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Boka in årets sista företagsträff!

Nu är det dags för årets sista företagsträff där du bjuds på kunskap, möjlighet till 
nya kontakter och en härlig och julinspirerad smörgås.

Vi lär oss mer om skolan och näringslivet, vikten och vinsten av ungt entrepre-
nörskap genom Ung företagsamhet (UF) och hur praktik för eleverna i åk 8 på 
Lekebergsskolan fungerar. Vi får även stifta bekantskap med ungdomar från kom-
munen som driver UF-företag, de kommer även att sälja sina produkter på plats.

Datum och tid: Onsdag 14 december, klockan 15:00-17:00

Plats: Lekhyttans Kök och Kiosk, 719 93 Vintrosa (längs E18 mellan Örebro och 
Karlskoga intill en Q-Star automatstation)

Tema: Skola och näringsliv

Anmälan: Du anmäler dig digitalt via länken. Sista anmälningsdag är torsdag 8 
december. Kom ihåg att avanmäla dig om du får förhinder och inte kan komma.

Vi ses!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4-rsv7uccUuBiQt4fSQEXERnLxhWVKhPsX0kGOWbIIlUOVdKRkcyM1hTVkcxS0VROTNRR0JITjcwVC4u&wdLOR=c005821C0-1C6D-C94E-9228-13522F3BB1D0


 
Hur möts skola och näringsliv? 
 
Lekebergs kommun är en plats med väldigt många företag och företagare. Många barn har 
föräldrar som driver eget och det finns minst sagt en entreprenöriell anda i kommunen. Idag ar-
betar skolan med företagande, framtid och karriärvägar på olika sätt. Arbetsmark-
nadskunskap för årskurs 7-9 är ett sätt. Möjlighet till praktik är ett annat sätt att ge 
barn och unga en chans att lära känna ett nytt yrke eller bransch för företagande.  
 
Stefan Lillhager är studie- och yrkesvägledare (SYV) inom den kommunala Vuxen-
utbildningen. Stefan arbetar med att få fler kommuninvånare att hitta vägen till 
arbete genom gymnasiala yrkesutbildningar, yrkeshögskola och universitet. Att 
kompetensen som företagen söker ska finns inom kommunen är viktigt.   
 
”Vårt mål är att alla de elever som vi jobbar med, från i princip årskurs 1 till 
vuxenutbildningen, ska lära sig mer om arbetsmarknaden i allmänhet men också 
mer inriktat på all den företagsamhet som finns inom kommungränsen”, säger Stefan Lillhager. 
 
Mats Karlsson är ny studie- och yrkesvägledare för Lekbergsskolan 7-9. Mats arbetar för att fler 
elever ska få praktisera på företag inom kommunens gränser och han har påbörjat ett gediget 
arbete att undersöka vilka företag som vill ge unga en chans att testa på.  
 
”Vi kommer prata om att skapa möjligheter för våra unga med hjälp från näringslivet. Vi vill 
säkra en långsiktig kompetensförsörjning och visa på bredden av företag som finns, redan i 
ung ålder”, fortsätter Mats Karlsson. 
 
Den 14 december gästar Stefan och Mats företagsträffen.  
 
Vill du komma i kontakt med våra studie- och yrkesvägledare? 
 
Stefan Lillhager   Mats Karlsson 
Komvux Lekeberg   Lekebergsskolan 7-9 
stefan.lillhager@lekeberg.se  mats.karlsson@lekeberg.se 

Mats Karlsson är SYV på Lekebergsskolan.

Dags att nominera din kandidat till  
Årets frivilliginsats!

Nominera en privatperson som du anser har gjort det lilla extra till Årets frivilliginsats! 

Årets frivilliginsats är ett pris där man blir nominerad om man har anordnat eller bidragit till en 
aktivitet för seniorer i Lekeberg kommun. 

Den som får utmärkelsen som årets frivilliginsats tilldelas en prissumma på 10 000 kronor. 
Viktigt är att summan inte tillfaller pristagaren personligen utan summan tillfaller till ett lokalt 
ändamål som är riktat till kommunens seniorer. Priset delas ut i början av 2023. Vi vill ha din 
nominering senast 31 december.

Läs mer och nominera din kandidat här.

mailto:stefan.lillhager%40lekeberg.se?subject=
mailto:mats.karlsson%40lekeberg.se?subject=
https://lekeberg.se/5.424c1dc18414765ecfd126.html


Hur ser det ut med trygghet i kommunen? 
 
Under november och december kommer My Aronsson, student i kriminologi 
och praktikant på Lekebergs kommun, och Harmen Rebel, säkerhetsstrateg 
i Lekebergs kommun, att arbeta med att se över rapportering av otrygghet i 
kommunen. Varje månad gör kommunen en inhämtning av information gällande 
upplevelsen av otrygghet. Rapporteringen består av ett formulär som endast tar 
några minuter att fylla i. Formuläret tilldelas de verksamheter som visar intresse 
och som kan tänkas beröras av det, eftersom det troligtvis inte kommer vara 
aktuellt för alla verksamheter.

