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Näringslivschefen har ordet 

Det blir ljusare för varje dag som går både när det gäller vädret och pandemin som har 

legat över oss i två år. Vi har börjat åka ut på företagsbesök och har fler fysiska möten som 

frukostar och andra träffar igen. Det är så trevligt och givande att kunna mötas på riktigt 

igen. Hör av dig om du vill att vi kommer till dig på ett företagsbesök! 

 

Näringslivsstrategin är nu klubbad i kommunfullmäktige. Strategin har arbetats fram 

tillsammans med det lokala näringslivet, politiker och tjänstemän. Nu börjar arbetet med 

att 

ta fram handlingsplaner och aktiviteter för att detta inte ska bli en hyllvärmare. 

 

Ringa in vecka 20 i era kalendrar för då går årets Företagsvecka av stapeln. Vi kommer att 

inleda veckan med en debatt mellan våra lokala politiker där de kommer få svara på hur de 

ser på vårt näringsliv och hur de vill skapa förutsättningar för att våra företag ska kunna 

fortsätta att utvecklas. Vi kommer även ha träffar för dig som vill starta företag eller nyss 

har startat där du kommer få matnyttig information för att få en sådan bra start som 

möjligt. Det och mycket mer i en blandning av fysiska och dig 

itala träffar. Mer information och ett detaljerat program finns på vår hemsida framöver. 

Den lokala tävlingen i Ung Företagsamhet är avgjord och vinnare i Hedemora blev Ibrahim 

Alkatouf Pro Printing UF. Han får representera Hedemora i Dalamästerskapen i slutet av 

mars. Vi håller tummarna för dig där. Ung Företagsamhet får ofta uppmärksamhet kring 

deras tävlingar men det är mycket större och viktigare än så. Ung Företagsamhet ger våra 

ungdomar en möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 

entreprenörskap så det är någonting de kommer ha nytta av i framtiden. Så du som förälder 

och har barn som går på gymnasiet uppmana ditt barn att testa på att driva UF-företag. 

Man behöver inte komma på någonting nytt eller revolutionerande, det viktiga är att man 

får utmana sig själv och testa på hur det är att driva företag under ett år. 

  



 

Vi ses på frukosten i mars och kom ihåg att berätta om allt bra och positivt som finns här i 

Hedemora. Ha det gott! Christian Fredin – Näringslivschef 

 

  

 
 

  

 

  

  

  

Företagsfrukost 

DATUM: onsdag den 2 mars 

TID: frukost från 7.15. Programmet pågår 7.45–9.00 

PLATS: Folkets Park, Österbyvägen 7, Hedemora 

ANMÄLAN: www.hedemoranaringsliv.se/foretagsfrukost 

 

UR PROGRAMMET: 

• Företagspresentation av Pro Printing UF, vinnare i Årets UF-företag 

i Hedemora. 

• Tom Sakofall berättar om bostadsbyggandet i BRF Bullerbyn. 

• Frukostvärden By Care presenterar företaget. 

  



 

Några av årets UF-företag finns på plats och säljer sina produkter. 

Frukostvärd: 

 

 

  

 
 

 

  

Starta företag? 

Det är många frågor och funderingar inför en uppstart. 

Affärsplan, budgetoch företagsform för att nämna några. 

Hur ska jag göra och i vilken ordning? Boka tid för 

kostnadsfri rådgivning för just dina frågor. Möten sker 

digitalt eller på plats i Hedemora. 

 

KONTAKTA: Anna Malmestrand, 

anna.malmestrand@hedemora.se 0225-341 71 
 

  

 
 

  

Branschträff - besöksnäringen 

DATUM: onsdag den 16 mars 

TID: frukost från 7.45. Programmet pågår 8.00–9.00. 

PLATS: Café Wahlman. Visit Dalarna bjuder på frukosten. 

ANMÄLAN: www.hedemoranaringsliv.se/branschtraffbesoksnaring 

 

Vi välkomnar alla företag och föreningar inom besöksnäringen. Var med och ge din syn på 

vad vi ska arbeta med under året. 

 

 

 

  

  

 
 



  

 

  

  

  

Jobbmässa i Borlänge 

Det är dags för Dalarnas näringsliv och framtidens arbetskraft och företagare att mötas! 

Den 31 mars 2022 anordnas Dalarnas största UF-marknad på Norra Backa i Borlänge. Under 

denna dag kommer Ung Företagsamhet Dalarna att anordna en jobbmässa. För att delta 

finns det ett krav – du ska ha jobb att erbjuda. 

Vi vill att våra drivna ungdomar ska bli kvar i Dalarna och då behöver de se att det finns 

jobb att få här. 

Fånga upp dessa fantastiska och drivna ungdomar nu när deras dörr står på glänt till 

arbetslivet. Vi behöver dem. Ni behöver dem. 

För att få veta mer och för att anmäla sig, hör av er 

till: ellen.raiha@ungforetagsamhet.se 072 - 200 55 43 

  

  

 
 

  

Bidrag till landsbygdsutveckling – projektstöd och bygdepeng 

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

31 mars 2022. 

 

LÄS MER PÅ: www.hedemoranaringsliv.se/bidraglokalutveckling 
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Trygg fastighet 

Trygg Fastighet - nytt digitalt verktyg med brottsförebyggande åtgärder för 

fastighetsägare 

För att hjälpa fastighetsägare att ta krafttag mot kriminaliteten och ta ansvar för och visa 

omtanke om de som bor, vistas och verkar i området presenterar Stiftelsen Tryggare 

Sverige idag en verktygslåda med konkreta brottsförebyggande- och trygghetsskapande 

åtgärder mot de vanligaste trygghetsproblemen. Se verktygslådan Trygg Fastighet här. För 

mer information kontakta arber.jasharaj@tryggaresverige.org. 

Länk: https://tryggfastighet.org/ 

  

  

 
  

  

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 

Se planerade upphandlingar hos Hedemora 

kommun 

Läs mer: Planerade upphandlingar 

 

Gällande avtal 

Se gällande avtal hos Hedemora kommun 

Läs mer: Avtal 

  

Lediga lokaler 

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i 

Hedemora. 

Läs mer: Lediga lokaler och mark 

Företagsregister 

Se registrerade företag i Hedemora. 

Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC 

AB. Uppdatering sker månadsvis. 

Läs mer: Företagsregister 

  

        
 

https://tryggaresverige.us3.list-manage.com/track/click?u=1d26fc5de9b06ec6275892714&id=fca5568cb6&e=99a2c81832
mailto:arber.jasharaj@tryggaresverige.org
https://tryggfastighet.org/
https://www.hedemoranaringsliv.se/sv/startsida__1
https://www.e-avrop.com/hedemora/e-Upphandling/Default.aspx?cpv=
https://www.e-avrop.com/hedemora/e-Upphandling/planedComing.aspx
https://www.e-avrop.com/hedemora/e-Avtal/Default.aspx
http://www.hedemoranaringsliv.se/fastighetsregister
http://hedemora.uc.standout.se/


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.hedemoranaringsliv.se/sv/nr2-2022?snl=1#webversion
mailto:anna.malmestrand@hedemora.se

