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Näringslivschefen har ordet 

Nytt år och det fanns en försiktig förhoppning att vi nu skulle kunna gå tillbaka till det gamla 

”vanliga” med större fysiska träffar och aktiviteter men tyvärr måste vi fortsätta att ha digitala 

träffar och möten. Så årets första företagsfrukost blir digital och vi får skjuta på några aktiviteter 

som vi hade planerat att ha i början av året. Så jag kan bara uppmana alla att vaccinera sig så vi 

kan få träffas igen. 

Efter förra årets lyckade Företagarvecka så har vi börjat planera för en ny i vår. Vi tänker oss en 

vecka med både fysiska träffar och digitala föreläsningar. En punkt är klar och det är att vi ska ha 

en debatt mellan våra lokala politiker kring vårt lokala näringsliv. 

Näringslivsstrategin som vi har arbetat fram tillsammans med er i näringslivet, politiker samt 

tjänstemän inom kommunen är nu klar och presenterad för politiken. Den syftar till att skapa ett 

bättre företagsklimat och en attraktivare kommun att bo, verka och leva i. Det ska vi göra genom 

att arbeta utifrån fem målområden vi har identifierat. Stolta ambassadörer för Hedemora 

kommun, God dialog och samverkan, Ökad attraktivitet får Hedemora kommun att växa, Rätt 

kompetens för att växa, Goda förutsättningar för företagande. En mer detaljerad presentation av 

den kommer vi ge på en företagsfrukost längre fram i vår. 

Nu när Sofie Jutner ska sluta hos oss så vill jag passa på att tacka för det fina och värdefulla 

arbetet hon har gjort för näringslivet i Hedemora. Lycka till på ditt nya arbete. 

Till sist vill jag bara påminna om att skryta mer om allt bra vi har här i Hedemora. Vi har mycket 

att vara stolta över. Ha det gott! 

Christian Fredin, Näringslivschef 

P.S. I mitten av februari flyttar vi till Tjädern-huset så vill ni träffa oss så hittar ni oss där D.S. 

  



  

 
 

Sofie tackar för sig! 

Jag vill passa på att tacka alla som jag på olika sätt har 

mött, samverkat och arbetat med under min tid på 

Näringsliv, Hedemora kommun. Det är ni som satt guldkant 

på tillvaron. Den 1 februari börjar jag jobba på Setra i 

Långshyttan. 

Hälsningar/ Sofie Jutner 

  

 

 

  

 
 

  

 

  

  

  

Stjärngalan 2022 

Den 27 januari arrangerades  Stjärngalan 2022 . Priser delades ut i åtta olika kategorier och 

Hedemora hade hela fem nomineringar. Bara det en jättebedrift! Hedemoraföretag 

kammade dessutom hem tre förstapriser. Stort grattis till CTEK AB som vann både kategorin 

Årets Varumärke 2021 och Årets Företag 2021 samt Felicia Larsson, Fl Swimwear AB som 

vann kategorin Årets Ungdomsföretagare 2021. 

Vi vill också uppmärksamma Christian Hedberg, Faster Forward AB som var en av de 

nominerade i kategorin Årets Nytänkare 2021 och Jenny Gotthardsson, Boliden som var 

nominerad som Årets Företagsledare 2021. 

Grattis även till alla andra duktiga och framgångsrika företag runt om i Dalarna. Ni är 

fantastiska! På stjarngalan.com finns alla vinnarna presenterade samt motiveringar. 

  

  

 
 



 

  

Digital företagsfrukost 

Datum: onsdag den 2 februari 

Tid: 8.00–9.00 

Sker digitalt. Ingen anmälan krävs. 

Program och länk finns på: 

www.hedemoranaringsliv.se/foretagsfrukost 
 

  

 
 

  

 

  

  

  

Branschträff handel och servering - brott och otrygghet 

Datum: torsdag den 24 februari 

Tid: 8.00 - 9.30 

Länk till mötet: www.hedemoranaringsliv.se/handel Ingen anmälan krävs. 

Den här gången riktar vi oss främst till handel- och serveringsverksamheter för att ha en 

dialog kring det fokusområde vi kallar ”brott och otrygghet”. 

För att lyfta fram näringslivets potential och hjälpa kommuner och polis att inkludera 

företagen mer i det brottsförebyggande arbetet har Svenskt Näringsliv nu tillsammans med 

Brottsförebyggande rådet - Brå, Polisen och Länsstyrelserna i Sverige tagit fram en 

vägledning med fokus på näringslivet. Denna kommer att presenteras på branschträffen av 

Regionchef på Svenskt Näringsliv, Henrik Navjord. 

På träffen närvarar näringslivschef, kommunalråden, Hedemora Handlingskraft samt 

kommunpolis Thomas Nordström. 

