
 
 
Nu har det gått ett år. Jag började min tjänst 1 
mars förra året och det var då covidrestriktionerna 
först infördes. Det har varit utmanande för oss 
alla. En del har haft det jobbigare än andra. Det 
visade vår enkätundersökning som skickades ut 
för några veckor sedan till er företagare i Lekeberg. 
Enkäten visade att det har gått sämre för drygt 35 
% av företagen i Lekeberg och oförändrat läge för 
lika många. För 10 % av företagen som svarade 
på enkäten så har det gått bättre än någonsin. 
Eftersom våra möjligheter att ses just nu är be-
gränsade, så jag är väldigt glad och tacksam för er 
som har anmält er till våra olika referensgrupper. 

På nästa referensgruppsmöte ska vi diskutera hur 
hemsidan kan utvecklas utifrån ett företagsper-
spektiv, kallelse kommer inom en snar framtid till 
er som anmält er. Hör av dig om du vill vara med! 
I enkäten frågade vi också om hur vi ska göra med 
frukostmöten om restriktionerna håller i sig. Vi 
fick så svaret att 30% av er vill att vi kör ett digitalt 
möte. Så jag hoppas att vi får till ett frukostmöte i 
någon form framåt vårkanten. 

Näringslivskoordinatorn 
Maria Comstedt har ordet

City Örebro, Örebro kommun och Region 
Örebro län har tagit fram ett gratis utbildnings- 
paket i Tripadvisor, Google my business, Google 
Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering.  
Ta del av utbildningarna genom att surfa in 
på http://www.citykompetens.se/ och klicka 
på kvadraten med örebro-loggan. Efter det 
så efterfrågas ett lösenord. Ange då följande 
lösenord: Örebroslott2020 

Tips!
Om Covid har drabbat dig extra hårt  – ring 
Företagsjouren 019-602 99 00. 

Nominera Årets Företagare i Lekeberg! 
Nu är det dags nominera din favorit! 
Senast den 1 april skickar du din kandidat till 
ulrika.ronstrom@foretagarna.se 
Årets Företagare delas ut årligen av 
organisationen Företagarna.

Nyhetsbrev 

– Jag började på Lekebergs kommun i januari som 
samhällsbyggnadsstrateg. Det är en ny tjänst som 
kommunen beslutade att inrätta eftersom det 
händer väldigt mycket inom samhällsbyggnads- 
området. Lekeberg är till exempel den kommun i 
landet som haft tredje största relativa folkökning 
under förra året. Det är roligt att vara med på den 
positiva resan och det är mycket som pågår just nu, 
till exempel arbete med en ny översiktsplan och ett 
flertal nya detaljplaner i både Lanna och Fjugesta. 

Som samhällsbyggnadsstrateg kommer jag  att ha 
mycket kontakt med näringslivet, både befintliga och 
nya aktörer. Ett gott samarbete mellan kommunen 
och näringslivet är en förutsättning för att kunna 
skapa ett attraktivt Lekeberg för alla, både företag och 
privatpersoner, säger Matilda Ericsson som arbetar 
som samhällsbyggnadsstrateg i kommunen.

Vad gör egentligen en 
samhällsbyggnadsstrateg?  ����������
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Matilda Ericsson 
Samhällsbyggnadsstrateg

Sakta men säkert börjar jag komma in i mitt arbete 
och jag lär mig mer och mer om hur jag kan förank-
ra och lotsa näringslivets frågor i kommunen och 
ingen dag är den andra lik. Dagarna fylls med frå-
gor om bygglov, socialt företag, skyltar, strategier, 
upphandlingar, avtal, besöksnäring, samarbeten, 
skyltar, kollektivtrafik och mycket mer. Välkommen 
att ta kontakt om ni vill höra mer om mitt arbete, 
undrar något eller bara vill få kontakt.
Tel. 0585-48925, maria.comstedt@lekeberg.se



På Örtas sida finns utbildningar, seminarier, 
stöd och olika typer av rådgivning för dig som 
är företagare eller förening och verksam inom 
besöksnäringen. Syftet är att underlätta för din 
verksamhet och erbjuda verktyg och kontaktvägar 
för att kunna utvecklas. 
 
Ser sidan tom ut? Testa att scrolla ner!

Är du företagare inom 
besöksnäringen? Då vill 
vi tipsa om regionens 
nya hemsida för besöks- 
näringen i regionen.

Företagssökning - Luggavi gård söker...

