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Betyget från företagarna i  
kommunen gör glädjande nog  
Lilla Edets kommun till Årets Klätt
rare i Göteborgsregionen, med ett 
nöjd kundindex på 77. Det framgår 
av den senaste Insiktsmätningen 
som presenterades torsdag 21 april. 
För andra året i rad får kommunerna 
i Göteborgsregionen ett högt snitt
betyg för sitt företagsklimat. 
 
Insikt är en årlig undersökning där före
tagare som haft ärenden hos kommunen 
skattar servicenivån. Det är kommunernas 
myndighetsutövning inom  områdena bygg
lov, brandskydd, markupplåtelse, miljö  
och hälsoskydd, livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd som mäts och visar ett 

NöjdKundIndex (NKI) för Sveriges kom
muner. De som svarat på enkäten är före
tagare som haft ett ärende hos kom munen 
under förra året. 

Lilla Edets kommun har idag plats 66 av 
totalt 198 deltagande kommuner, 2020 
hade Lilla Edet plats 147. Kommunens 
totala NKI är 77 (max 100) och är enligt 
betygsskalan ett högt betyg. Det är en 
 höjning med 81 platser i rankingen och 
NKI  +7. Ett godkänt NKI är mellan 62–69. 
Genomsnittliga NKI för Sverige är 74. 
Betyget ger oss också en andraplats i  
Göteborgsregionen.

Företagarna har betygsatt  serviceom rådena 
bemötande, kompetens, rättssäkerhet, infor
mation, tillgänglighet samt  effektivitet. 
Bemötande, kompetens och tillgänglighet 
har fått mycket höga betyg med NKI mellan  
80–84, tätt följt av information, tillgänglighet 

och effektivitet som landar på NKI mellan 
73–75, vilket är höga betyg.

Lilla Edet är årets klättrare  
i Göteborgsregionen
Glädjande nog gör resultatet att Lilla Edets 
kommun har utsetts till Årets Klättrare i 
Göteborgsregionen! Kommunalråd Julia 
Färjhage säger så här om resultaten:

– Ett attraktivt företagsklimat ökar förut
sättningarna för nya etableringar och att 
kommunens befintliga företag satsar och 
utvecklas. Det ger fler jobb och i förläng
ningen en starkare välfärd. Vår målsättning 
är att 1000 nya jobb ska skapas till 2035 
och därför är ett attraktivt företagsklimat 
ett prioriterat utvecklingsområde i kom
munen som det jobbas med dagligen. Att 
det jobbet nu ger utväxling är självklart 
 oerhört glädjande! 

Företagsklimatet i Lilla Edet  
klättrar mest i Göteborgsregionen

På bild från vänster: Julia Färjhage, kommunalråd, Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare och Kristian Nordström, miljö- och bygglovschef.
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FöretagsCentrum och Lilla Edets 
kommun genomförde under 
vecka 14 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 arbetstill
fällen och tillväxt.

Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små 
och medelstora företag och 75 procent  
utav det värde som produceras i Göteborgs
regionen kommer från den privata sektorn. 
Ett attraktivt företagsklimat är därför en 
viktig politisk prioritering i vår kommun.

– Ett attraktivt företagsklimat är ett pri
oriterat 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 till

sammans. Det handlar bland annat om 
ökad samverkan mellan företag, om dia
log 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 tillsam
mans 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!

Här kan du läsa mer om vad som hände 
under Näringslivsveckan:   
» lillaedet.se/näringslivsveckan

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



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?

Livsmedelskontrollen får  
högsta betyg
Livsmedelskontrollen får högsta betyg och 
har fått NKI 91. Snittet i riket ligger på 
NKI 78. Även när det gäller bygglov ökar 
kommunen sitt NKI med 6 steg.

– På miljö och bygglovsenheterna följs 
resultatet från Insiktsmätningen upp 
 kontinuerligt. Det ger en bra grund för  
vårt arbete med att genomföra kvalitets 
förbättringar i verksamheten då vi får  
veta vad företagare och andra som varit i 
kontakt med oss tycker om vårt bemötan
de, våra handläggningstider och så vidare. 
En förbättring vi nyligen genomfört är att 
möjliggöra för både nämnden och arbets
utskottet att fatta beslut i ärenden  gällande 

bygglov och förhandsbesked som inte är 
delegerade till förvaltningen, vilket innebär 
kortare handläggningstider i dessa ärenden, 
berättar Kristian Nordström, miljö och 
bygglovschef.

