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Äntligen får vi besöka Electrolux 
Filter i Nygård efter att pandemin 
släppt taget. En solig förmiddag 
mötte fabrikschef Maria Larsson  
oss utanför anläggningen.  

– Vi har ett jättebra läge här i Nygård. Det 
är nära till motorväg, hamn och flygplats, 
vilket gör det mycket smidigt att verka  
här. Vi har alla fördelar med småskalighet 
i en internationellt gynnsam miljö, säger 
Maria Larsson.

Anläggningen i Nygård är en av Electro
luxkoncernens mest lönsamma fabriker 
i världen. Tillverkningsprocessen är helt 
auto matiserad där personalen gör slut
kontrollen. Maskinerna är också konstru
erade av den egna personalen på plats i 
Nygård, vilket är unikt för branschen. 
 Produkterna levereras till hela världen  
och består idag av 45 miljoner enheter  
i 525 varianter.

Under pandemin blev materialet i damm
sugarpåsarna godkända för tillverkning 
utav andningsskydd, och i Nygård produ
cerades då 1,6 miljoner andningsskydd.

Hållbar process
Electroluxfabriken i Nygård brinner för 
hållbarhet. Spillet i fabriken återvinns och 
går till Stena Recycling och blir nya pro
dukter. Electrolux Filter har också satsat 
stort på solenergi och 872 solpaneler gene
rerar energi på fabrikens tak. Under åren 
2008–2022 har företaget sänkt sin energi
åtgång med 63 % bland annat genom 
solpanelerna och bergvärme. Företagets 
ISOcertifiering samt miljö och kvalitets
ledningssystem är självklara delar som 
ingår i hållbarhetsarbetet.

– Det finns så många möjligheter för oss 
på en global marknad. Vi har kapacitet att 
öka tillverkningen, priset på vår produkt är 
fördelaktigt och vår insyn i säljledet påver
kar positivt. Största utmaningen för oss är 
dammsugare utan dammsugarpåse. Cirka 
50 % av alla dammsugare har påse och av 

den totala marknaden har Electrolux idag 
15 %. Så här finns marknadsandelar att ta, 
säger Maria och fortsätter: 

– Det är dock en tuff råvarumarknad med 
prisökningar på 15–20 %, hög inflation, 
två års pandemi och dessutom ett krig i 
Europa. Vi behöver hålla ut. Marknaden 
kommer att stabiliseras och framgångs rika 
bolag som vilar på personalengagemang 
och hållbarhet blir vinnare. 

Maria Larsson framhåller att den största 
framgångsfaktorn är personalen:  

– De är nyckeln till fabrikens framgång.  
De väljer att stanna kvar och har långa 
anställningstider vilket är en otrolig  
konkurrensfördel då det borgar för en  
hög kompetens. Vi tycker att det är ett 
extra plus att så många av de anställda  
bor i Lilla Edets kommun.

Företagsbesöket avslutades med en  
rundvandring i fabriken guidade av  
Niclas Andersson.

Företagsbesök på Electrolux Filter i Nygård

Från vänster: Mona Burås Dieng, oppositionsråd, Maria Larsson, fabrikschef, Julia Färjhage, kommunalråd och
Elisabeth Linderoth, kommunchef.

Från vänster: Elisabeth Linderoth, kommunchef, Julia 
Färjhage, kommunalråd, Mona Burås Dieng, opposi-
tionsråd och Niclas Andersson, Electrolux Filter.

https://lillaedet.se/naringsliv
mailto:ellinor.ostlund%40lillaedet.se?subject=
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Hela Göta älvdalen och Vänersborgs
viken blir ett enda stort vattenskydds
område från och med 1 juli i år.  
I mitten av maj tog länsstyrelsen  
i Västra Götaland beslutet.

Beslutet innebär att viss miljöfarlig verk
samhet antingen behöver anmälas till 
 respektive kommun eller få tillstånd av 
kommunen för att fortsätta. Beslutet gäller 
från och med 1 juli i år och gäller oavsett 
om det överklagas.

Ta del av beslutet på länsstyrelsens webb
plats www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Samarbete mellan många  
myndigheter
Arbetet med att skapa ett vattenskyddsom
råde utmed Göta älv har pågått sedan 2008 
och är ett samarbete mellan länsstyrelsen 
i Västra Götalands län och kommunerna 
utmed älven; Vänersborg, Trollhättan,  
Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg och 
har drivits av Göteborgsregionen GR. 
 