SÖKHyresgäster

Per- Anders Andersson från Luggavi gård letar efter nya hyresgäster. Lokalen som ligger på Stora Luggavi 
gård, mellan Fjugesta och Kumla, med 12 km avstånd till Marieberg är: 12 x 24 meter, och har en takhöjd 
på 5,5 meter. Vikportar b 5x h 5,5 meter. Inte full takhöjd över hela lokalen, på grund av konstruktion. 
En mindre vikport 3 b x 2.5 h m. Kompressor, vatten, värme finns. Tillgång till ytterligare utrymmen som 
kontor, personalrum av olika slag, förråd på 200 kvm. Lämplig verksamhet ihop med tidigare verksamhet i 
lokalen, är önskvärt. Det vill säga gärna lättare industri, distributionslager etc. Parkering.Lätt tillgängligt för 
lastbilar, för lossning och lastning.
 
Kontakt: Per-Anders Andersson, 0585 262 01 eller per-anders@varhulta.com

Vill du också göra en sökning till andra företag? Mejla maria.comstedt@lekeberg.se

https://orta.regionorebrolan.se/  

På ett möte med LRF kom det upp frågor och tankar 
om trygghet och polisens närvaro därför kontaktade 
vi Therese Beme som är kommunpolis i Lekeberg.  
 
– Hej, mitt namn är Therese Beme och jag är sedan 
i augusti kommunpolis i Örebro och Lekeberg 
tillsammans med två kollegor, Erwin och Johanna.  
Mina uppdrag i stort är Lekeberg, Örebro City, 
grannsamverkan, ANDTS (Alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel) och kamerautvecklingen. 
Vissa uppdrag har jag hunnit påbörja i större ut-
sträckning än andra. Sedan jag började i Lekeberg 
har vi förnyat medborgarlöften utifrån en enkät 
som ni medborgare fick möjlighet att svara på. 
Jag började polishögskolan 2009 och har tidigare 
arbetat som stationsbefäl i Örebro, ingripande- 
polis i Örebro, Lindesberg och Göteborg och 
jobbat på krimjouren och bedrägerisektionen. 
Sedan i slutet på januari har vi oc så en ny operativ 
grupp under ledning av Pontus Dättermark som 
arbetar i Lekeberg och Örebro city, ni kanske 
redan har sett dem på någon trafikkontroll? 

Vill du komma i kontakt 
med polisen? 

Hör av er till mig via min mejl therese.beme@ 
polisen.se eller 0702-874960. Jag kommer sedan 
gärna och träffar er fysiskt på ert nästa frukostmöte!  
 
Har du tips till polisen? Gå in på https://polisen.
se/kontakt/tipsa-polisen/ så kommer tipsen in i 
rätt system och till rätt person. 



 

Energikontoret i Örebro län arbetar med att stötta 
i energi- och klimatarbetet tillsammans med 
energi- och klimatrådgivarna. Vi hjälper till i en 
stor bredd av områden.
 
• Vill du installera solceller? Felicia Elmström på  
 energikontoret och Mats Brengdahl som energi-  
 och klimatrådgivare kan hjälpa dig med detta.

• Har du en livsmedelsbutik eller restauranger  
 som vill göra en energigenomgång? Kontakta  
 Roland Dahl så berättar han mer.

• Är du fastighetsägare gå gärna med i Fastighets- 
 nätverket som arbetar med allt från energi- 
 effektivisering, hållbara byggnader till smart 
 styrning. Mer information finns på http://  
 www.fastighetsnatverket.se/ eller kontakt   
 Niklas Jacobsson så berättar han mer. 

• Resor och transporter ger utsläpp som påverkar 
 hälsan och klimatet. Vill du minska dessa utsläpp 
 så prata med Katja Hagström om olika förnybara  
 drivmedel eller Mirja Matsson om att resa mindre.

Stöttning i klimatarbetet

Energikontoret
till din tjänst

Läs mer och ta kontakt via   
https://www.regionorebrolan.se/sv/ 
regional-utveckling/energikontoret/ 

 
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/

energikontoret/kontakta-oss/

Vi har fått en del frågor och synpunkter och tankar från några företagare appropå kollektivtrafikens 
förändringar i regionen och som berör vår kommun. Vill du vara med och tycka till utifrån ett företags- 
perspektiv så samlar vi er på ett digitalt möte tillsammans med regionens representant.

Är du företagare och vill gå på ett möte för att 
diskutera kollektivtrafiken? 

Anmäl dig omgående via mejl till maria.comstedt@lekeberg.se

Tipsa unga i åldern 15-18 år i din bekantskapskrets om att söka till entreprenörskapsutbildningen UngDrive 
på sommarlovet. Ansök och läs mer på UngDrives hemsida https://ungdrive.se/ansok/


