef, upp och företagsbesöket inleddes med 
en presentation av Essitys verksamhet där 
deltagarna fick reda på hur tillverkningen 
av produkterna går till, om företagets olika 
affärsområden, vilka de vanligaste produk-
terna i sortimenten är och om Essitys miljö- 
och hållbarhetstänk genom hela produk-
tionskedjan. Till 85 procent är råvaran de 
använder återvunnet papper. Restproduk-
ten slam bränns upp i pannan, som blir ånga 
och sedan el som de själva använder. Essity 
förser också hela fjärrvärmenätet i Lilla Edet 
med värme.

— Vi satsar på hållbarhet i hela kedjan och 
nyttjar allt vi kan som blir över. Det är cen-
tralt för oss och något vi jobbar med hela 
tiden, berättar Christian Carlsson.

Helt fossilfri tillverkning
I januari 2022 gick Essitys fabrik i Lilla Edet 
över till att använda biogas i tillverkning-
en. Fabriken är den första i sitt slag i värl-

den med att ha en helt fossilfri tillverkning 
– något som verkligen ligger i framkant! 
Essity är nu rankade som ett av världens 
150 mest hållbara bolag.

— Ni ska vara så stolta att ni jobbat hårt 
med detta. Det verkligen häftigt och varu-
märkesbyggande inte bara för er själva, utan 
för hela kommunen, säger kommunalråd 
Julia Färjhage.

Gott samarbete och mod att testa 
modern teknik tidigt
Christian Carlsson berättar att en del av 
fabrikens framgångar ligger i att ha ett gott 
samarbete med leverantörer av maskiner 
och material. De har i vissa fall varit med i 
pilotstudier med maskiner som sedan har 
visat sig fungera bra och som möjliggjort 
konkurrens- och miljöfördelar även i nästa 
led.

Utmaningar och möjligheter dis-
kuterades
Under företagsbesöket diskuterades också 
utmaningen i att rekrytera vissa personal-
kategorier, hur läget i Lilla Edet upplevs för 
att driva produktionsindustri, möjlighet att 
pendla och åka kollektivt, generationsskif-
ten, digitalisering, energipriser och Essitys 
arbete med att ta fram en ny vision för före-
taget.

Sist, men inte minst, fick deltagarna en 
rundvandring i fabriken under guidning av 
Joakim Molin.

Företagsbesök hos Essity

Det är viktigt för kommun-
ledningen med företagsbesök 
för att få insikt i hur olika företag 
fungerar och förstå de olika 
villkor som finns. Det är också ett 
bra tillfälle för dig som företagare 
att framföra dina funderingar, 
åsikter och att ställa frågor.

Vi vill gärna höra om dina framtids-
planer och vilka förväntningar du har 
på kommunen. Vi vill ha en levande 
 diskussion och kontakt mellan före-
tagare, politiker och tjänstepersoner.  
I dialog med varandra hjälps vi till-
sammans åt att skapa en gemensam 
målbild för företagandet i Lilla Edets 
kommun! 

Vanligtvis är det kommunalråd  
Julia Färjhage, oppositionsråd Mona 
Burås Dieng, näringslivsutvecklare  
Kajsa Jernqvist och handelsutvecklare 
Ylva Laudon från FöretagsCentrum  
som är med vid företagsbesöken.

» Anmäl ditt intresse

Julia Färjhage
Kommunalråd

Ylva Laudon
Handelsutvecklare

Kajsa Jernqvist
Näringslivsutvecklare

Mona Burås Dieng
Oppositionsråd

Vi vill gärna 
besöka er!

Läs mer om Näringslivsveckan påLäs mer om Näringslivsveckan på
lillaedet.se/naringslivsveckanlillaedet.se/naringslivsveckan

Fototext

Kommunstyrelsens arbetsutskott och FöretagsCentrum besökte Essity. Från vänster i bild: Frej Dristig, Christian Carlsson, 
Joakim Molin, Elisabeth Linderoth, Ylva Laudon, Mona Dieng, Kajsa Jernqvist och Julia Färjhage.

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/naringsliv-och-arbete/foretagare/foretagsbesok
http://lillaedet.se/naringslivsveckan
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Lördag 1 oktober var det höstmark-
nad på torget i centrala Lilla Edet. 
Det var välbesökt mellan tälten där 
ett trettiotal utställare bland annat 
erbjöd närproducerade delikatesser, 
hantverk, smycken, bakverk, blom-
mor och växter. Många av besökar-
na flanerade runt länge på torget 
och pratade med både utställare 
och vänner de träffade på.