Läs allt om Göta älvdalens och 
Vänersborgs vikens vattenskyddsområde  
på vår gemensamma informationssida  
www.gavso.se. Där finns bland annat en 
detaljerad karta över området, vanliga  
frågor och svar,  bakgrund och tekniskt 
underlag.

Dags att skapa  
laddplatser hos er?
Merparten av nyförsäljningen är  laddbara 
bilar och merparten av dessa är rena el 
bilar. Laddbara bilar utgjorde i april 2022 
7 % av hela bilflottan. Bästa platserna att 
ladda dessa är när de ändå står  parkerade. 
Har man en parkeringsplats där  boende, 
anställda eller kunder står parkerade en 
längre stund är det hög tid att se över 
om laddplatser skulle kunna ge dem (och 
er) ett mervärde och hur behovet ser ut 
 gällande körsträckor och laddtider.

Vart kan ni vända sig för att  
få råd kring laddplatser? 
Kommunens energirådgivare vägleder 
gärna utifrån era specifika förhållanden, 
kontaktuppgifter hittar du på  
lillaedet.se/energirådgivning. 
Fixaladdplats.se har en bra stegförsteg  
guide för bostadsrätts föreningar, men som 
är användbar för alla organisationer.

Finns det stöd att söka?
Ja, man kan få upp till 50 % stöd via 
Naturvårdsverket.

Läs mer på 
» naturvårdsverket.se/bidrag/ladda-bilen

Dricksvatten till  
700 000 personer skyddas

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?

https://lillaedet.se/naringsliv
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
https://gavso.se
https://gavso.se
https://gavso.se
https://gavso.se
https://lillaedet.se/energirådgivning
https://www.energiradgivningen.se/fixa-laddplats/
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/
mailto:kajsa.jernqvist%40lillaedet.se?subject=
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Stort grattis till årets vinnare! Varje år delar organisationen Företagarna ut priset  
Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Priset delas ut för att synliggöra företagare 
som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla 
sina verksamheter och göra bättre affärer.

Vi gratulerar Årets Företagare och  
Årets Unga Företagare! 

På fotot Julia Färjhage (C), kommunalråd, via länk Elinor Svenungsson, Hjärtums Redovisningsbyrå, och Mikael Erlandsson, regionchef Företagarna

På fotot Julia Färjhage (C), kommunalråd, Richard Cander, Cander Bemanning och Mikael Erlandsson, regionchef Företagarna

Juryns motivering
Stadigt, säkert och med stor kunskap har 
 Elinor utvecklat sin verksamhet under mer 
än 10 år. Hon har tagit steg för steg och  
har idag en verksamhet med anställda samt 
välkomnar andra företag i sina lokaler. 
Närvarande och trygg för alla som söker 
hennes råd. Fast förankrad i trakten och  
ett stort socialt engagemang med omtanke 
om många är hon en inspirerande förebild

Elinor Svenungsson,  
Hjärtums Redovisningsbyrå AB

Juryns motivering
Till följd av sin kreativitet och stora  inlevelse 
är Richard involverad i det mesta i kommunen. 
Allt från att driva företag, köpa butik till att 
vara engagerad i föreningslivet. Genom sitt 
engagemang skapar han många arbetstill
fällen och med en inställning att ingenting 
är omöjligt tar han hela tiden nya kliv i nya 
riktningar. Tack vare sitt stora och brinnande 
engagemang för ett sunt företagsklimat är 
han en sann förebild.

Richard Cander, Cander Bemanning AB

i Sverige 2022

Årets Unga Företagare
i Sverige 2022

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

Tack för att vi fick komma och prata med er! 

Skyltia
Magnus och Lorianne Halldin driver 
Skyltia som är ett familjeföretag inom 
reklambranschen, som de tog över efter 
Magnus föräldrar. De gör allt inom reklam 
som till exempel butiksreklam, skyltar, 
solfilm, foliera bilar och båtar. Idag är  
de sex anställda som löser det mesta och 
samarbetar så mycket de kan med andra 
lokala företag. Under 2021 folierades 
469 fordon av Skyltia. En vanlig bil tar  
ca 20 timmar att göra klar. Allt går att 
foliera såsom elskåp, trappor, badrums  
golv, parkbänkar med mera.

