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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?

Nästa vecka 4–8 april är näringslivs
veckan tillbaka för andra gången! 
Under veckan sätter vi ljus på kom
munens näringsliv och företagare!
 
Att företag trivs i Lilla Edets kommun är 
viktigt. 85 procent av det värde som pro
duceras i Göteborgsregionen kommer från 
den privata sektorn. I vår kommun är där
för företagandet ett prioriterat område att 
arbeta med.

– 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. Jag hoppas att närings
livsveckan kommer leda till många givande 
möten där vi tillsammans utvecklar företags
klimatet, säger Julia Färjhage, kommunalråd. 

Aktiviteter och nyheter under veckan
Under näringslivsveckan anordnar Före
tagscentrum och kommunen tillsammans 
ett flertal aktiviteter. Bland annat genom

förs handelsfrukost på nya Café Slussen, 
Företagscentrum och kommunalråd gör 
företagsbesök, påskris placeras ut i tätor
ter, ett företagsregister blir tillgängligt via 
kommunens webbplats, ett nytt nummer 
av nyhetsbrev Näringsliv ges ut och de som 
visat intresse för att eventuellt driva café i 
Ströms Slottspark träffar kommunen och 
får en visning av parken och cafébyggnaden 
där. Och mycket mer!

Varje dag kommer du att hitta  spännande 
nyheter som är intressanta för dig som 
är företagare eller nyfiken på näringslivs
frågorna i kommunen!

Läs mer och håll utkik på  
» lillaedet.se/näringslivsveckan

Näringslivsveckan – en vecka med  
näringsliv och företagande i fokus 4–8 april

https://lillaedet.se/naringsliv
mailto:kajsa.jernqvist%40lillaedet.se?subject=
https://www.lillaedet.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter/naringslivsveckan.19187.html
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Våra senaste företagsbesök!  

Tack för att  
vi fick komma och  

prata med er! 

AJ Nails Beauty, Lilla Gallerian
Vi hälsade Nails Beauty, Jenny Nguyen, 
välkommen till Lilla Gallerian! Det var 
fullt med kunder när vi hälsade på Jenny 
och hon berättade att hon har fullt upp. 
Här kan du som kund bland annat få 
singelfransar, mixfransar, volymfransar, 
spamanikyr, förlängning av naglar, pedi
kyr med mera. Vi hinner knäppa ett foto 
innan det är dags för Jenny att rusa i väg 
och ta hand om sina kunder!

» Läs mer om AJ Nails Beauty

Hemmavid i Västerlanda
I en härlig och välkomnande miljö och en 
mysig, personlig och varm butik möter vi 
Agneta Hellström som har sin invigning  
av butiken Hemmavid i Västerlanda!  
I butiken kan alla hitta sina små guldkorn 
då det finns lite av varje – allt noga uttänkt 
av Agneta som vet vad kunderna efter
frågar efter lång tid i branschen som egen
företagare. Butiken i Västerlanda kan bli 
en riktig liten pärla för de besökare som 
vill kombinera shopping, relax, upplevelse 
allt i en och samma utflykt – och vem vill 
inte det!

» Läs mer om Hemmavid i Västerlanda

VGR Kakel och Puts AB
VGR Kakel och Puts med Issa Boström har 
startat upp en butik/ett showroom i nya 
gallerian – här kan du få en god överblick 
vilka kakel som finns och känna på dem. 
Butiken är ett komplement till deras verk
samhet inom kakel och puts och ger dig 
som köpare en möjlighet att få komma och 
titta lite närmare på olika kakel och  ställa 
frågor. Företaget har ett samarbete med 
Bricket.se som säljer det kakel man kan se 
i butiken. Här kan du också köpa arbets
kläder och få råd vad du ska tänka på när 
du vill lägga in ett nytt kakel. Personalen 
försöker att vara i butiken så mycket som 
möjligt när de inte krockar med arbete ute 
hos kunder. I dagsläget har VGR Kakel och 
Puts fem anställda samt hyr in rörmokare 
och elektriker efter behov. De har också en 
lärling från lärlingsgymnasiet i Ale hos sig. 

» Läs mer om VGR Kakel och Puts AB

Wäxthuset
Wäxthuset i Lilla Edet har funnits i drygt 
20 år och är en plats för mycket  inspiration. 
Utbudet är stort av allt från heminredning, 
växter, fruktträd, snitt blommor, gödning, 
jord till krukor och fröer. Maria Pålsson och 
hennes familj drev tidigare handelsträdgård 
i Upphärad, så familjen sitter på en lång 
och bred erfarenhet. Wäxthuset har just 
investerat i ett antal solpaneler som fram
över kommer att sänka förbrukningen av  
el rejält. Vi samtalade om priserna på trans
porter, de ökade kostnaderna för inköp, 
 svårigheten med att hitta rätt personal, brotts
lighet och kontakterna med kommunen.

» Läs mer om Wäxthuset

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!

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063547302551
https://www.facebook.com/agnetasharvard
mailto:https://bricket.se?subject=
https://kakelochputs.se
https://waxthuset.nu
https://lillaedet.se/naringslivarbete/foretagstodochradgivning/foretagsbesok.17389.html
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Boktips: Ett förlovat land 

I den fascinerande och efterlängtade första volymen av sina memoarer berättar Barack Obama  
historien om sin osannolika resa, från en ung man sökande efter sin identitet till ledare för den fria 
världen. Djupt personligt beskriver han sin politiska utveckling och sina milstolpar från den första 
mandatperioden i detta historiska presidentskap – en tid av stor oro och dramatiska förändringar.

Håll reda på småutgifterna!  
En liten läcka kan snart nog sänka  
ett stort skepp. 
– Benjamin Franklin, amerikansk boktryckare, vetenskapsman och politiker.



