
 
 

 

  

  

  

Näringslivschefen har ordet 

Sommartid och ljusa kvällar, man känner att våren är här. Jag var med på min första 

fysiska Företagsfrukost i Hedemora förra månaden.  Vilken energi det gav att få träffas på 

riktigt! Det var ett 40-tal deltagare, intressant information, bra möten och snack.  Till vår 

frukost i april hoppas jag att vi blir ytterligare några stycken. 

Igår gick årets UF-mässa av stapeln. Vi var såklart på plats och även med i juryn för Årets 

UF-företag i Dalarna. Grattis till  DAKU Design UF! Det var närmare 200 UF-företag som 

deltog på mässan på Norra Backa i Borlänge. Vilken energi och vilket driv det finns i våra 

ungdomar - det finns hopp för framtiden!  

Vi har påbörjat arbetet med att fylla Näringslivsstrategin med aktiviteter och 

handlingsplaner genom att vara ute bland våra kollegor i kommunen och prata kring detta. 

Vi ser stort engagemang och en vilja att göra någonting bra av den. Vi ser även att vi redan 

idag gör saker som är bra men att vi borde bli bättre på att tala om det. 

Någonting som slagit mig när jag träffat flera företag är att majoriteten säger att de har 

svårt att hitta rätt kompentens. Nu pratar vi inte bara om högutbildade specialister utan 

även andra kompetenser som inte kräver en eftergymnasial utbildning. Det här är frågor 

jag funderar mycket på och som jag inte tror att man som enskild aktör har lösningen på 

utan det här är någonting vi alla måste samarbeta kring för att lösa. Har du något förslag 

eller vill diskutera det här? Kontakta mig gärna. 

Som jag skrev i förra brevet så har vi flyttat till Tjädernhuset och sitter nu tillsammans 

med alla andra förvaltningar. Nu träffar vi andra tjänstepersoner och kan diskutera saker 

och hitta lösningar över en kopp kaffe i korridoren. Så med det sagt så är jag helt 

övertygad om att vi kommer bli ännu bättre på att skapa möjligheter för företag att 

utvecklas. 

  



Var stolt och lyft fram det som är bra i Hedemora! Många personer, företag, föreningar 

med flera gör väldigt mycket bra saker och som borde uppmärksammas mycket mer. 

 

Ha det gott! 

Christian Fredin, näringslivschef 

  

 
 

 

  

Frågor om bygglov? 

Under våren ökar mängden 

bygglovsansökningar. 

Bygglovsenheten håller därför kvällsöppet 

för att svara på dina frågor om bygglov. 

Välkommen in till kommunens reception för 

att träffa en handläggare. 

Datum och mer info finns här: 

Bygglov kvällsöppet 

 
 

  

 
 

https://www.hedemoranaringsliv.se/UserFiles/Kalendarium/Annons_kvallsoppet.pdf


  

 

  

  

  

Företagsfrukost 

Börja arbetsdagen med en frukost tillsammans med andra företagare, politiker och 

tjänstepersoner. Ta del av spännande föreläsare, viktig information ochpassa på att träffa 

nya och gamla bekantskaper. 

 

DATUM: onsdag den 6 april 

TID: Frukost från 7.15. Programmet pågår 7.45 – 9.00 

PLATS: Folkets Park, Österbyvägen 7, Hedemora 

För info och anmälan: www.hedemoranaringsliv.se/foretagsfrukost 

PROGRAM 

- Österling Bygg - historia och kommande projekt 

- Hedemora kommun – Bildningsförvaltningen informerar om projektet Skola och Arbetsliv 

där vi är bäst i Dalarna 

- På gång hos Hedemora Handlingskraft 

- På gång hos Näringsliv Hedemora kommun 

- 1-minutare 

FRUKOSTVÄRD: 

 

  

  

 
 



  

Kostnadsfria seminarier för butik och annan 
serviceverksamhet 

Driver du butik eller annan serviceverksamhet såsom frisör, hudvård, café eller massage? 

Välkommen till nedanstående seminarier – kostnadsfritt och på plats i Hedemora. Efter 

seminarierna erbjuds du även individuell coachning – även den kostnadsfri. 

OBS! Få platser kvar! 

 

Digital marknadsföring (två halvdagar) 

DATUM: 27 april samt 4 maj 

FÖRELÄSARE: United Power 

 

Utveckla din fysiska butik (två halvdagar) 

DATUM: 11 maj samt 18 maj 

FÖRELÄSARE: Qreate by Maliin Stoor 

 

Läs mer om föreläsarna, program och anmälan: www.hedemoranaringsliv.se/krok 

 

  

 

  

  

 
 

  

Långshyttans utveckling 

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! Alla är välkomna även du som 

inte varit med tidigare - privatpersoner, föreningar, företag. 

 

DATUM: tisdag den 12 april 

TID: 18.00 – 20.30 

  



PLATS: Folkets hus i Långshyttan 

För mer info och anmälan: www.hedemoranaringsliv.se/langshyttan 

  

 
 

  

 

  

  

  

Branschträff - besöksnäringen 

Alla företag och föreningar inom besöksnäringen i Hedemora är varmt välkomna till denna 

branschträff för att diskutera runt den nya besöksnäringsstrategi som är under 

framtagande. 

 

DATUM: onsdag den 27 april 

TID: Frukost från 7.45. Programmet pågår 8.00 – 9.30 

PLATS: Långshyttans Brukshotell 

För info och anmälan: 

www.hedemoranaringsliv.se/branschtraffbesoksnaring  

    
 

  

  

 
 

  Träffpunkt Garpenberg   



 

  

 
  

  

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 

 

  

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


Planerade upphandlingar 

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/nr3-2022?snl=1#webversion
mailto:anna.malmestrand@hedemora.se

