
Nyhetsbrev Näringsliv | Mars 2023 | lillaedet.se/naringsliv

 1

Näringsliv
Nyhetsbrev

Mars 2023
Redaktörer: Kajsa Jernqvist, kajsa.jernqvist@lillaedet.se 
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Näringslivsorganisationen Företagarna 
har under mer än 25 år delat ut 
utmärkelsen Årets Företagare. Syftet är att 
uppmärksamma och uppmuntra företagare 
som genom sitt starka engagemang, 
sin handlingskraft och sitt nytänkande 
fungerar som en viktig förebild. Nu 
behöver vi din hjälp att synliggöra 
företagare i Lilla Edets kommun.

Nominera din kandidat senast 6 april!
För att kunna nomineras till utmärkelsen 
Årets Företagare och Årets Unga 
Företagare ska vissa kriterier uppfyllas.

Företagaren ska:

• äga och driva företaget, samt ha det som 
sin huvudsakliga sysselsättning

• vara en ledare och förebild

• visa prov på kreativitet och innovation

• ha lönsamhet och tillväxt i företaget

• uppfylla vissa formella krav, till exempel 
inte ha betalningsanmärkningar i närtid.

Årets Unga Företagare delas ut till en 
framgångsrik företagare under 35 år.

Läs mer och gör din nominering på 
Företagarnas webbplats.

» foretagarna.se

Nominera till Årets Företagare och 
Årets Unga Företagare i Lilla Edet

Sista dag att nominera: 

6 april

Nu är det dags att nominera Årets Företagare och Årets Unga Företagare 
i Lilla Edets kommun! Nominera en eller fler företagare som är värda att 
lyftas fram för sitt stora engagemang.

Få nyhetsbrevet om näringslivet i 
kommunen direkt i din inkorg!
Skicka ett mejl till näringslivs-
utvecklare Kajsa Jernqvist: 
kajsa.jernqvist@lillaedet.se.


Vill du också 
prenumerera på 
nyhetsbrevet?
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Upplev föreläsningen med Jesper Caron som ger dig 
kartan för att ta dig an livet på bästa tänkbara sätt.
Det blir ett lättsamt pass där skrattsalvor varvas med 
allvar, samt rikligt kryddat med uppfriskande och 
insiktsfulla berättelser. Hög igenkänning och aha-upple-
velser utlovas!
 
Föreläsningen är dessutom sprängfull av värdefulla tips, lifehacks 
och konkreta verktyg som går att tillämpa i samma ögonblick som 
du lämnar föreläsningen. Dessutom får du ta del av de absolut 
senaste rönen och förståelsen från den moderna psykologin.

Gå från stressad, slutkörd och otillräcklig till lekfull, laddad 
och lycklig. En perfekt föreläsning för såväl privatpersoner som 
arbetsgrupper och företag!

 
Biljettpris 100 kr exkl. serviceavgift.  
Skaffa dina biljetter via Billetto.se.

Datum och tid: torsdag 20 april 2023 kl. 18:30 - 21:30

Plats: Kulturhuset Eden, Edetsalongen, Göteborgsvägen 61,  
Lilla Edet

Arrangör: Lilla Edets kommun tillsammans med PRO och ABF.

Läs mer på

» lillaedet.se/evenemang

Föreläsning: Koll på livet med Jesper Caron 

Funderar du på att starta eget företag  
eller har du redan startat?
Vill du ha tips, råd och kunskap? 
Nyföretagarcentrum Väst erbjuder kostnadsfri personlig rådgivning online via Zoom eller på deras 
kontor i Trollhättan. Boka rådgivning med Annette Palmqvist, 070-825 05 40, annette.palmqvist@
nyforetagarcentrum.se eller Petra Arlebo, 070-735 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se. 
Rådgivningen sker antingen online-möten eller via ett personligt möte. Läs mer på 
Nyföretagarcentrum Västs webbplats

» nyforetagarcentrum.se/vast/

https://lillaedet.se/naringsliv
https://billetto.se/e/forelasning-koll-pa-livet-med-jesper-caron-biljetter-767007?utm_source=Billetto&utm_medium=Search&utm_campaign=Direct+Search&utm_content=SE+Search+Widget
https://lillaedet.se/evenemang 
https://www.nyforetagarcentrum.se/vast/
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Succén är tillbaka efter några års uppehåll – 
handlarna i Lilla Edet tillsammans med Före-
tagscentrum bjuder in till äggjakt i kommunen!
 
