
 
 
Äntligen har vi gjort det första nyhetsbrevet 
till företagare i Lekeberg från kommunen! Jag 
heter Maria Comstedt och jag är ny näringslivsko-
ordinator sedan 1 mars. Det blev en konstig start i 
min nya roll samtidigt som Coronaviruset började 
sprida sig i Sverige. Jag mötte inledningsvis en 
del förtvivlade företag som tappade all om- 
sättning, en del företag stängde ner alla besök och 
kontakter medan andra kände ett stort behov av att 
ses. Vissa företag har också gått bättre än någonsin. 
Jag har främst gjort besök tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande, Johan Niklasson 
eller kommundirektören, Gustav Olsson. Det har 
varit både otroligt intressant och väldigt lärorikt!

Besöken generar många frågor och uppdrag 
som i sin tur föranleder tankar kring vem som 
gör vad och hur vi, kommunen, företagare och 
föreningar och invånare vill skapa de bästa 
förutsättningar för varandra. Jag känner stor 
förhoppning och stormtrivs. Nu längtar jag efter att 
träffa fler av er!

Näringslivskoordinatorn 
Maria Comstedt har ordet

– Att arbeta som livsmedelsinspektör innebär att 
jag åker runt till alla restauranger, skolkök och 
andra verksamheter som serverar eller säljer mat 
och livsmedel. Jag tittar på hur rent det är, om 
råvaror stämmer överens med menyn och hur 
personal hanterar livsmedel utifrån lagstiftning. 
Vad som är bra att tänka på som företagare är att 
uppdatera sina rutiner och gå igenom dessa med 
alla på arbetsplatsen för att alla ska få möjlighet 
att göra rätt. Ett annat tips är att försöka att vara 
proaktiva och realistiska, berättar Astrid Stark på 
Sydnärkes Miljöförvaltning. 

Vad gör egentligen en 
Livsmedelsinspektör?  

Kort om vad Marias bakgrund:  
◊ Turistchef/ Vd för Destination Örebro

◊ Egenföretagare i 10 år där hon jobbat som föreläsare  
 och projektledare i hela Sverige

◊ Affärsutvecklare på Drivhuset och för 
 Visit Hornborgasjön

Företagen i Lekeberg och deras 1361 anställda 
bidrar med 374 miljoner i skatteintäkter varje år. 
 
Du som företagare kan söka kostnadsfri 
professionell rådgivning? Gå in på timbanken.se 
 
Du nu kan få hjälp med att digitalisera ditt 
företag. Kontakta: christoffer.nordstrom@almi.se

Almi och lekebergs kommun planerar en konferens 
om ägarskifte den 26 november (info kommer). 

Visste du att…

Du kan få hjälp med att starta ett socialt 
företag eller kooperativ hos Coompanion.se 
 
Du kan få investeringsstöd, omställningstöd 
och mikrobidrag? Läs mer på regionorebrolan.
se/foretagsstod
 
Om Covid har drabbat dig extra hårt  – ring 
Företagsjouren 019-602 99 00. 
 
BRA i Mullhyttan har bytt namn till Brightec.

Nyhetsbrev 
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FÖRETAGSNYTT

Den 11 november planerar vi att kunna 
genomföra en fysisk företagsfrukost kl. 07.15 
– 08.30, med reservation för att folkhälso- 
myndigheten skulle ändra sina riktlinjer. Du 
kan delta både fysiskt eller digitalt. Frukost- 
mötet kommer att äga rum i Sparbanksbörsen, 
Fjugesta och det blir många spännande punkter. 
En representant för Svenskt näringsliv är inbjuden 
och kommunen kommer finnas på plats.  
En nyhet är att vi inför en programpunkt som he-
ter: ”sökrutan” där alla företag kan göra en sökning 
av uppdrag, personal eller något annat likande. 
Anmäl dig till maria.comstedt@lekeberg.se om 
du vill säga något eller vill anmäla dig till frukosten.

Äntligen dags för företags- 
frukost – Covidanpassad

FÖRETAGSNYTT

Ett axplock av kommunens företagsbesök

Utdelning  av Näringslivspris till Sällvens 

Fjugesta järn och färg Berga gård Nemax

Omhälla islandshästar 

OKQ8 Slik graphicsFyra systrar

Stenkullen catering och evenemang

Kontakta Maria Comstedt på maria.comstedt@lekeberg.se.  
Vi är tacksamma för alla förslag. 

Har du något du vill att vi tar 
upp i nyhetsbrevet? Tveka inte, 
skicka ett mejl med dina idéer!

Vill du också ha besök och prata om ditt företag? Skicka ett mejl till maria.comstedt@lekeberg.se