Höstmarknaden var efterlängtad av både 
utställare och besökare, då marknaden fått 
ställas in på grund av pandemin två höstar 
i rad. Den här gången blev det utställarre-
kord med över trettio medverkande utstäl-
lare och butiker i Lilla Edet.

Butiker i Lilla Edet hakade på
Många butiker hade också extraöppet och 
erbjudanden under dagen. För den som 
gick i tankar på att måla om kunde man 
till exempel passa på att köpa färg från 
Färgburken för 20 procents rabatt.

Anordnades av FöretagsCentrum 
och dess handelsförening
Marknaden anordnades av FöretagsCen-
trum Lilla Edet och dess handelsförening. 
Ylva Laudon, handelsutvecklare på Före-
tagsCentrum:

— Tack alla utställare och butiker för att ni 
deltog och tack till alla andra som på annat 
sätt medverkade till att den här dagen 
kunde genomföras - tillsammans skapade 
vi en riktigt härlig marknadsdag! Så under-
bart att det kom så många besökare, tack 
också till er och hoppas ni hade en fin dag!

Efterlängtad höstmarknad på torget i Lilla Edet

Läs mer om höstmarknaden på
» lillaedet.se

...och nu laddar vi för julmarknad!  
Vill du vara med som utställare?
  

Vill du som är företag, förening, skolklass eller privatperson vara med som utställare 
på årets julmarknad i Kulturhuset Eden? Julmarknaden går av stapeln söndag 27 
november kl. 15-18 i Kulturhuset Eden.

Platser finns att boka både inne i och utanför Kulturhuset Eden. Antalet platser är begränsade och det 
är först till kvarn som gäller. Platserna inomhus tar fort slut - gör därför din anmälan i god tid. Det är 
kostnadsfritt att delta som utställare. Sista anmälningsdag är fredag 11 november.

Läs mer och anmäl er som utställare på » lillaedet.se/julmarknad
 
Julmarknaden arrangeras av Företagscentrum Lilla Edet  
och dess handelsförening samt Lilla Edets kommun.

Boka plats senast

11/11

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/nyheter/nyheter/2022-10-03-efterlangtad-hostmarknad-pa-torget-i-lilla-edet-i-lordags
https://lillaedet.se/julmarknad
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Galenskap är att göra samma sak om och om igen 
och förvänta sig olika resultat.   
– Albert Einstein



Boktips! Våga våga: 100 inspirerande kvinnor 
om mod och vägen till eget företag
Författare: Caisa Gyllgårde, Emma Jönsson Dysell, Annika Gustavsson Nyberg  

Boken Våga Våga handlar om mod. Mod att gå sin egen väg och följa sin inre 
kompass. På Gotland är kvinnorna bäst i landet på att starta företag. Vad 
beror det på? Vad har dessa kvinnliga företagare gemensamt och vad kan vi 
lära oss av dem?

I den här boken porträtteras 100 kvinnliga företagare i alla möjliga olika branscher. 
Några är nystartade, andra har drivit eget i hela deras yrkesverksamma liv. Alla delar de 
med sig av sin unika historia, kunskap och erfarenhet. 

Vad fick dem att våga? Vad driver dem framåt? Hur mäter de framgång? Och vad har 
de för tips till dig som vill men ännu inte vågat? Det och mycket mer får vi ta del av i 
denna porträttsamling som genom ord och unika bilder ger inspiration, motivation och 
en fantastisk läsupplevelse.

Starta då med Nyföretagarcentrum Västs startmöten: 
Starta företag – allt du behöver veta. 

Startmötena är digitala under pandemin och hålls via Zoom. Nyföretagarcentrum  
erbjuder ett antal tillfällen under våren. Välj ett av följande datum:

November – måndag 7/11, måndag 14/11, tisdag 22/11 måndag 28/11 
December – måndag 5/12, måndag 12/12, måndag 19/12

Efter startmötet kan du delta i Almis seminarium 
Räkna på din idé och Sälj med framgång. Inte nog  
med det, därefter kan du även få personlig rådgivning. 

 
Läs mer och anmäl dig här: 

» nyforetagarcentrum.se/vast

Vill du starta eget? 
Du vet väl att du hittar nä-
ringslivsregistret på kommu-
nens webbplats!? Där hittar du 
information om aktiva företag 
och organisationer i vår kom-
mun.
 