Eventet har tidigare år varit oerhört populärt och både 
barn och vuxna ger sig gärna ut och letar efter gömda 
ägg runt om i kommunen på skärtorsdagen.

— Det är roligt att så många företag har varit med 
tidigare! Nu kör vi i gång igen med en ny äggjakt, säger 
Ylva Laudon, handelsutvecklare, Företagscentrum.

Ta chansen att synliggöra ditt företag lokalt i kommunen 
under festliga former! Det är roligt när det händer saker 
i vår kommun. Vill ditt företag anordna någon trevlig 
aktivitet eller happening i anslutning till äggjakten så är 
initiativet varmt välkommet!

Sista anmälningsdag är fredag 31 mars. Läs mer om 
äggjakten och anmäl ditt företag att delta på

» lillaedet.se/aggjakt

Var med i årets 
äggjakt!

Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om 
Sveriges kommuners företagsklimat genomförs just 
nu. Cirka 60 000 företagare får möjlighet att ge sina 
synpunkter på attityderna till företagande, kommu-
nens service och tillämpning av lagar och regler. 
Dina svar är viktiga för att förbättra företagsklimatet 
ytterligare!

Lilla Edets kommun jobbar hårt för att skapa de allra bästa 
förutsättningarna för våra företag att utvecklas. Ett växande 
näringsliv och goda relationer med näringslivet är av mycket hög 
prioritet.

Svenskt Näringslivs undersökning är en av de mätningar Lilla 
Edets kommun använder sig av för att utvärdera sitt arbete inom 
näringslivsrelaterade frågor. Dina svar på enkäten är därför 
viktiga för att förbättra företagsklimatet ytterligare. Vi vill därför 
uppmuntra dig som fått enkäten att svara. På så sätt hjälper du oss 
att förbättra företagsklimatet! Sista svarsdag är 31 mars.

Har du fått en enkät från Svenskt Näringsliv?

Tänkvärt:

Det är ingen glädje att vara sysslolös, det roliga är att 
ha mycket att göra och strunta i att göra det. 
– Mary Wilson Little, amerikansk författare



https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/aggjakt 
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På plats finns också det kommunägda fastighetsbolaget EdetHus. Få tips kring bygglov, hur du eldar mest effektivt och energismarta 
vanor samt ta del av planerade byggprojekt och mycket mera. Passa på att prata med oss och ställ de frågor du har – vi ser fram emot att 
ses! Vi bjuder på smörgås och dryck. Läs mer på

» lillaedet.se/bokvall

Bokväll 18 april

• Tips inför att du ska söka bygglov. Bygglovshandläggare finns på 
plats och svarar på dina frågor.

• Lilla Edets Hembygdsförening ger dig en historisk återblick och 
visar centrumfoton från förr.

• Om satsningar i våra gemensamma utomhusmiljöer – saker du 
redan nu kan se och saker som är på gång.

• Så eldar du effektivt. Miljöenheten ger dig tips och råd.

• Få tips på mer energismarta vanor från kommunens klimat- och 
energirådgivare.

• EdetHus finns på plats och berättar om planerade byggprojekt.

• Få en inblick i planprocessens olika delar fram till att en 
detaljplan är klar. Vi berättar också om pågående och 
kommande arbeten.

• Känner du igen Lilla Edets kommuns dricksvatten? 
Provsmaka vatten från fem olika kommuner.

• Hur grym är du på att sortera rätt?! Utmana varandra i 
avfallssorteringstävling.

• Testa att flyga minidrönare.

• Populära fett-tratten är tillbaka – kom och hämta din!