Vi samtalade om framtidsplaner, möjlig
heten att öppna filialer, aprilskämtet  
Korvia (mycket uppskattat), konkurrens, 
svårigheten att rekrytera personal, pande
min och pandemiproduktion, vikten av 
kvalitet, bra skyltlägen, kontakten med 
Lilla Edets kommun, uppdrag från 
kommunen och mycket mer.

» Läs mer om Skyltia

Kelleby & Co
Katharina Kelleby tog emot oss i Lilla 
 Gallerian i centrala Lilla Edet där vi slog 
oss ner på Café Slussen med en kopp kaffe. 
Deras första hus köpte de redan 1997 i 
Göta som var ett hyreshus och allt eftersom 
har deras företag växt till där de är idag.  
De vill gärna satsa i Lilla Edet och  gallerian 
är ett steg i den riktningen.  Katharina är 
i grunden florist men skolade om sig och 

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!

ML Tryck AB
Malin och Linda Schwarsmüller tar emot 
oss i sitt tryckeri på Ström – denna gång 
var vi ett stort gäng som kom på företags
besök då vi också hade två vetgiriga 
PRAOelever, Nashwa och Mohadissa,  
med oss. Linda och Malin berättade om 
deras uppstart och deras framtidsplaner 
och visade oss runt i tryckeriet.

De säljer och trycker på kläder till  företag, 
föreningar eller dig som privatperson. Du 
kan också få ditt namn ingraverat på glas, 
flera tryck finns också i både guld och 
 glitter. Här finns en välfylld webbshop med 
kläder och presentartiklar. Några av deras 
varumärken är Björnkläder, Craft, Umbro, 
Sagaform, Orrefors med mera. De har cirka 
tolv idrottsklubbar som avtalskunder och 
många privatpersoner som kommer till 
dem och handlar både kläder och present
artiklar vilket har utvecklats på senare tid 
och som dem tycker är väldigt roligt.  

» Läs mer om ML Tryck AB

jobbar med ekonomin och hyres gästerna i 
företaget. Ole Kelleby är  byggnadsingenjör 
och arkitekt och Christopher Kelleby är 
 bygg nadsingenjör samt utbildat sig som  
Ka (kontroll ansvarig) inom OVK (obligato
risk ventila tions kontroll). Deras företag är 
ett familjeföretag som består numer av fem 
familjemedlemmar där alla har sina roller 
vilket kompletterar deras företagskunskaper. 

De äger och förvaltar fastigheter för uthyr
ning i Skepplanda och Lilla Edet samt utför 
fastighetsförvaltning, byggtekniktjänster 
som KA och OVKbesiktningar.

Moderbolaget är Kelleby & Co men  
totalt har de tre företag inom bygg och 
fastighetsbranschen.

» Läs mer om Kelleby & Co

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.facebook.com/skyltia
https://lillaedet.se/naringslivarbete/foretagstodochradgivning/foretagsbesok.17389.html
https://mltryck.se/
https://www.kelleby.nu/
https://www.facebook.com/skyltia
https://mltryck.se
https://www.kelleby.nu
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Syftet med prao är att eleverna får  upp 
leva hur det fungerar inom arbetslivet men 
också få kunskaper inför framtida yrkesval.  
Kommunen tar emot 22 elever och Edethus  
tre elever. Ett 70tal elever praoar inom 
Lilla Edets kommun och resten utanför 
såsom Mölndal, Trollhättan, Kållered och 
Torslanda.

Lova Andersson var en av eleverna från 
Fuxernaskolan som var ute på prao vecka 
20. Under veckan var hon hos AutoCar i 
Lilla Edet där Tobias Johansson  handledde 
henne genom veckan. AutoCar i Lilla Edet 
servar och reparerar alla bilmärken och 
gamla som nya bilar. De tar emot både 
 privatkunder och företagskunder.

På Lovas första dag fick hon göra en 
reklamposter för företaget som hon  senare 
publicerade på Facebook och hon  följde 
också med Tobias för att lämna en bil. 
Lova valde AutoCar främst för att  hennes 

pappa arbetar på verkstaden och att hon 
spenderade mycket tid där när hon var 
yngre, så det var ett naturligt val för henne.

