
 

Välkommen till Företagarveckan! 

Välkommen till årets upplaga av Företagarveckan Hedemora 2022 - en blandning av fysika och 

digitala träffar. Kom ihåg att anmäla dig till det som du finner intressant!  

MÅNDAG DEN 16 MAJ 

FÖRETAGSFRUKOST OCH NÄRINGSLIVSDEBATT 

Tid:  Kaffe/te och smörgås samt mingel från kl. 7.15. Program 8.00 - 9.30 

Plats: Vasateatern, Kyrkogatan 5, Hedemora  

För mer info och anmälan: Företagsfrukost med politikerdebatt 

Vi startar upp Företagarveckan Hedemora 2022 med en företagsfrukost. På programmet står en 

näringslivsdebatt där våra lokala politiker deltar. 

I september är det dags för val igen! 

Vad tycker de lokala partierna är viktigt och vad kommer de satsa på? Hur tänker politikerna 

runt företagandet i kommunen?  

Deltagande partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 

Liberalerna, Kommunlistan och Miljöpartiet (alla lokala partier är inbjudna att delta). 

Moderator: Henrik Navjord, Svenskt Näringsliv 

KOOPERATION ÄR INNOVATION –TRE EXEMPEL FRÅN DALARNA 

Tid: 12.15 – 13.00 

Plats: digitalt 

Föreläsare: Coompanion Dalarna 

För mer info och anmälan: Coompanion  

Vi står inför många stora och komplexa utmaningar i vårt län där vi måste hitta nya lösningar 

och samarbeten. I Dalarna finns många som använder sig av samverkan i olika kooperativa 

modeller för att lösa samhällsutmaningar. Flera spännande och innovativa företag växer fram 

  

https://hedemoranaringsliv.se/sv/foretagarveckan--politikerdebatt__931
https://hedemoranaringsliv.se/sv/foretagarveckan-coompanion__932


och utvecklas i Dalarna. Coompanion presenterar tre olika exempel på projekt och företag från 

Dalarna som har valt den kooperativa affärsmodellen 

LEVERANTÖRSNOD DALAVINDKRAFT (DIGITALT) 

Tid:  18.30 - 19.30 

Plats: digitalt 

Föreläsare: Samarkand2015 

För mer info och anmälan: Dalavindkraft 

Där vindkraftparkerna kommer att byggas, varför inte göra det bästa av det? 

Vindkraft är ett hett ämne. På flera platser finns det redan utpekade områden där det har 

beslutats att byggas. 

Vi tar ingen ställning till om vindkraft är bra eller dålig, och det behöver inte ni heller göra. 

Tjänster och varor kommer dock att behövas under samt efter byggandet. Vill ni vara med och 

bryta ny marknad?  

Vi har tagit fram en digital plattform där ni företag kan registrera er och välja till vilken park 

som ni vill bara med och leverera till i Dalarna. Lyssna och ställ gärna frågor till oss, välkomna! 

-------------------------- 

TISDAG DEN 17 MAJ 

KOM OCH PRATA UPPHANDLING MED OSS! 

Tid: 9.00 – 16.30 (lunchstängt 12.00 – 13.00) 

Plats: Receptionen, Tjädernhuset, Hökargatan 6 Hedemora 

Upphandlingscenter och Hedemora kommun finns på plats under hela dagen för att svara på 

frågor, diskutera och ge information. Det är bara att dyka upp – ingen tidsbokning. Varmt 

välkomna! 

FÖRETAGSLUNCH LÅNGSHYTTAN  

Tid: 12.00 - 13.00 

Plats: Abbes Restaurang och pizzeria 

För mer info och anmälan: Företagslunch Långshyttan 

Vill företagen i Långshyttan träffas under lättsamma former, uppdatera varandra och vid behov 

ta upp gemensamma frågor? Vi bjuder in för att se över intresset för att starta upp 

företagsluncher liknande Torsdagsklubben som vi kör i Vikmanshyttan sedan flera år tillbaka.  

GRUNDER FÖR DITT FÖRETAGANDE – BOKFÖRING, SKATT OCH MOMS  

https://hedemoranaringsliv.se/sv/foretagarveckan--leverantorsnod-dalavin__937
https://hedemoranaringsliv.se/sv/foretagsveckan--foretagslunch-langshytt__933


Tid: 17.00 – 19.30  

Plats: Tjädernhuset (ingång på baksidan mot Vasaliden), Hökargatan 6, Hedemora 

Föreläsare: Ludvig & co 

Anmälan: Ny eller blivande företagare? 

Vi tittar på grundläggande delar för dig som företagare eller blivande företagare. Val inför din 

registrering av företaget och hur du behöver sköta din bokföring. Vad är moms och hur man 

hanterar den. Bokföring av vad som är dina intäkter/försäljning och vad som är avdragsgilla 

kostnader i ditt företag. Hur fungerar F-skatten? Tips och råd kring dina val. 

För dig som funderar på att starta företag eller nyss har startat.  

-------------------------- 
ONSDAG DEN 18 MAJ  

DALARNA SCIENCE PARK ON TOUR 

Tid: 11.00 – 16.00 

Plats: Receptionen, Tjädernhuset, Hökargatan 6, Hedemora 

Kom och träffa Dalarna Science Park om du vill bolla din idé, ditt företag eller bara ta en kopp 

kaffe! Ett gäng finns på plats under dagen och är redo att träffa just dig. 