Fortsatt arbete med  
företagsklimatet
Det senaste året har kommunen satsat 
på dialog och information med företagen 
genom bland annat många företagsbesök, 
nyhetsbrev till näringsliv och stort fokus på 
företagare i nyhetsflödet på webbplatsen 
och sociala medier. Nu arbetar kommunen 
vidare för att förbättra företagsklimatet i 
Lilla Edet. Kajsa Jernqvist, näringslivsut
vecklare:

– Vi jobbar på bred front med 
vårt nya  näringslivsstrategiska 
program och trappar upp 

 insatserna allteftersom. Handlingsplanen 
innehåller ett stort antal aktiviteter för en 
förbättrad näringslivsservice. Nu  planerar 
vi för utökade näringslivsveckor två  
gånger om året och har ett stort internt 
fokus bland anställda på hur vi ska möta 
våra företagare i kontakterna. Vi har bland 
annat genomfört en utbildningsinsats för 
alla kommunens chefer och anställda med 
företagskontakter. Det skedde i form av  
en föreläsning där våra lokala företagare 
medverkade. 

» Läs mer om Insiktsmätningen 2021 på  
SKRs webbplats.

>
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Under näringslivsveckan, anordnade 
Företagscentrum en handelsfrukost 
på nya Café Slussen i gallerian i 
centrala Lilla Edet. Handlare och 
fastighetsägare hade bjudits in till 
en morgon för att nätverka, ta del av 
information om vad som är på gång 
och samtidigt äta en god frukost 
tillsammans! 

Under handelsfrukosten fick deltagarna 
möta den nya kommunchefen Elisabeth 
Linderoth.

– Jag är så oerhört glad över att få vara 
med på kommunens fortsatta utvecklings
resa. Jag själv har varit Lilla Edetbo och  
jag känner verkligen för platsen och mitt 
hjärta klappar för kommunen. Jag brinner 
för samhällsutveckling och att nu i min nya 
roll som kommunchef få möjlighet driva 
alla samhällsfrågor tillsammans känns 
 fantastiskt! Vi har en stor potiential i kom
munen och den ska vi tillsammans ta vara 
på, säger Elisabeth Linderoth.

– I juni 2021 tog vi, i stor politisk enighet, 
beslut om ny en vision för Lilla Edets kom
mun. I arbetet med att ta fram visionen har 
det varit ett brett och stort engagemang 

från kommuninvånare, företagare och för
eningsaktiva samt kommunens anställda, 
fackliga företrädare och förtroendevalda. 
Vår vision är Göta älvdalens pärla – vi gör 
det tillsammans, berättar Julia.

Näringslivstrategiska programmet 
– kommunens väg framåt för  
ett växande näringsliv och fler 
arbetstillfällen
Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist 
berättade om det nya  näringslivsstrategiska 
programmet och vikten av det lokala för
tagandet. Programmet visar Lilla Edets 
kommuns roll i hela Göteborgsregionens 
utveckling och kommunens betydelse för 
utveckling av Sverige som nation. 

– Det övergripande målet är 120 000 nya 
jobb i Göteborgsregionen varav Lilla Edets 
kommuns del är 1 000 nya  arbetstillfällen. 
Fyra av fem jobb skapas i företag med 
 mindre än 50 anställda och det precis den 
företagsstruktur som vi har i vår kommun, 
vi har därför goda förutsättningar att nå 
vårt mål med gemensamma ansträngningar, 
säger Kajsa Jernqvist.

Café Slussen – kvitto på  
att satsningen är rätt
Mazen Alsahaf, ägare till Café Slussen, 
berättade om hans och familjens aktiva val 

att flytta från storstaden till en mindre ort, 
om sin nystartade verksamhet, om fram
tidsplanerna och vikten av att företagare  
i kommunen utvecklar varandra.