– Det är bra att ha med sig kunskaper 
angående bilar inför framtiden, säger  
Lova Andersson.

Varierande arbetsuppgifter
Handledare Tobias tycker att det är utmärkt 
att ungdomarna får chansen att testa på 
arbetslivet för att kunna se en del av hur 
det kan gå till. Han försöker  variera arbets
uppgifterna för Lova så att hon får testa på 
olika saker som kan göras på  verkstaden.

– Vi får se lite vad Lova kan få vara med  
på för moment. Vi tar det lite allteftersom 
hur dagen ser ut, säger Tobias Johansson.

Tobias berättar att Lova får lov att hjälpa 
till att greja med bilarna när de väl är upp
lyfta, men vissa lyftmoment kan givetvis 

vara farliga. Allt går inte att vara med på 
eftersom man får göra riskbedömningar  
då verkstadsmiljön ibland är farlig. 

Artikeln är skriven av Nashwa Dalawe och 
Mohadissa Ghulami som gjorde sin prao på 

 sektor kommunledning.

Fuxernaskolans åttondeklassare ute på prao 

Lova Andersson handleds av Tobias Johansson.

Lova Andersson gör sin prao på Auto-Car Lilla Edet.

Äntligen var det dags för årskurs 8 att gå ut på prao. Globala pandemin covid19 har haft 
en stor påverkan på oss alla. Nu när det är över fick åttondeklasserna ge sig ut på prao 
även om det inte var planerat så ifrån första början. Alla elever fick i år en praoplats.

https://lillaedet.se/naringsliv
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Spela bangolf? 
Boka bangolfen i Ströms slottspark 

Nu har du som företag möjlighet att boka 
bangolfen i Ströms Slottspark för företags
event eller personalmöten. IK Bergaström 
som driver bangolfen hälsar er välkomna  
till en aktivitet som passar alla. Under ert 
event är kiosken öppen för fika. Passa 
 samtidigt på att njuta av Ströms slottspark.
Kontakta Nadja Nordsäter, 070952 98 06 
eller Ulf Wetterlund, 070628 61 31 för  
mer information.

Varje framgångsrikt företag  
kräver tre män – en drömmare,  
en affärsman och en skitstövel.   
– Peter McArthur, kanadensisk journalist, författare 
och bonde (1866–1924)



Boktips! Den udda fågeln  
– en berättelse om  
entreprenörskap,  
jämställdhet och makt
Författare: Shori Zand, Ekerlids förlag

1987 flyr Shori Zand med sin familj från ett extremisthärjat Iran till Sverige.  
Hon möter ett land med dubbla budskap en trygghet i ett demokratiskt system 
och samtidigt ett motstånd i form av fördomar hos människor i systemet.  
Efter tolv års arbete i det offentliga vårdsystemet satsar hon allt på ett kort att 
driva sitt eget bolag utifrån sin egen vision om en demokratisk vårdverksamhet 
styrd av valfrihet. Entreprenören Shori Zand har byggt upp en vårdkoncern  
med barnmorskemottagningar och hörselkliniker som har 1 400 anställda.

Själva behovet av konferenser varierar mel
lan halvdagsmöten med eller utan förtäring, 
heldagskonferenser samt konferenser med 
övernattning för såväl mindre som större 
sällskap. Vi kommer sannolikt att anta olika 
leverantörer för en geografisk spridning.

» Läs mer om upphandlingen av konferenstjänster 
på upphandlingar.nu

Välkommen med ditt anbud!

Boka tid med en upphandlare
Tycker du att upphandlingen verkar intres
sant, men krånglig? Du vet väl att du kan 
boka tid med en upphandlare som kan 
berätta mer om hur det fungerar  oavsett 
om det gäller denna eller andra upphand
lingar. 
 
» Läs mer och boka en upphandlare

Lilla Edets kommun gick i dagarna ut med en  
upphandling gällande ramavtal för konferenstjänster,  
ett avtal som är planerat att löpa i fyra år. 

Allmännyttiga föreningar och företag  
kan nu söka upp till 50 000 kronor för 
projekt inom:

• besöksnäring längs Pilgrimsleden
• kompetensutveckling
• digitalisering
• nya fritids och kulturaktiviteter

Ansökningar tas emot löpande så länge 
det finns pengar kvar i projektet att  
fördela.