Söker du ett specifikt företag? Eller 
vill du veta hur många andra före-
tag som finns i din bransch och vilka 
de är?  Undrar du hur omsättning-
en ser ut för ett visst företag och hur 
många anställda de har? 

I näringslivsregistret finns 
 information om våra närmare 1 300 
aktiva företag och  organisationer 
inom Lilla Edets kommun. Sök på 
bransch eller företagsnamn och få fil-
trerat  innehåll direkt – uppgifterna 
kommer från UC Selekt, UC AB och 
uppdatering sker månadsvis.

» lillaedet.se/naringslivsregister

Näringslivsregister  

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.nyforetagarcentrum.se/vast/
http://lillaedet.se/miljöpris
https://lillaedet.se/naringslivsregister
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Välkommen tisdag 8 november kl. 18.30-20.30 då Lilla Edets kommun och 
Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till informationsmöte i Kultur-
huset Eden för att informera om pågående arbete med att minska risken 
för skred. Alla som är intresserade är välkomna på informationsmötet, 
ingen föranmälan krävs.

När: Tisdag 8 november, kl. 18.30-20.30
Var: Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
Läs mer: lillaedet.se/skredinfo

Göta älvdalen är Sveriges mest skredutsatta område, vilket medför en risk för både 
människor, djur, byggnader och verksamheter utmed älven. Klimatförändringen ökar 
dessutom risken för skred om inga åtgärder vidtas. Därför tas ett helhetsgrepp för att 
minska skredriskerna, inte bara i kommunen utan i hela Göta älvdalen. Detta sker i 
samarbete mellan statliga representanter och kommunerna utmed älven. Lilla Edets 
kommun och SGI arbetar gemensamt för att minska skredrisken och öka tryggheten för 
befolkningen i Lilla Edets kommun.

Program
Så ser skredproblematiken ut i dagsläget
SGI beskriver hur skredproblematiken ser ut i dagsläget och hur den påverkas av klimat-

förändringarna. Så ser processen ut för skredsäkrande arbete.

Per Bolin, SGI och Delegationen för Göta älv

Vad pågår i Lilla Edets kommun?
Vad som gjorts hittills, vad som planeras, vilka områden som berörs och så ser de preliminära 

tidsplanerna ut.

Per Bolin, SGI och Delegationen för Göta älv

Förutsättningar för genomförande
Vilka parter behöver samverka, hur kan din fastighet påverkas och hur finansieras åtgärderna.

Karin Holmström, sektorschef samhälle, och Emma Allerbo, projektledare, Lilla Edets kommun

Frågestund
Möjlighet ges även att ställa enskilda mer specifika frågor.

Det bjuds på kaffe och kaka.

Aktuell information om olika områden som omfattas av skredsäkringsarbetet hittar du 
på sgi.se/gotaalv/omraden

Vid frågor 
Om du har frågor om informationsmötet är du välkommen att kontakta  
Medborgarservice via medborgarservice@lillaedet.se eller 0520-65 95 20

Arrangör: Lilla Edets kommun och Statens geotekniska institut (SGI)

Infomöte om skredrisk

https://lillaedet.se/naringsliv
http://lillaedet.se/skredinfo
http://sgi.se/gotaalv/omraden
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Vill du kombinera ditt företags 
hållbarhetsarbete med affärsut-
veckling och entreprenörskap? Då 
ska du delta i Hållbarhetshjulet 
– en workshopserie med Business 
Region Göteborg, BRG, där du får in-
spiration, vägledning och möjlighet 
att utbyta erfarenheter med andra 
för att hitta ditt unika sätt att jobba 
med hållbarhet.

Hållbarhetshjulet riktar sig till små och 
medelstora företag som önskar jobba stra-
tegiskt med hållbarhet för att öka sin affär-
snytta. Workshopserien består av tre träf-
far tillsammans med andra företagare samt 
individuell rådgivning efteråt. Vid möte-
na utbyter vi kunskaper och erfarenheter 
under ledning av skickliga workshopledare.

Handlingsplaner och mål
I seriens tre delar fokuserar vi på hur håll-
barhetsarbetet kan förankras konkret i 
din verksamhet. Du får hjälp att se vad ni 
redan gör och att arbeta fram handlingspla-
ner och mål för att hitta ert sätt att arbe-
ta mer hållbart i det dagliga arbetet. Det 
handlar inte om att skapa en strategi för 
hållbarhet, utan att arbeta fram en hållbar 
strategi för hela företaget.