– Det finns ett stort behov av mötesplatser 
som är öppna när folk är lediga. Det har 
jag som förälder saknat i Lilla Edet. Även 
nyinflyttade till kommunen är vana vid  
att kunna träffas för en fika på  kvällstid 
med familj och vänner. Vi måste sluta se 
Lilla Edet som det var för tio år sedan. 
Mycket har förändrats och jag har fått ett 
kvitto på att vår satsning med Café Slussen 
är helt rätt och jag ser väldigt ljus på fram
tiden, säger Mazen Alsahaf.

Mazen är måna om att utveckla sin verk
sam  het utifrån kundernas behov och önskan 
och där är satsningen på utökade öppet
tider på kvällarna och söndagar ett svar på 
det. På lördagar erbjuds numera en lyxig 
frukost  buffe som även lockar besökare från 
andra kommuner. De har även börjat med 
catering och skapat särskild event, närmast 
våffelbuffé under våffeldagen. I framtids
planerna finns även tankar om att ansöka 
om alkoholtillstånd för att kunna servera 
bubbel och vin.

» Följ Café Slussen på Instagram
för att få veta vad som är på gång!

Handlare och fastighetsägare bjöds in  
till handelsfrukost under näringslivsveckan

Mazen Alsahaf hälsar välkommen till Café Slussen.Kommunalråd Julia Färjhage berättade om Lilla Edets kommuns vision och 
vikten av att vi tillsammans jobbar i visionens riktning.

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.instagram.com/cafe.slussen/
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Inom ramen för näringslivsveckan 
gjorde Företagscentrum, kommun
styrelsens arbetsutskott och kom
munchef i tisdags ett företagsbesök 
hos Patrik Johansson, ägare till  
Ica Boström.

Ica Boström är en stor supermarket i 
 centrala Lilla Edet. Butiken har flera verk
samheter utöver matvaruhandeln, bland 
annat ett eget bageri där de bakar allt 
 själva. Bageriet förser också det egna cafét 
och butiken med nybakade bröd och  bullar 
med mera. Ica Boström var också tidiga 
med att satsa på näthandel och levererar 
till hela kommunen. Till en början gick det 
lite trögt, men pandemin gav skjuts och de 
är nu tredje störst bland ICA supermarket 
affärerna i Sverige på näthandel.

Under de senaste åren har Patrik också 
gjort stora investeringar i butiken, en helt 
ny kylanläggning har installerats samt att 
belysningen i butiken bytts ut till ledbelys
ning. Butiken har även blivit certifierade 

enligt svensk standard för livsmedelshan
tering i butik och uppnådde då den högsta 
certifieringsnivån.

Stort engagemang för  
lokalsamhället
Fler satsningar är på gång; längre fram i år 
installeras två elstolpar som ger möjlighet 
att ladda fyra elbilar samtidigt. Patrik till
sammans med hans personal är engagerade 
i orten och bidrar till kommunens förening
ar på olika sätt. Engagemanget var något 
som kommunalråd Julia Färjhage också 
lyfte fram under mötet:

– Jag vill ta tillfället i akt och tacka för ditt 
engagemang för hela lokalsamhället, men 
också under pandemin och hjälpen med 
skyddsutrustning till kommunens verksam
heter. Tack också för att du hörde av dig 
till oss när kommunen började förbereda 
för att ta emot flyktingar från Ukraina och 
frågade på vilket sätt du kunde bidra. Ditt 
engagemang spelar verkligen stor roll. Vi 
bygger det här samhället tillsammans, och 
där är du tillsammans med din personal en 
stor förebild.

I fredags invigde Frendo sin nya 
satsning – en självtvätt. Det fick 
också avsluta vårens Näringslivs
vecka. Kommunalråd Julia Färjhage 
klippte bandet och höll invignings
talet, därefter följde tal från Företa
garnas ordförande Richard Cander. 
 
I sitt invigningstal talade Julia Färjhage  
om vikten av att alla hjälps att utveckla 
kommunen och tackade Lena och Christian 
för deras satsningar genom åren för att ge 
ökade service till kommuninvånarna. 

– Det är precis det här som vår nya vision 
för kommunen handlar om – Göta 
 älvdalens pärla, vi gör det tillsammans!

En av kommunens bilar premiärtvättades  
– självklart med ett strålande resultat! 
Besökarna bjöds på bubbel och tårta. Den 
efterlängtade solen passade på att titta 
fram efter morgonens snökaos.