• Hjälp oss att namnge kommunens drönare.

• Kolla dina kunskaper i en tipspromenad och vinn fina priser.

• Kom och bygg ditt drömhus i Lego – tillsammans skapar vi ett 
nytt bostadsområde.

Nu finns ett nytt datum för den inställda Bokvällen! 
Välkommen tisdag 18 april kl. 18-20 till Kulturhuset Eden. 
Bokvällen är ett öppet hus där du får möta representanter 
från kommunens olika verksamheter som arbetar med 
bostadsrelaterade frågor och samhällsutveckling. Bokvällen 
blir också en del av Näringslivsveckan.  

Händer under kvällen

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/bokvall
https://lillaedet.se/aggjakt 
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Boktips! Mathilda - historien om  
Indiskas grundare (Förlaget Näringslivshistoria)
Författare: Sara Sjöström  

En het sommardag kommer den svenska missionären Mathilda Hamilton till 
en liten isolerad by i Indien. Det blir en vistelse som kommer att förändra hela 
hennes liv. 

Inspirerad av de vackra indiska hantverken reser hon så småningom tillbaka till Sverige och 
startar butiken Indiska Utställningen i Stockholm 1901, grunden till det som blev butikskedjan 
Indiska. Hennes orientaliska butik blir en stor framgång och gör Mathilda förmögen och 
välkänd. Allt detta i en tid när kvinnor inte ens har rösträtt. Men hennes liv är också fyllt av 
lidanden. Under sina resor drabbas hon av allvarliga sjukdomar, hon utsätts för hänsynslösa 
svek, blir tvångsintagen på Beckomberga sjukhus och förlorar allt.

Mathilda historien om Indiskas grundare är en biografi om en färgstark person som levde 
ett makalöst liv. En berättelse som helt skulle ha fallit i glömska om det inte vore för ett 
efterlämnat fotoalbum.

Minns du ditt första sommarjobb?
Nu har du möjligheten att ge någon annan sitt första 
minnesvärda sommarjobb! 

Lilla Edets kommuns arbetsmarknadsenhet söker dig som är 
arbetsgivare och som vill ge ungdomar något meningsfullt att göra 
i sommar. Vi sköter matchningsarbetet och rekryteringsprocessen, 
själva eller tillsammans med dig. Du står för arbetsuppgifter och lön.

Vi hoppas att om du har möjlighet vill vara med och bidra till en 
minnesvärd sommar för våra ungdomar.

Anmäl ditt intresse senast 31 mars på 

» lillaedet.se/feriejobb

Feriejobb

Sommarjobb

I år ska kommunens årskurs 8 ut på 
prao en vecka under vecka 21. Vi är 
tacksamma för alla platser ni kan 
erbjuda eleverna!

Syftet med prao är att eleverna ska få 
erfarenheter av arbetslivet och insikt i de 
villkor, ansvar och krav som kommer med 
ett arbete. Eleverna ska också få möjlighet 
att upptäcka och utveckla sina intressen och 
förmågor och själva få upptäcka om bilden av 

arbetslivet stämmer in på den bild de har.

Om du är intresserad av att bidra till 
våra ungdomars utbildning och framtida 
val av yrke är du välkommen att göra en 
intresseanmälan på lillaedet.se/prao

Tack för att du och ditt företag/din 
arbetsplats vill vara en del av våra ungdomars 
utbildning – det är värdefullt!

» lillaedet.se/prao

Snart dags för prao för kommunens elever i årskurs 8

 


https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbete-for-ungdomar/for-dig-som-ar-arbetsgivare
https://lillaedet.se/prao
https://lillaedet.se/prao
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Har du förslag om hur kommunen 
kan utvecklas och förbättras? Då 
kan du lämna ett e-förslag till våra 
förtroendevalda politiker!
Ett e-förslag är en idé eller ett 
förslag från medborgare till kommu-
nens politiker och kan handla om 
allt som kommunen ansvar för och 
har möjlighet att besluta om. 

