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Nu är Näringslivsveckan tillbaka! 
3–7 oktober sätter vi ljus på kommu-
nens 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 och 4 av 5 nya jobb i 
Lilla Edets kommun skapas i småföretag. 
Därför är företagandet ett så prioriterat 
område för oss att arbeta med! 

Aktiviteter och nyheter under 
veckan
Under Näringslivsveckan anordnar Före-
tagscentrum och kommunen tillsammans 
ett flertal aktiviteter. Veckan tjuvstartar 1 
oktober med den populära höstmarknaden 
i centrala Lilla Edet, där lokala utställa-
re erbjuder närproducerade matvaror som 

korvar, honung, äppelmust, sylt, choklad 
och mycket mer. Många butiker i Lilla Edet 
har extraöppet och erbjudanden under 
marknadsdagen. 

Veckan bjuder vidare på lunchmöte med 
Svenskt Näringsliv med samtal kring före-
tagsklimatet och en byggfrukost för bygg- 
och hantverksföretag. Företagscentrum 
och företagare från kommunen deltar i en 
näringslivsdag för hela Göteborgsregionen, 
Företagscentrum och kommunalråd

 gör företagsbesök runt om i kommunen, 
ett nytt nummer av nyhetsbrev Näringsliv 
ges ut och inbjudan till Lilla Edetmässan i 
april 2023 öppnar upp. Och mer därtill!

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

Näringslivsveckan - en vecka med näringsliv 
och företagande i fokus i början av oktober

Läs mer om Näringslivsveckan och håll utkik på

» lillaedet.se/naringslivsveckan

https://lillaedet.se/naringsliv
mailto:ellinor.ostlund%40lillaedet.se?subject=
https://lillaedet.se/naringslivsveckan
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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?

I slutet av september öppnade CC 
Top Lilla Edet Bryggeri Restaurang 
med frukost och lunchservering. 

– Det blir stekfrukost på morgonen och till 
lunchen erbjuds från grunden tillagad hus-
manskost. Vi försöker använda så mycket 
närproducerade produkter det bara går, 
säger ägarna Anette Pålsson och 
Torbjörn Wellrath.

De två duktiga heltidsan-
ställda kockar Christer 
Bäckman och Chrissie 
Boström har gett nam-
net till restaurangen 
CC Top berättar Anette 
vidare.

Lilla Edets Bryggeri växer så det knakar 
och har flera ben att stå på. Pubkvällar 
med livemusik, catering, take-away, bröl-
lopsarrangör, föreläsningar och specialeve-
nemang i bryggeriet. Det är populärt hos 
många företag att boka in sig för att bryg-
ga sitt eget öl.

Det krävs lång framförhållning att bryg-
ga öl. Ofta är det 6 till 9 måna-

ders planering innan ölet står 
klart. Ölet bryggs i Lödöse 

på Götaälvdalens Brygghus 
som Anette och Torbjörn 
är delägare i.

Nästa projekt på tur är ett hant-
verkscafé
– Vi tycker att det finns alldeles för lite 
möjligheter för hantverkare att saluföra 
sina alster kontinuerligt berättar Anette. Vi 
erbjuder alla hantverkare i kommunen med 
omnejd en yta i vårt hantverkscafé/restau-
rang där de kan ha sin egen yta och salufö-
ra sina produkter. 

Ny restaurang med frukost och lunch-
servering i Lilla Edet

På bild från vänster: Julia Färjhage, kommunalråd,Torbjörn Wellrath, Anette Pålsson och Elisabeth Linderoth, kommunchef

- Vi försöker använda 
så mycket närpro- 

ducerade produkter 
det bara går

Vill du veta mer om
hantverkscafét?

Kontakta då Lilla Edets Bryggeri på 
info@lillaedetbryggeri.com

https://lillaedet.se/naringsliv
mailto:kajsa.jernqvist%40lillaedet.se?subject=
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Våra senaste företagsbesök  

Stort tack för att vi 

fick komma och prata 

med er alla! 

Ghazali craft
Vi hälsade på Inas Shaat och hennes e-han-
delsföretag Ghazali craft som säljer hand-
gjorda produkter som tillverkas av hant-
verkare från bland annat Turkiet, Egypten 
och Libanon. Under pandemin, då färre 
kunde resa utomlands, föddes idén om att 
starta ett företag där man kunde ta landet 
till folket genom att sälja produkter som 
många saknat här i Sverige. Företaget har 
varit i gång sedan våren 2022 och sorti-
mentet på deras webbplats utökas hela 
tiden.

Inas och hennes man reser till länderna för 
att själva se vad de vill köpa in och de har 
kontakter med de som gör produkterna 
och ser till att de levereras till Sverige. Alla 
produkter är noga utvalda och porslinet de 
köper in ska tåla maskindisk. Deras kun-
der finns runt om i Sverige och sprids till 
fler genom nöjda kunder.

