
  

 

 

Nr 6 2022  

Näringslivschefen har ordet 

Hoppas att sommaren har varit bra och att ni alla har hunnit samla på er ny energi inför hösten, 

även om jag hoppas att vi har flera varma och soliga dagar kvar. 

Det kom ett resultat från en undersökning som Småföretagarnas Riksförbund hade gjort om 

förutsättningar för småföretagen runt om i landet. Där kom vi på en mindre smickrande plats. Det 

är ingenting vi kommer sopa under mattan och inte låtsats om att det finns men samtidigt vill jag 

lyfta fram att vi nu arbetar efter en ny näringslivsstrategi som vi på sikt hoppas kunna påverka 

förutsättningar i en positiv riktning för våra företag i Hedemora. Vi erbjuder redan idag många 

saker som ska underlätta för företag, oavsett storlek, att bedriva sin verksamhet i Hedemora. 

Några saker vi erbjuder är: 

• kostnadsfri nyföretagarrådgivning för de som funderar på att starta företag eller nyss har startat. 

• kostnadsfri Företagsrådgivning för företag som är äldre än tre år. Ofta gäller det information och 

vägledning kring finansiering, möjlighet till bidrag för investeringar, olika tillstånd mm. 

• Objektvision.se där fastighetsägare kostnadsfritt kan lägga in lediga objekt. Vi tipsar även om 

mark och lokaler som kanske inte ligger ute. 

• Erbjuder nätverk och möjlighet till att marknadsföra sitt företag på våra frukostar. 

• Företagslotsmöten för att få en smidigare väg med kontakterna inom kommunen och 

myndigheter. 

• Företagsbesök – möten med näringslivschef och kommunalråden samt oppositionsråd 

Ett av målen i vår Näringslivsstrategi är att vi ska göra fokusområdet Skola/Arbetsliv till en 

permanent verksamhet. Nu har vi tagit ett steg i detta genom att anställa Ann-Sofie Vikström som 

samordnare för Skola/Arbetsliv. 

Jag vill även passa på att tacka Katarina Nordin för hennes arbete under de år hon har arbetat 

med oss. Katarina kommer att gå vidare mot andra utmaningar och vi önskar henne lycka till i 

framtiden. 

Hoppas vi ses på vår frukost nu i september hos Oppigårds i Ingvallsbenning. 

  



 

Ha det gott! 

Christian Fredin – Näringslivschef Hedemora kommun 

  

 
 

  

Företagsfrukost hos Oppigårds 

DATUM: onsdag den 7 september 

TID: Kaffe, smörgås och mingel från 7.15. Programmet pågår 7.45–9.00. Visning av 

bryggeriet 9.00 – ca 9.30 för den som vill. 

PLATS: Oppigårds Bryggeri AB, Ingvallsbenning, 776 93 Hedemora 

ANMÄLAN: www.hedemoranaringsliv.se/foretagsfrukost 

 

Vi får bland annat höra om Oppigårds. Tondo Gourmet Pizza berättar om deras verksamhet 

inför öppningen i Grindvaktstugan vid fd. Hedemora Industrier. 

 

FRUKOSTVÄRD: 

 

  

  

 
 

 

  

 

  

  

  

  Kompetensutveckling inom digital marknadsföring   

http://www.hedemoranaringsliv.se/foretagsfrukost


I samarbete med projektet KROK erbjuder vi nu två kostnadsfria seminarier för handels- 

och serviceföretag: 

• Digital marknadsföring, del 1 den 28 sep och del 2 den 6 okt kl. 7.30 – 11.30 

• Hemsidan – navet i din digitala marknadsföring, 18 okt 7.30 – 11.30 

Dessutom har du som deltagit på seminarierna möjlighet att boka fördjupad, individuell 

och kostnadsfri företagscoaching! 

Plats: Tjädernhuset, Hedemora 

Anmälan och mer info: www.hedemoranaringsliv.se/krok (max 12 platser) 

  

 
 

  

Är du vår nya näringslivutvecklare? 

 

Vi på Näringsliv Hedemora kommun söker en ny kollega som kommer arbeta med främst 

landsbygdsutveckling, besöksnäring och utvecklingen i stadskärnan. Sista ansökningsdag är 

den 11 september. 

Välkommen med din ansökan! 

ANSÖKAN: www.hedemora.se/ledigajobb 

  

  

 
 

  

Ny på jobbet! 

Jag heter Ann-Sofie Vikström och är nyanställd hos Näringsliv Hedemora kommun. Jag ska 

arbeta med att samordna skola-arbetsliv för ökad ömsesidig kännedom, för såväl elever 

som för företagare, bland annat genom Fadderföretag. 

  

http://www.hedemoranaringsliv.se/krok
http://www.hedemora.se/ledigajobb


 

KONTAKT: Du får gärna kontakta mig om du har frågor eller förslag på samarbeten! 

0225-348 85, ann-sofie.vikstrom@hedemora.se 

  

 
 

  

Nominera till Företagarfesten 

Vi har många framgångsrika och unika företagare i Hedemora. Den 12 november blir det 

företagarfest i Folket park och juryn har börjat arbetet med att ta fram vinnare i de olika 

kategorier som kommer att koras på festen.   

Vi vill gärna ha din hjälp att nominera i de olika kategorierna!  

Läs mer:  www.hedemorahandlingskraft.se 

 

 
 

 
 

  

  

 
 

  Stjärnlunchen i Avesta   

https://www.hedemorahandlingskraft.se/


Torsdagen 22 september kl 9.00–13.00 är det dags för Stjärnlunchen i Avesta. En 

inspirerande förmiddag och lunch där du bland annat får lyssna till vinnarna från 

Stjärngalan och den idérika influencern och floristen Linda Hansson. Kom och låt dig bli 

inspirerad, nätverka och knyt nya kontakter. 

 

FÖR MER INFO OCH ANMÄLAN: www.dalarnabusiness.se/evenemang 

  

 
  

  

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 

http://www.dalarnabusiness.se/evenemang
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/
https://www.hedemoranaringsliv.se/sv/nr6-2022?snl=1#webversion


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. 
 

 

mailto:anna.malmestrand@hedemora.se