— Genom att införa e-förslag ökar vi 
invånarnas inflytande i kommunen och 
deras engagemang kring kommunens 
verksamheter och dess utveckling. Det är 
också ett bra sätt för oss förtroendevalda 
politiker att se vilka frågor som är viktiga 
för dig som bor och lever här, säger Julia 
Färjhage, kommunalråd.

Lämna e-förslag
E-förslag får lämnas av alla personer som 
är folkbokförda i Lilla Edets kommun och 
har ingen åldersbegränsning. För att kunna 
lämna e-förslag via webben så behöver 
du ha e-legitimation. För dig som saknar 
e-legitimation finns också möjlighet att 
lämna e-förslag via blankett.

Läs mer och lämna e-förslag på

» lillaedet.se/eforslag

Lämna e-förslag

Från centrala Göteborg, genom Göta älvdalen, löper Pilgrimsleden Göta älv 
med slutdestination Nidaros i Norge. Leader längs Göta älv söker aktörer 
i vårt Leader-område som vill utveckla eller starta upp verksamhet inom 
besöksnäringen - verksamheten ska på något vis knyta an till Pilgrimsleden 
Göta älv.

Du kan söka upp till 35 000 kronor. Sökande måste medfinansiera 
projektet motsvarande minst 30 procent av kostnaderna med egna medel. 
Du kan till exempel söka medel för produktutveckling, marknadsföring, 
kommunikation eller egen arbetstid.

» Läs mer på Leader längs Göta älvs webbplats

» Läs mer om Pilgrimsleden Göta älv

Nu går det att söka projektmedel 
inom besöksnäring längs 
Pilgrimsleden Göta älv

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/eforslag
https://www.langsgotaalv.se/ansokan/delprojekt/32-ansokan/delprojekt/135-besoksnaring?fbclid=IwAR1ByVsT-AKpC2M0sbkUMAudTTsvNnDtFUEYDezQ-Yc9AePmfDRUWxoLtbo
https://pilgrimsledengotaalv.se/
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Beauty Care Väst AB 
Skönhetsvård

Berglunds Borr och Entreprenad AB 
Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme,  

vatten och avlopp

Carlsson, Eila 
Fysioterapeutisk verksamhet o.d

Ehrenhofer Gård AB 
Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier

Elspec Sverige AB 
Elinstallationer

Homefeel AB 
Fastighetsrelaterade stödtjänster

Höjblad Alakopsa, Marcus 
Måleriarbeten

Johansson, Andreas 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Johansson, Jonas 
Mark- och grundarbeten

Korytowska, Magdalena 
Tandläkarverksamhet

Kraftinsats i Väst AB 
Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Kärnsby, August 
Postorderhandel och detaljhandel på internet med 

beklädnadsvaror

Lindvall, Eleonor 
Efterproduktion av film, video och tv-program

Slusarz, Barbara 
Lokalvård

Swekör AB 
Personaluthyrning

 Nya företag dec 2022- feb 2023

Näringsliv
Nyhetsbrev

Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/naringsliv

Ramavtal för avrop av obligatorisk ventilationskon-
troll (OVK), injustering samt rensning av ventila-
tionssystem
Stenungsunds kommun, STENUNGSUND 

Sista anbudsdag 2023-03-27

Fordon-Personbilar 2023
Stenungsunds kommun, STENUNGSUND 

Sista anbudsdag 2023-03-13

 Upphandlingar

Mer information hittar du på 
» upphandlingar.nu

Du vet väl att du hittar näringslivsregistret på 
kommunens webbplats!? Där hittar du information 
om aktiva företag och organisationer i vår kommun.
 
Söker du ett specifikt företag? Eller vill du veta hur många 
andra företag som finns i din bransch och vilka de är?  Undrar 
du hur omsättningen 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 filtrerat 
 innehåll direkt – uppgifterna kommer från UC Selekt, UC AB 
och uppdatering sker månadsvis.

» lillaedet.se/naringslivsregister

Näringslivsregister  

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/naringsliv
https://upphandlingar.nu
https://lillaedet.se/naringslivsregister
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