» Läs mer om Ghazali craft

Lengroths Spel & Café
Vi hälsar på Didrik Hedram och hans 
pappa Peter – Didrik är kanske Sveriges 
yngsta spelbutiksägare? Didrik tog över 
Lengroths den 4 juni i år och har redan 
hunnit sätta sin egen prägel på butiken, 
där är nymålat, Sibylla har gjort inträde 
och en mjukglassmaskin finns på plats för 
alla glassälskare. Följ Lengroths på 
Facebook för att ta del av som är på gång! 

» Läs mer om Lengroths Spel & Café

Polsk Tupp
Anna Kasprowicz tar emot oss i butiken 
Polsk Tupp inne i Lilla Gallerian i centra-
la Lilla Edet och visar upp sin butik med 
många spännande produkter. Anna älskar 
polsk mat och ville prova något nytt och 
fick då idén om en butik som säljer polska 
varor.

Här kan man köpa specialiteter som piro-
ger Kopytka och många olika slags polska 
korvar. Nya färska delikatesser kommer in 
varje torsdag och hon har kunder från både 
Trollhättan, Uddevalla och andra kringlig-
gande kommuner. Många kunder tar även 
med sina vänner och på så sätt hittar fler 
och fler kunder till hennes butik.

» Läs mer om Polsk Tupp 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.ghazalicraft.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058609640222
https://www.facebook.com/POLSK-TUPP-Polska-delikatesser-108482558568572
https://lillaedet.se/naringsliv-och-arbete/foretagare/foretagsbesok
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Bästa sättet att förutspå din 
framtid är att själv skapa den.   
– Abraham Lincoln



Boktips! En djävel på e-handel:
strategierna, nycklarna och hemligheterna
Författare: Arash Gilan och Nic Staeger  

Att starta e-handel har aldrig varit så enkelt som 
idag. På något dygn kan en hoppfull ny handlare
vara uppe på nätet med sin butik, komplett med 
produkter och betalsystem.

Men för att ta nästa steg och bli riktigt framgångsrik krävs betydligt mer: å ena 
sidan förståelse för de grundläggande reglerna för marknadsföring, å andra sidan 
insikter i strategierna, hantverket och knepen bakom en vinnande e-handelsplats. 
Hur gör man som nybörjare för att komma in i allt detta? Man läser "En djävel 
på e-handel"!

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:

Oktober – tisdag 11/10, måndag 17/10, fredag 28/10 
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? 

Laddstation för 
el-bilar hos 
ICA Boström
I augusti installerades en ladd-
station utanför Ica Boström.  Där 
är det möjligt att ladda två bilar 
samtidigt och den har 22 kilowatt 
laddeffekt. 

På stolpen står tydliga instruktioner hur 
man ska göra. Enklast betalar man via 
ICA Ladda-appen men det finns också 
andra betalningssätt.

Du vet väl att du hittar närings-
livsregistret på kommunens 
webbplats!? Där hittar du infor-
mation 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 anställ-
da de har? 

I näringslivsregistret finns  information 
om våra närmare 1 300 aktiva före-
tag och  organisationer inom Lilla Edets 
kommun. Sök på bransch eller företags-
namn 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://www.nyforetagarcentrum.se/vast/
http://lillaedet.se/miljöpris
https://lillaedet.se/naringslivsregister


Nyhetsbrev Näringsliv | Oktober 2022 | lillaedet.se/naringsliv

 5

I veckan släppte Svenskt Näringsliv 
årets ranking av Företagsklimatet i 
Sveriges 290 kommuner. Lilla Edet 
sjunker 29 platser och ligger nu på 
plats 258. Bäst placering har kom-
munen i rankingen av marknads-
försörjning där vi landar på plats 50 
och området entreprenader med 
plats 79.

Undersökningen baseras på tre lika tungt 
viktade delar; statistik från Statistikmyn-
digheten SCB, svaren från en enkätunder-
sökning och slutligen det samlade bety-
get som företagarna ger företagsklimatet i 
kommunen. 72 företag svarade på under-
sökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 
38 procent.

Bättre resultat i Insiktsmätningen
I Insiktsmätningen från Sveriges Kommu-
ner och Regioner, SKR, som presentera-
des i maj får Lilla Edets kommuns myn-
dighetsutövning ett högt betyg. Lilla Edets 
kommun har idag plats 66 av 198 delta-
gande kommuner. Kommunens totala Nöjd 
Kundindex, NKI, är 77 av max 100 och är 
enligt betygsskalan ett mycket högt betyg. 
Ett godkänt NKI är mellan 62–69. Genom-
snittliga NKI för Sverige är 74. Betyget gav 
oss en andraplats i Göteborgsregionen.

— Vi får olika resultat i olika undersök-
ningar. Undersökningarna har utförts med 
olika metoder. Svenskt Näringslivs under-
sökning är en attitydundersökning och 
Insikt baserar sig på upplevt resultat efter 
ett avslutat myndighetsärende hos kommu-
nen. Det är motstridigt men vi använder 
naturligtvis båda undersökningarna i vårt 
förbättringsarbete, säger Kajsa Jernqvist, 
näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.