Innehåll
Tisdag 8 november, kl. 9-10.30
Varför hållbarhet? Introduktion 
och inspiration. Kort historik, hitta 
drivkrafter och möjligheter inom 
hållbarhetsområdet.

Tisdag 22 november kl. 9-12
Vad gör vi idag? Nulägesanalys där 
vi ser över lednings-, budget- och 
styrelsearbetet.

Tisdag 6 december, kl. 9-12
Komma igång. Tips på hur du kan 
konkretisera.

Omfattning och kostnad
3 workshoptillfällen, inklusive 1 
timma individuell rådgivning.

Pris: Hela workshopserien (introduk-
tion inkl. 2 halvdagsworkshops + 1 
timme rådgivning): 2 400 kr för en 
deltagare. 2 995 kr för två deltagare 
från samma företag. Priserna är 
exkl. moms.

Vår rekommendation är att gå två från 
samma företag för bättre effekt och enklare 
implementering i företaget.

Träffarna planeras att hållas fysiskt, 
men BRG anpassar sig efter Folkhäl-
somyndighetens rekommendatio-
ner och upplägget kan komma att 
ändras.

Frågor?
Kontakta Maria Lindström, maria.
lindstrom@businessregion.se,
031-367 61 66

Läs mer och anmäl dig till 
workshopen på 

» BRGs webbplats

Hållbarhetshjulet - Öka affärsnyttan och 
arbeta mer hållbart

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.businessregiongoteborg.se/hallbarhetshjulet-oka-affarsnyttan-och-arbeta-mer-hallbart
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Jr Grov AB
Övrig specialiserad bygg- och anlägg-
ningsverksamhet

Karlsson, Karaket
Restaurangverksamhet

Olsson, Henrik
Fastighetsrelaterade stödtjänster

Pkb Väst
Golv- och väggbeläggningsarbeten

Rönnlid, Marcus
Artistisk verksamhet

S.P-Frakt AB
Vägtransport, godstrafik

 Nya företag 
oktober 2022

Näringsliv
Nyhetsbrev

Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/näringsliv

Livsmedel Mejerivaror
Göteborgs Stad Inköp och upphandling, 
Göteborg
Sista anbudsdag 2022-11-14

 Upphandlingar

Mer information hittar du på 
» upphandlingar.nu

I vintras fattade Northvolt och Volvo 
Cars beslut om att placera sin första 
gemensamma batterifabrik – och sin 
forskning och utveckling – i Göte-
borg. Etableringen skapar över 3000 
nya direktanställningar i staden, och 
tusentals ytterligare jobb i regionen 
som indirekt effekt. Ett historiskt 
beslut. Varför landade valet på 
Göteborg? Vilken roll kan Göteborg 
spela i klimatomställningen? Dessa 
och många andra frågor hoppas vi 
få svar på när samtalet fortsätter 

med Peter Carlsson, Northvolt, på 
Business Region Göteborgs nästa 
konjunkturseminarium.

När: onsdag 16 november kl. 11-12. 
Det bjuds på lättare lunch efter seminariet.
Var: Lindholmen Conference Center, 
Göteborg.
Pris: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig på Business Region 
Göteborgs webbplats. Sista anmälningsdag 
är torsdag 10 november.

» BRGs webbplats

Konjunkturseminariet
med samtalsgäst Peter Carlsson, vd Northvolt

Är du företagare med 
höga energikostnader? 
Det finns mycket bransch-
specifikt material om 
energieffektivisering! 

Några tips:
Energimyndigheten har bra material om effektivisering i butikslokaler.

Energimyndigheten har också kostnadsfria webbutbildningar för olika 

branscher, bland annat fordonsverkstäder och restauranger.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF har gjort en gedigen handbok om 

energieffektivisering i lantbruk. LRF har också gjort ett jättebra verktyg 

som heter Dieselsnurran om hur du kan spara diesel.

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/naringsliv
https://upphandlingar.nu
https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/konjunkturseminariet-med-samtalsgast-peter-carlsson-vd-northvolt
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/vagledning-och-hjalp/Broschyrer-och-rapporter/butikslokaler/
https://www.energimyndigheten.se/guide-for-energieffektiva-foretag/verktyg-i-arbetet/?currentTab=7#mainheading
https://www.energimyndigheten.se/guide-for-energieffektiva-foretag/verktyg-i-arbetet/?currentTab=7#mainheading
https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/handbok-om-energieffektivisering/
https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/dieselsnurran/