» Läs mer på Leader Längs Göta älvs webbplats

Fortfarande möjligt att söka medel hos  
LEADER Längs Göta älv
LEADER Längs Göta älv erbjuder nu möjligheten för föreningar och 
 företag att söka medel för mindre LEADERprojekt, så kallade delprojekt. 

Erbjuder ditt företag  
konferenstjänster?

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.upphandlingar.nu/upphandling/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001acc00567d98dff1f4c660663c522a8e730aa7d48d6e97dbe7060cd6dce50e3ca67826c72d6dc26e878c73bb1cbad0b6126111baad7146ebe48e0c4f543ffa7e2d&titel=Ramavtal%20gällande%20konferenstjänster&sokruta=&myndighet=e3a67cd3-59d0-4d74-9a16-f4e7d8933408&sortering=3&filtrering=2&sid=1&visa=10
https://www.upphandlingar.nu/upphandling/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001acc00567d98dff1f4c660663c522a8e730aa7d48d6e97dbe7060cd6dce50e3ca67826c72d6dc26e878c73bb1cbad0b6126111baad7146ebe48e0c4f543ffa7e2d&titel=Ramavtal%20gällande%20konferenstjänster&sokruta=&myndighet=e3a67cd3-59d0-4d74-9a16-f4e7d8933408&sortering=3&filtrering=2&sid=1&visa=10
https://minasidor.lillaedet.se/oversikt/overview/42
https://www.langsgotaalv.se
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Nya företag april– maj 2022

Näringsliv
Nyhetsbrev

Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/näringsliv

Ramavtal gällande  
konferenstjänster
Lilla Edets kommun, LILLA EDET
Sista anbudsdag 20220621

Ny Brandstation Lilla Edet – EdetHus
AB EdetHus, LILLA EDET
Sista anbudsdag 20220622
 

Mer information hittar du på 

» upphandlingar.nu

Upphandlingar

Akesson E-Handel
Ingen uppgift

Amisam AB
Ingen uppgift

Bf Golv
Golv och väggbeläggningsarbeten

Billman, Lilly Ottilia
Ingen uppgift

Edets Sanering & Riv AB
Rivning av hus och byggnader

Hansson, Sten Gunnar Christer
Allmän service och reparation av  
motorfordon utom motorcyklar

Lundberg, Christer
Skogsförvaltning

Mahdi, Mustafa Wameedh Mahdi
Partihandel med frukt och grönsaker

Olsson, Göran
Blandat jordbruk

Polsk Tupp
Ingen uppgift

Risha, Mohamad Hadi
Restaurangverksamhet

Szaniawa, Malgorzata
Byggande av bostadshus och andra  
byggnader

Timotej Hundtrim
Övriga konsumenttjänster

De så kallade jobbspåren utgår från arbets
givarnas behov av arbetskraft. Förutom att 
underlätta företagens rekrytering syftar jobb
spåren till att unga och nyanlända personer 
som befinner sig långt ifrån arbete snabbare 
ska komma in på arbetsmarknaden. 

– Utifrån företagens rekryteringsbehov 
paketerar kommunens arbetsmarknadsen
het, Arbetsförmedlingen och  arbetsgivarna 
tillsammans de insatser som behövs för att 
rusta dessa arbetssökande. Jobbspår kan 
skapas inom alla branscher där det finns 
rekryteringsbehov, säger Sofia Zander, 
arbetsmarknadsenheten, Lilla Edets kommun. 

Det behövs ofta olika insatser för att nå 
fram till jobb. Att lära sig svenska, träna 
språket på en arbetsplats, få praktisk 
 erfarenhet av arbetslivet och ofta någon 
form av utbildning. Även validering av 
utbildningar eller kunskaper kan utgöra  
en del i ett jobbspår.

Om du är intresserad och vill veta mer? 
Välkommen att kontakta  
Sofia Zander på arbetsmarknadsenheten  
via sofia.zander@lillaedet.se eller  
052065 95 46.

Har du som företagare  
behov av arbetskraft?
Då kan ett jobbspår vara lösningen!

https://lillaedet.se/naringsliv
https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.upphandlingar.nu
mailto:sofia.zander%40lillaedet.se?subject=