MINGELLUNCH OCH FÄRSK FAKTA 

Tid: 11.30 - 13.00 (föreläsning 12.00 - 13.00) 

Plats: Receptionen, Tjädernhuset, Hökargatan 6, Hedemora  

Föreläsare: Företagarna 

Målgrupp: företagare, politiker och tjänstepersoner 

Anmälan: Anmälan Företagarna 

Visste du att det finns 2 668 jobb i de små företagen i Hedemora kommun? Och visste du att 

företagen tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 189 miljoner kronor till 

kommunens skatteintäkter? 

Företagarnas expert på lokalt företagsklimat Pontus Lindström kommer att presentera en färsk 

rapport om det lokala företagandet i Hedemora - med särskilt fokus på trygghetssituationen för 

företagare. 

Näringsliv Hedemora Kommun bjuder på salladslunch och Företagarna Hedemora bjuder på 

något gott till kaffet. 

NY SOM FÖRETAGARE? FÖRETAGSKONTO, AFFÄRSPLAN OCH 
BUDGET 

https://hedemoranaringsliv.se/sv/ny-eller-blivande-foretagare__934
https://events.magnetevents.com/Event/mingellunch-och-farska-fakta-47764/


Tid: 16.00 – 16.45 

Plats: Tjädernhuset (ingång på baksidan mot Vasaliden), Hökargatan 6, Hedemora 

Föreläsare: Södra Dalarnas Sparbank 

Anmälan: Ny eller blivande företagare? 

Som företagare kommer du ha nära kontakt med din bank gällande företagskonto, 

betalningslösningar och kanske för att låna kapital. Hur kan du förbereda dig inför mötet med 

banken? Du får värdefulla tips på hur du kan tänka!  

SÅ UTVECKLAR DU DIN IDÉ - WORKSHOP 

Tid: 17 – 18.30 

Plats: Tjädernhuset (ingång på baksidan mot Vasaliden), Hökargatan 6, Hedemora 

Föreläsare: Dalarna Science Park 

Anmälan: Ny eller blivande företagare? 

Oavsett hur långt du har kommit med din idé är du välkommen. Du får träffa en av Dalarna 

Science Parks affärsutvecklare som visar användbara verktyg för att se om idén är bra. Du får 

lära dig hur du skapar ett värde för dina kunder och använder rätt säljargument mot rätt kund. 

Affärsutvecklaren Jörgen Steen håller i workshopen. 

--------------------------------- 

TORSDAG DEN 19 MAJ 

LEDARSKAP - FÖR BÅDE FÖRETAGSLEDARE OCH MEDARBETARE 

Tid: frukost från 7.30. Föreläsning 8.00 - 9.00 

Plats: Tjädernhuset (ingång på baksidan mot Vasaliden), Hökargatan 6, Hedemora 

Föreläsare: Almi 

Anmälan: Anmälan Almi 

Välkommen till en frukost där du får konkreta verktyg för att nå ditt eller din verksamhets 

önskade läge. Camilla Carlgren Berg lär oss om NÖHRA Fun, idag en välkänd modell för det 

coachande ledarskapet i det svenska näringslivet. Modellen analysera ett nuläge, önskat läge 

och vägen dit. 

Camilla visar oss även den kreativ strategin "Disneystrategin" för att bland annat skapa nya 

produkter/tjänster eller för att lösa ett problem. Disneystrategin är enkel att använda både 

som individ och som team. Strategin innehåller tre roller eller tankesätt som var och en har sitt 

specifika mål. 

Camilla Carlgren Berg är företagsledare i Hedemora och har bland annat uppdrag hos Almi 

GävleDala som extern rådgivare. Camilla kommer förutom modellerna ovan att presentera 

några av Almis aktuella erbjudanden. 

https://hedemoranaringsliv.se/sv/ny-eller-blivande-foretagare__934
https://hedemoranaringsliv.se/sv/ny-eller-blivande-foretagare__934
https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=324992


TORSDAGSKLUBBEN I VIKMANSHYTTAN 

Tid: 12.00 - 13.00 

Plats: Brukskrogen, Skolvägen 12, Vikmanshyttan 

Anmälan: Torsdagsklubben 

Vi välkomnar både nya och gamla företagare. Med på dessa luncher är Näringslivsenheten, 

oftast kommunalråden samt Hedemora Energi och vid behov andra tjänstepersoner.  Syftet är 

att under lättsamma former träffas och uppdatera varandra vad som är på gång. 

LEVERANTÖRSNOD DALAVINDKRAFT  

Tid:  14.00 - 15.00 

Plats: Tjädernhuset (ingång på baksidan mot Vasaliden), Hökargatan 6, Hedemora 

Föreläsare: Samarkand2015 

Anmälan: Länk till anmälan 

Där vindkraftparkerna kommer att byggas, varför inte göra det bästa av det? 

Vindkraft är ett hett ämne. På flera platser finns det redan utpekade områden där det har 

beslutats att byggas. 

Vi tar ingen ställning till om vindkraft är bra eller dålig, och det behöver inte ni heller göra. 

Tjänster och varor kommer dock att behövas under samt efter byggandet. Vill ni vara med och 

bryta ny marknad?  

Vi har tagit fram en digital plattform där ni företag kan registrera er och välja till vilken park 

som ni vill bara med och leverera till i Dalarna. Lyssna och ställ gärna frågor till oss, välkomna! 

AFTER WORK MED HEDEMORA HANDLINGSKRAFT 

Mer info kommer framöver. Men boka redan nu in i kaledern! 

Tid: 16.00 - 20.00 

Plats: Stället  

Arrangör: Hedemora Handlingskraft 

https://hedemoranaringsliv.se/sv/torsdagsklubben
https://hedemoranaringsliv.se/sv/foretagarveckan--dalavindkraft-fysiskt__938


 
  
 

  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. 
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