Christian och Lena Berg, ägare till Frendo, 
har gjort flera satsningar de senaste åren.  
I december invigdes den nya  Frendobutiken 
med dess café, men tills dess hade inte 
självtvätten hunnit bli klar.

– Meningen var att butiken, cafét och 
självtvätten skulle varit klara samtidigt, 
men det lyckades vi inte genomföra. Så vi 
fick köra en invigning till. Vi har haft en 
god dialog med kommunen och de har 
varit minst lika drivande som vi att få det 
klart, sade Christian Berg i sitt tal.

Biltvätten är miljöcertifierad och godkänd 
av organisationen Hållbar biltvätt. De 
arbetar för att minska mängden biltvättar 
som sker okontrollerat utanför hemmet,  
då det inte är hållbart för miljön.

Företagsbesök: Ica Boström

Frendos självtvätt invigd

På bild från vänster: Elisabeth Linderoth, kommunchef, Peter Spjuth (V), Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, 
Patrik Johansson, ägare till ICA Boström, Zara Blidevik (M), Mona Burås Dieng (S), oppositionsråd, Ylva Laudon, 
handelsutvecklare, Julia Färjhage (C), kommunalråd och Frej Dristig (SD).

Kommunalråd Julia Färjhage tillsammans med Frendos 
ägare Lena och Christian Berg samt Richard Cander, 
ordförande för Företagarna Lilla Edet.

https://lillaedet.se/naringsliv
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Våra senaste företagsbesök!  

Tack för att vi fick komma och prata med er! 

Cander Bemanning
För två år sedan startades Cander  
Bemanning som drivs av Richard och 
Jonna Cander. Framför allt tar de uppdrag 
med inriktningen fastighetsskötsel såsom 
enklare underhåll, trädgårdsskötsel och 
snöskottning men även städ och bygg
uppdrag. Cander Bemanning utför även 
tjänster för andra företag som utkörning 
av mat för ICA Boström. De har nyss skri
vit på anställ ningspapper för den tionde 
personen i företaget. Under besöket prata
de vi om vikten av kontaktnät, samarbetet 
med Arbetsförmedlingen och Lilla Edets 
kom muns arbetsmarknadsenhet, köpet av 
Färgburken och företagets framtids planer.

» Läs mer om Cander Bemanning

Roma Pizzeria Lilla Edet
Förra året blev Roma Pizzeria årets pizzeria 
2022 i Lilla Edet – under flera år har den 
populära pizzerian vunnit den prestigefyllda 
kampen! Kommunalråd Julia Färjhage, 
kommunchef Elisabeth Linderoth, närings
livsutvecklare Kajsa Jernqvist och handels
utvecklare Ylva Laudon besökte tillsam
mans verksamheten. Tahir Aykut, som har 
ansvaret för pizzerian, tog emot och visade 
lokalerna och berättade om verksamheten. 
Restaurangen renoverades för ca ett år 
sedan i samband med att Tahir tog över 
verksamheten. Pizzerian har fått nya fina 
bord, modern armatur och en lyxigt  
inredd toalett. 

» Läs mer om Roma Pizzeria

Sunny Days Lilla Edet
Gabrijela och hennes man Roberto 
Nuredin tog över solariet Sunny Days 
förra sommaren. Solariet är obemannat 
och man använder en app och bankid för 
bokning och att låsa upp lokalen. Det är en 
18 årsgräns för att få sola. Båda ägarna har 
andra jobb och sköter solariet på fritiden 
och med hjälp av familjen och vänner. 
Sedan sommaren har de renoverat lokalen, 
bytt rör i solarierna och nu senast lagt  
nytt golv. Genom vänner och släktingar 
som driver liknande verksamheter blev 
Gabrijela och Roberto intresserade av 
möjligheten att driva ett solarium vid 
sidan om sina vanliga jobb. Det finns även 
planer att satsa på en bastu i framtiden. 

» Läs mer om Sunny Days

Wallin Design
Erika Wallin tar emot oss i sitt hus med en 
fantastisk utsikt över Västersjön. Hon skapar 
mönster och illustrationer med  inspiration 
från blommor, djur och natur. Mönstren 
trycks sedan upp på allt från muggar, tyger 
till tapeter. Många av produkterna trycks 
ondemand, det vill säga på efterfrågan av 
kund vilket gör varje objekt unikt. Erikas 
dröm är att få inreda ett hotell med sina 
produkter såsom möbler, textiler, tryck  
med mera. Den närmsta framtidsplanen  
för Erika är att marknadsföra sig mer  
än tidigare. Det är lätt att fastna i den  
skapande processen och glömma bort de 
andra sidorna av företagandet.

