
 

 

Nr 4 2022  

  

Näringslivschefen har ordet 

Sköna maj, välkommen. 

Tiden flyger fram vi har hunnit en bra bit in i våren. Företagarveckan som vi har planerat för sedan 

i december ska genomföras. Någonting som känts som att det är oceaner med tid till är nu bara 

lite mindre än två veckor bort. Vi är nöjda med programmet och ser framemot att det äntligen ska 

bli av. Vi hoppas och tror att det finns någonting för alla företagare i programmet. 

Jag tycker att vi skryter för lite i Hedemora och att det är mycket Jantelag här så för er som 

tycker att det är obehagligt att läsa om sådant så ber jag er att hoppa till nästa stycke. Vi har 

länge hört att vår Miljö- och Samhällsförvaltning gör ett mycket bra jobb men att det inte riktigt 

syns i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning.  Nu har vi precis fått en rykande färsk 

undersökning som heter Löpande Insikt där man mäter Nöjdkundindex. Där frågar man företag som 

har haft ett livsmedels-, miljö- och hälsoskydds- eller bygglovsärende hos kommunen hur nöjda 

dom är. Vi får betyget 85 av 100. Det är inte bara bra utan det är ett fantastiskt bra betyg. Det 

här gör att vi placerar oss på plats nio i Sverige bland annat före Vårgårda som var på första plats i 

Svenskt Näringslivs undersökning förra året. Det här är någonting jag kommer att skryta om! Vi är 

bäst i Dalarna och topp 10 i Sverige när det gäller att handlägga företagsärenden. 

Det är många som pendlar in till Hedemora och letar bostad. Ni vet väl om att det finns 

Näringslivsförtur hos Hedemora Bostäder? Bor man längre än fyra mil ifrån Hedemora och får ett 

jobb någonstans i kommunen så kan man nyttja denna förtur. 

Hoppas vi ses under Företagarveckan!  

 

Christian Fredin Näringslivschef Hedemora Kommun 

  

  

 
 



  

 

  

  

  

Vi är Hedemora! 

Hedemora är en bra plats att bo och verka på. Det tror vi att många håller med om. Nu 

tycker vi att det är dags att tillsammans skryta mer om Hedemora, stoltsera med våra 

företag och andra positiva krafter som finns här. 

Vill ditt företag synas i ett nytt sammanhang som vi kallar Vi är Hedemora, och bidra till 

att visa upp ett Hedemora som vi är stolta över tillsammans? I ett första skede handlar det 

om att synas med sin företagslogotyp och eventuellt bild från verksamheten, tillsammans 

med andra företag, i kommunens publika kanaler. 

Om intresse finns att synas: Mejla företagets logotyp och bilder från din verksamhet 

till naringsliv@hedemora.se 

Vi förbehåller oss rätten att anpassa bildens format för ändamålet. 

  

  

 
 

  

 

  

  

  

Utbildning - ansvarsfull alkoholservering 

Du som driver och/eller arbetar på ett serveringsställe har en viktig uppgift – både ur ett 

socialt perspektiv, men även för att minska skadeverkningarna av alkohol. Därför anordnar 

  

mailto:naringsliv@hedemora.se


på ATL-kontoret en tvådagarsutbildning i Ansvarsfull alkoholservering den 13 och 14 juni 

2022. 

För mer info och anmälan: Ansvarsfull alkoholservering (hedemoranaringsliv.se)  

  

 
 

  

Träffpunkt Hedemorabygd för Nås/Grådö 

Kommunbygderådet och Hedemora kommun bjuder in till öppet möte Lindgårdens Bageri. 

Datum: onsdag den 11 maj 

Tid: kl. 18.00 - 20.00 

För mer info: Träffpunkt Hedemora (hedemoranaringsliv.se) 

  

  

 
 

  

Exportarena Dalarna lanserar webbplats 

 

Exportarena Dalarna lanserar nu en webbplats som är en regional arena med ett samlat 

erbjudande för företag som vill påbörja eller öka sin export. På webbplatsen finns en 

exportkompass som beskriver exportens olika delar och kontaktvägar in, både regionala och 

nationella aktörer, beroende på företagens behov. Du som företagare kan även komma i 

kontakt med en exportlots som guidar dig i vilken aktör du bör kontakta utifrån just dina 

exportrelaterade frågor. Kontaktuppgifter till exportlotsen hittar du på webben. På 

exportarenadalarna.se hittar du även aktuell information såsom kurser inom internationell 

e-handel, exportwebbinarier, exportnätvek med mera. 

Exportarena Dalarna – Vi hjälper dig ta ut riktningen mot nya marknader 

Om Exportarena Dalarna 

Exportarena Dalarna är ett initiativ från Region Dalarna och flera exportfrämjande aktörer 

för att genom ökad samverkan och ett tydligare erbjudande öka exporten från Dalarna - 

hållbart och utan onödig risk. 

 

Exportarena Dalarna är ett projekt finansierat av EU och Region Dalarna. 

 

 

 

  

https://hedemoranaringsliv.se/sv/utbildningservering
https://www.falun.se/jobb--foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/serveringstillstand-alkohol/ansvarsfull-alkoholservering.html
https://www.falun.se/jobb--foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/serveringstillstand-alkohol/ansvarsfull-alkoholservering.html
https://hedemoranaringsliv.se/sv/traffpunkt
https://exportarenadalarna.se/


  

 
  

  

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 

  

        
 

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://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/
https://hedemoranaringsliv.se/sv/nr4-2022?snl=1#webversion
mailto:anna.malmestrand@hedemora.se