Näringslivsstrategiskt program 
som ledstång i arbetet framåt
I december 2021 antog de 13 
kommunerna i Göteborgs-
regionen tillsammans ett 
näringslivsstrategiskt pro-
gram som lade grun-
den för vår kommuns 
fortsatta arbete för att 
förbättra företagsklima-
tet. Näringslivsutvecklare 
Kajsa Jernqvist:

— I grunden handlar det om 
att skapa bästa förutsättningar 
för företagande i hela Göteborgsregi-
onen. För att komma dit krävs att vi som 
kommun är öppen och lyssnar på närings-
livet och att vi vågar anta de utmaningar 
som vi står inför. Ett exempel är kompe-
tensförsörjning, som är ett problem både 
nationellt och för oss i vår kommun. Vi 
jobbar regionalt med frågan och är på 
tårna att hoppa på samarbeten inom kom-
petensförsörjning. Nästa vecka ska vi till 

exempel åka på en näringslivsdag med 
tema kompetensförsörjning med Business 
Region Göteborg tillsammans med företa-
gare i kommunen.

Arbetar för dialog, förenklingar för 
företagare och ökad kunskap
I det näringslivsstrategiska programmet 
finns handlingsplaner, som bland annat 
har mynnat ut i att kommunen har kunnat 
korta ner handläggningstiderna inom vissa 
myndighetsområden. Andra exempel på 

konkreta aktiviteter programmet har 
banat väg för är interna utbild-

ningar för alla chefer samt 
anställda med företagskon-

takter i sitt arbete som 
handlar om företagens 
villkor i vår kommun 
och den återkomman-
de näringslivsveckan två 
gånger om året, där vi 

sätter ljus på kommunens 
näringsliv och företagare. 

Näringslivsveckan innehåller 
aktiviteter som främjar samarbe-

te och dialog mellan företagare, kommun 
och politik.

Ett nyhetsbrev Näringsliv har börjat ges ut 
8-10 gånger om året och kommunalråd och 
kommuntjänstemän gör löpande under året 
besök ute hos kommunens företag för att 
få en bättre kunskap om företagens vardag, 
villkor och utmaningar.

Kommunen tappar i Svenskt Näringslivs 
ranking av Företagsklimatet 

- I grunden handlar 
det om att skapa 
bästa förutsätt-

ningar för företa-
gande i hela Göte-

borgsregionen. 

https://lillaedet.se/naringsliv
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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
• Varför hållbarhet? Introduktion 
och inspiration. Kort historik, hitta 
drivkrafter och möjligheter inom 
hållbarhetsområdet.

• Vad gör vi idag? Nulägesanalys 
där vi ser över lednings-, budget- 
och styrelsearbetet.

• Komma igång. Tips på hur du kan 
konkretisera.

• Hur arbetar vi vidare? Hitta ert 
sätt att arbeta med hållbarhet i 
vardagen.

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 - workshopserie för dig som 
vill jobba lönsamt med hållbarhet

https://lillaedet.se/naringsliv
https://www.businessregiongoteborg.se/hallbarhetshjulet-oka-affarsnyttan-och-arbeta-mer-hallbart
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Alfa Transport & Logistik AB
Vägtransport, godstrafik

Backman, Peter
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon 
och påhängsvagnar

Bensalem, Okail
Partihandel med frukt och grönsaker

Dansfocus AB
Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning

Fvdesign AB
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

Haajp Trading AB
Ingen uppgift

Jensens Maskinuthyrning AB
Uthyrning och leasing av bygg- och anlägg-
ningsmaskiner

Jönsson, Magnus
Service till husdjursskötsel

Kämäräinen, Maria
Postorderhandel och detaljhandel på internet 
med brett sortiment

Martin och Andrew Elektrikerna AB
Elinstallationer

Meandmycrew AB
Vägtransport, godstrafik

Monique Schröder AB
Ingen uppgift

Mtf Consulting AB
Dataprogrammering

Petersson, Peter
Skogsskötsel

Svarts, Ronny Rickard
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon 
och påhängsvagnar

Swedish Outrider AB
Konsultverksamhet avseende företags organi-
sation

Svenungsson, Elinor
Skogsförvaltning

Thjo Konsult AB
Kombinerade kontorstjänster

Torskogs Elmontage AB
Elinstallationer

 Nya företag juni - september 2022

Näringsliv
Nyhetsbrev

Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/näringsliv

Stamrenovering - Hantverkaregatan 4–6, Lilla Edet
AB EdetHus, Lilla Edet
Sista anbudsdag 2022-10-19

Arbetskläder yttre miljö
Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg
Sista anbudsdag 2022-10-13
 

 Upphandlingar

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
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Mer information hittar du på 
» upphandlingar.nu

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