Dela med dig av dina vackraste 
ögonblick på Instagram och ta 
chansen att vinna presentkort hos 
lokala företag! Du taggar upp dina 
bilder på Instagram med taggen 
#mittlillaedet
 
Snart presenterar vi januari och februaris 
vinnarbilder i fototävlingen #mittlillaedet, 
men redan nu kan du sätta igång och tagga 
in mars– aprils bilder på temat ”vårljus”.

Öppen profil för att delta
Du måste ha en öppen profil på Instagram 
för att kunna delta och bilden måste vara 
fotad i Lilla Edets kommun!

Läs reglerna för fototävlingen innan du 
 börjar dela med dig av dina bilder. Mer 
information på www.lillaedet.se/mittlillaedet 

Klart du ska vara med och tävla!

En gripande, djupt personlig redogörelse om ögonblicken när historia skrivs  
– av presidenten som inspirerade oss till att tro på demokratins kraft.

Många vackra bilder som sätter Lilla Edets kommun på kartan har kommit in.  
Här ser du en av vinnarbilderna i den första temaomgången. 

Bilden är tagen av Marita Lövberg.

https://lillaedet.se/naringsliv
http://www.lillaedet.se/mittlillaedet
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Jobba hemma,  
borta!
Kontorslokaler och 
möblerade rum lediga på 
Lilla Edets kontorshotell för 
Dig som tröttnat på att 
pendla och köksbordet. 

Stenhusvägen 3
Göta Industriområde

0520 – 49 41 00
www.edethus.se

Dags för årets andra ansökningsomgång!
Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimat
påverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till 
 exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Mellan 3–18 maj kan du lämna in din ansökan till Klimatklivet. Ansökan görs  
i  Länsstyrelsens etjänst som du hittar via Länsstyrelsens samt Naturvårdsverkets 
 hemsida. En nyhet är att du nu kan logga in med elegitimation i samband med 
 ansökan. Gör du det kan du börja fylla i ansökningsformuläret, spara det, och 
vid behov slutföra ansökan vid ett senare tillfälle.

» Länsstyrelsen Västra Götaland 
» naturvårdsverket

För dig som handlar med  
Ukraina eller Ryssland
Vi följer alla med stor oro invasionen av 
Ukraina och det obeskrivliga mänskliga 
lidandet det medför. Situationen i Ukraina 
får också konsekvenser för de företag som 
handlar med Ryssland och Ukraina eller 
har anställda på plats i landet.

Business Region Göteborg, BRG, har en 
samlad information som kan vara ett stöd 
för dig som är berörd som företagare.

» Samlad informationen på BRGs webbplats. 

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet
https://www.businessregiongoteborg.se/foretagande/ukraina-och-ryssland
https://www.edethus.se
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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:

April – måndag 11 april, tisdag 26 april  
Maj – onsdag 4 maj, tisdag 17 maj, tisdag 24 maj, tisdag 31 maj 
Juni – onsdag 8 juni, torsdag 16 juni

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? 
Ramavtal avseende projekt-  
och byggledare inom  
området anläggning 
Stenungsunds kommun, Stenungsund 
Sista anbudsdag 20220418 
 
Service av grundutrustning och medicin-
tekniska produkter 
Göteborgs Stad Inköp och upphandling, 
Göteborg 
Sista anbudsdag 20220407
 
Stå- och träningshjälpmedel
Västra Götalandsregionen, Vänersborg 
Sista anbudsdag 20220422
 
Upphandling avseende kalkning  
i Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun, Lilla Edet 
Sista anbudsdag 20220414
 
Mer information hittar du på 

» upphandlingar.nu

Upphandlingar

Adams Bygg & Schakt AB 
Mark och grundarbeten
Al-Daghestani, Mohanad 
Teknisk konsultverksamhet inom bygg och 
anläggningsteknik
Andersson, Linnea 
Metallegoarbeten
Augustsson Linde, Jan 
Rivning av hus och byggnader
Bergkvist, Jakob 
Odling av grönsaker(köksväxter) på friland
Bové, Kristine 
Kroppsvård
Broman, Annelie 
Uthyrning och förvaltning av egna eller 
 arrenderade bostäder
Cander Lödöse AB 
Ingen uppgift
Foxell, Evelin 
Grafisk designverksamhet

Ghazali Craft 
Postorderhandel och detaljhandel på internet 
med brett sortiment
Javerud, Rebecka 
Provisionshandel med textilier, kläder, skodon 
och lädervaror
Johansson, Anton 
Produktion av film, video och tv-program
Karlsson, Jonas 
Skogsskötsel
Kindström Trade AB 
Postorderhandel och detaljhandel på internet 
med övriga varor
Ljungberg, Jessica 
Postorderhandel och detaljhandel på internet 
med övriga varor
Marlowe & Cooper AB 
Ingen uppgift
Megas It AB 
Datakonsultverksamhet

Metiny Pizzeria Handelsbolag 
Ingen uppgift
Nordqvist, Pontus 
Postorderhandel och detaljhandel på internet 
med brett sortiment
Reid-Moore, Adam 
Postorderhandel och detaljhandel på internet 
med bosättningsvaror
Sharok, Mamoon 
Partihandel med bränslen
Stammarnäs, Mats 
Litterärt och konstnärligt skapande
Västerängen Fastighetskonsult 
Teknisk konsultverksamhet inom bygg och 
anläggningsteknik
Zetterberg, Sanna 
Övriga konsumenttjänster

Nya företag januari–februari 2022

Näringsliv
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Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/näringsliv

https://lillaedet.se/naringsliv
http://nyforetagarcentrum.se/vast
http://lillaedet.se/miljöpris
https://www.upphandlingar.nu/
https://lillaedet.se/naringsliv