» Läs mer om Wallin Design

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/CanderBemanning
https://www.facebook.com/pizzeriaromalillaedet/
https://www.facebook.com/SunnyDaysLillaEdet
http://erikawallin.nu
https://lillaedet.se/naringslivarbete/foretagstodochradgivning/foretagsbesok.17389.html
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Enligt samhällsnämndens tidigare delega
tionsordning, det vill säga den lista över 
vilka som har fått rätt att fatta beslut inom 
olika typer av ärenden, framgick att endast 
samhällsnämnden kunde besluta i vissa bygg 
 lovsärenden samt förhandsbesked. Och 
innan ärendet kunde beslutas av nämnd 
skulle det först tas upp i nämndens arbets
utskott. För att kunna tas upp i arbetsut
skottet behövde ärendet vara helt klart 
minst en månad innan mötet.

– Vi förstår att den som kommit in med 
en ansökan vill ha ett beslut så fort som 
möjligt, så här krävdes förbättringar, säger 
Kristian Nordström, miljö och byggchef  
i Lilla Edets kommun.

Delegationsordningen sågs över och  
i november 2021 beslutades om en ny 
som innebär att både arbetsutskottet och 
samhällsnämnden nu kan besluta om de 
bygglov och förhandsbesked som inte 
sedan tidigare är delegerade till bygglovs
enheten. När beslut ska fattas av nämnden 
behövs dessutom inte längre ett föregående 
beslut i arbetsutskottet.

– Detta medför en klar förbättring som 
gynnar både företagare och  privatpersoner 
som söker bygglov och förhandsbesked. 
Handläggningstiden kan i berörda  ärenden 
nu minskas med minst två veckor  jämfört 
med tidigare. I vissa fall kan handläggnings
tiden förkortas med så mycket som sju 
veckor, beroende på när ärendet är klart  
i relation till nämndprocessen, konstaterar 
Kristian Nordström.

Kvalitetssäkrad process
Bygglovsenheten har också, etappvis under 
flera år, arbetat med en översyn av rutiner. 
Under det senaste året har arbetet intensi
fierats och nu har en ny rutin för expedie
ring och övrig administration i samband 
med beslut i bygglovsärenden tagits fram.

– Under processen när ett ärende ska tas 
upp i nämnden eller arbetsutskottet är det 
många steg som ska passeras. Rutinen tyd
liggör vem som gör vad och när, så att det 
finns en huvudansvarig för varje åtgärd i 
processen. Att allt blir korrekt är självklart 
viktigt och den sökande ska kunna känna 

sig trygg med hur dennes ärende hanteras. 
Den nya rutinen är ett sätt att kvalitets
säkra processen, säger Kristian Nordström.

Snabbare beslut för  
serveringstillstånd på sommaren
Även socialnämnden har genomfört för 
 ändringar som medfört förbättringar för 
näringslivet. Förra sommaren hade nämn
den inget möte inplanerat under perioden 
juni–augusti. När ansökningar om serve
ringstillstånd kom in under denna period 
sattes ett extra nämndmöte in mitt i som
maren för att beslut skulle kunna fattas 
snabbare.

– För bättre möjlighet att fatta beslut kring 
serveringstillstånd och tobakstillstånd 
under sommaren har det beslutats om en 
ny delegationsordning där socialnämndens 
arbetsutskott under sommarperioden kan 
besluta i dessa ärenden. På så vis behöver 
det inte dröja så länge innan beslut kan 
 fattas, säger Jeanette Larsson, alkohol och 
tobakshandläggare, Lilla Edets kommun.

I dialogen mellan kommunen och 
det lokala näringslivet har kortare 
handläggningstider för bygglov varit 
något som stått med på företagens 
önskelista. Detta har hörsammats 
av både bygglovsenheten och  
samhällsnämndens politiker och 
förbättringar har nu genomförts 
både för kortare  handläggnings  
tider och högre kvalitetssäkring av 
beslutsprocessen.