  

  

 
 

  Bidrag till landsbygdsutveckling – projektstöd och bygdepeng   

http://www.hedemoranaringsliv.se/foretagsfrukost
http://www.hedemoranaringsliv.se/handel?fbclid=IwAR3QcZi3r7Xc7l-uow-KsDbdG9HhBQ_iSmrsS2DLsqt__k6MKq8KkQR7gkY


Nu finns återigen möjligheten för ideella föreningar att söka ekonomiskt stöd. Sista 

ansökningsdag 31 mars 2022. 

För mer info och ansökan: www.hedemoranaringsliv.se/bidraglokalutveckling 

  

 
 

  

Företagsklimatet i Hedemora 

Är du en av de 200 företag i kommunen som fått Svenskt Näringslivs enkät om det lokala 

företagsklimatet? Glöm inte att svara – dina åsikter är viktiga! Sista svarsdag är den 31 

mars. 

Hedemora Kommun har arbetat fram en näringslivsstrategi där denna enkät och det 

sammanfattande omdömet är ett av de styrande målen så det är viktigt för oss att så 

många som möjligt svarar för att kunna följa utvecklingen framåt! 

  

  

 
 

  

 

  

  

  

Återträff Långshyttans utveckling 

Datum: torsdag den 24 februari 

Tid: 18.00 – 20.30 

För mer info: www.hedemoranaringsliv.se/langshyttan 

Under våren 2021 inledde vi en satsning på att utveckla Långshyttan och locka fler 

invånare och företag till platsen. Långshyttan med sin historia, sin vackra natur och sitt 

fördelaktiga läge är en plats som vi vill visa fler. Och vi vill ha din hjälp! 

  

http://www.hedemoranaringsliv.se/bidraglokalutveckling
http://www.hedemoranaringsliv.se/langshyttan


Alla är välkomna till den här återträffen - privatpersoner, föreningar, företag. Även du som 

inte varit med tidigare. 

  

 
 

  

 

  

  

  

Vindkraft i Tjärnäs 

Näringsliv Hedemora kommun är med i ett projekt som syftar till att aktivera det regionala 

näringslivet och lokalsamhället i samband med Vindkraftsetableringen i Tjärnäs. 

Ett av målen är att våra lokala och regionala företag ansluter sig till leverantördatabasen 

som Vindkraftcentrum har arbetat fram under ett flertal år (www.vindkraft.umigo.se) och 

att en regional innovationsnod etableras som när olika perspektiv och behov möts kan ge 

synergieffekter som ger nyskapande affärsidéer. 

Projektet drivs av Länsstyrelsen Dalarna och är finansierat av Energimyndigheten. Ett 

flertal andra Dalakommuner är med liksom Region Dalarna, Samarkand 2015 AB, Hela 

Sverige ska leva Dalarna mfl. 

Vi kommer att informera kort om Vindkraftprojeket på Digitala Företagsfrukosten den 2 

februari. Välkommen då! 

  

  

 
  

  

Kalendarium 

Här kan du se de aktiviteter som vi, eller våra samarbetspartners, arrangerar. 

Se kommande aktiviteter 

  

  

Upphandlingar 

Aktuella upphandlingar 

Se aktuella annonser hos  

Hedemora kommun 

Läs mer: Aktuella upphandlingar 

 

Planerade upphandlingar 

  

Lediga lokaler 

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i 

Hedemora. 

Läs mer: Lediga lokaler och mark 

  

https://www.hedemoranaringsliv.se/sv/startsida__1
https://www.e-avrop.com/hedemora/e-Upphandling/Default.aspx?cpv=
http://www.hedemoranaringsliv.se/fastighetsregister


Se planerade upphandlingar hos Hedemora 

kommun 

Läs mer: Planerade upphandlingar 

 

Gällande avtal 

Se gällande avtal hos Hedemora kommun 

Läs mer: Avtal 

Företagsregister 

Se registrerade företag i Hedemora. 

Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC 

AB. Uppdatering sker månadsvis. 

Läs mer: Företagsregister 

        
 

Om du har svårt att läsa detta klicka här eller 

Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen? Skicka ett mail till: anna.malmestrand@hedemora.se 

Information om hur Näringsliv, Hedemora Kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina 

rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida 

www.hedemoranaringsliv.se/dataskydd. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00. 
 

 

https://www.e-avrop.com/hedemora/e-Upphandling/planedComing.aspx
https://www.e-avrop.com/hedemora/e-Avtal/Default.aspx
http://hedemora.uc.standout.se/
https://www.hedemoranaringsliv.se/sv/nr1-2022?snl=1#webversion
mailto:anna.malmestrand@hedemora.se