Förbättrad 
bygglovsprocess  
gynnar både  
företagare och  
privatpersoner

https://lillaedet.se/naringsliv
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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

Sanny Mattelin blir ny VD  
på Edethus
Styrelsen för Edethus beslutade på ett extra
insatt styrelsemöte den 13 april helt enhälligt att 
anställa Sanny Mattelin som ny VD för bolaget. 
Sanny tillträder tjänsten den 1 augusti. 

Rekryteringsgruppen har bestått av Edethus 
styrelse ordförande Andreas Nelin, vice ord
förande Bert Åkesson, Edethus ekonomichef Åsa 
Tapper samt kommunchef Elisabeth Linderoth.

Välkommen Sanny till Edethus och  
Lilla Edets kommun!

Sanny Mattelin blir Edethus nya VD.

Gräset är grönare där du vattnar.  
– okänd

Boktips! Kursen: 10 lektioner 
för ett hållbart näringsliv
Författare: Lisen Schultz, Erica Treijs 

Näringslivet verkar i en helt ny omvärld, där rapport efter rapport visar att de 
ekosystem vi alla är beroende av håller på att kollapsa. Samtidigt ger framsteg 
inom teknik, vetenskap och internationellt samarbete nya möjligheter att ställa 
om, tänka långsiktigt och hållbart. Inte minst samhällets svar på covid19  
visar på vad vi faktiskt kan åstadkomma tillsammans. För att klara klimatut
maningarna krävs en liknande kraftsamling, där näringslivet har en nyckelroll.

Klimatförändringar, politisk oro och pandemier 
utmanar rådande affärsmodeller och regelverk.  

Fo
to

: E
de

th
us

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.edethus.se
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Carlsson, Diana
Blandat jordbruk

Eriksson, Roger
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor

Gråsjö, Mikael
Datakonsultverksamhet

Harhoff, William
Reklambyråverksamhet

Ladusvalan AB
Spel och vadhållningsverksamhet

Sundquist, Birgitta
Reklambyråverksamhet

Svensson, Tim
Specialiserad butikshandel med övriga 
begagnade varor

Sörbo Teknik AB
Teknisk konsultverksamhet inom energi, 
miljö och VVSteknik

Nya företag mars– april 2022

Näringsliv
Nyhetsbrev

Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/näringsliv

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:

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? 

Nu under näringslivsveckan 
 lanserar vi ett näringslivsregister 
på kommunens webbplats! Här 
hittar du information om aktiva 
företag och organisationer i vår 
kommun.
 
Näringslivet i Lilla Edets kommun 
är varierat och precis som i de flesta 
 svenska kommuner är majoriteten av 
företagen i Lilla Edet små eller medel
stora. Det finns närmare 1 300 företag 
i vår kommun. De största branscherna 
hos oss är byggverksamhet, jordbruk, 
skogsbruk och fiske samt handel.

Sök på företag eller bransch  
– flera sätt att filtrera uppgifterna
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? Då kan du söka i vårt närings
livsregister som du numera hittar på 
kommunens webbplats!

 
I näringslivsregistret finns  information 
om aktiva företag och  organisationer 
inom Lilla Edets kommun. Sök på 
bransch eller företagsnamn och få filtre
rat  innehåll direkt – uppgifterna kommer 
från UC Selekt, UC AB och uppdatering 
sker månadsvis.

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda 
näringslivsregistret öppet för alla. Det är 
en efterfrågad funktion som vi hoppas att 
både företag och privatpersoner ska ha 
nytta av, säger Kajsa Jernqvist, närings
livsutvecklare, Lilla Edets kommun.

Näringslivsregister  
– nu kan du söka bland 
företag i Lilla Edets kommun

Konsulter IT-data 2021
Göteborgs Stad Inköp och  
upphandling, Göteborg
Sista anbudsdag 20220523

Fuxernaskolan Hus E – ombyggnad
AB EdetHus, Lilla Edet
Sista anbudsdag 20220512

Ramavtal tekniska konsulttjänster
AB EdetHus, Lilla Edet
Sista anbudsdag 20220509

Ramavtal Rörarbeten
AB EdetHus, Lilla Edet
Sista anbudsdag 20220504 

 
Mer information hittar du på 

» upphandlingar.nu

Upphandlingar

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