Är du intresserad av att bidra till lägesbilden gällande trygghet?  
Kontakta my.aronsson@lekeberg.se

 

Företagssökning 

praktikplatser för årskurs 8 & upphandlingar

Vill ditt företag ta emot prao-elever från årskurs 8, två veckor under våren?
Kontakta Mats Karlsson, studie- och yrkesvägledare via mats.karlsson@lekeberg.se 
för mer information.

Vill du se vad vi upphandlar just nu?
Här hittar du aktuella upphandlingar för Lekebergs kommun

SÖK

Vill ditt företag också göra en sökning? 
Kanske söker du samverkan, en kund, en uppdragsgivare, hyresgäster eller annat? Kontakta  
Maria Comstedt via maria.comstedt@lekeberg.se. 

Arbetsförmedlingen vill ha stärkt samarbete med 
näringslivet i Lekeberg

Arbetsförmedlingen satsar mer på kontakt med näringslivet för att arbeta för 
bättre matchning och minskad kompetensbrist och arbetslöshet. Suzanna  
Karlberg är nytillträdd företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Örebro län. 

”Som företagsrådgivare kommer jag att ha ett tätt samarbete med näringslivet 
och finnas som stöd för er i frågor som rör exempelvis er personalförsörjning 
eller arbetsförmedlingens uppdrag. Min förhoppning är att under vintern skapa 
mig en bra helhetsbild över länets företagande, bland annat genom att besöka 
några av de företagsträffar som ordnas runt om i länet.”

Suzanna kommer att gästa oss på nästa företagsträff den 14 december. Passa på 
att träffa henne och ställa dina frågor där. Vill du kontakta Suzanna redan nu, 
kan du göra det via suzanna.karlberg@arbetsformedlingen.se

mailto:my.aronsson%40lekeberg.se?subject=
mailto:mats.karlsson%40lekeberg.se?subject=Praktikplats
https://lekeberg.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.711bc06b14820d116bc18ab.html
mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
mailto:suzanna.karlberg%40arbetsformedlingen.se?subject=


Miljö, samverkan och nya idéer på företagsträff  
hos Nemax

”Vilken bra företagsträff, vi både lärde oss nytt och fick en hel del idéer från företagen i  
Kumla kommun som vi nu ska spinna vidare på” säger Sandra Kling och Ancki Hellström  
Fjugesta Järn och Färg AB, medan vi avslutar träffen med en rundvandring på Nemax. 

Miljö och samverkan stod i fokus på företagsträffen i november som denna gång samlade 
näringslivet från både Lekebergs och Kumla kommun. Över 50 personer samsades i det alldeles 
nyligen invigda Magasinet som håller både konferensrum och en del med bar och härliga ytor 
att kunna slappna av i för personal och besökare. 

Tack till Nemax Miljöhantering AB som arrangerade en proffsig träff tillsammans med de vanliga 
arrangörerna: Lekebergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs Sparbank, Kumla Promotion och 
Företagarna Örebro län. 

Vill du se kommande företagsträffar? Kika då in här

Arbetsmarknadskunskap på Lekebergsskolan  
 
Handelskammaren föreläser varje läsår för de olika klasserna på Lekebergsskolan. Denna gång 
var det 9:orn som fick besök av Emma Karlsson och Lars Rubensson som berättade om  
framtidens jobb i olika branscher för att skapa en mer hållbar arbetsmarknad. Genom en aktiv 
och engagerad föreläsningsstil fick de båda föreläsarna med sig ungdomarna i samtal om  
jobben, framtiden och yrkesval. Även Lekebergs Sparbank gästade föreläsningen.

Vad är arbetsmarknadskunskap? 
I samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare i Örebro Län berättar vi om framti-
dens jobb i olika branscher på ett unikt sätt för att skapa en mer hållbar arbetsmarknad. 
Vi visar vägen till jobben och vad som krävs för att få dem. Tillsammans bygger vi ett  
konkurrenskraftigt Örebro län. 
 
Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Lars Rubensson, projektledare Handelskammaren, Josephine Hedlund, nä-
ringslivsutvecklare Lekebergs kommun och Kajsa Söderberg privatrådgivare 
Lekebergs Sparbank framför en fullskriven whiteboard efter dagens ena 
föreläsning.

https://lekeberg.se/4.711bc06b14820d116bc1806.html
https://handelskammarenmalardalen.se/inflytande/kompetensforsorjning/arbetsmarknadskunskap/


Lyckad lokalmatchning 
 
”Det är alltid roligt att kunna para ihop intressenter med varandra. Och särskilt roligt när det 
sedan bär frukt. Jag gjorde egentligen inte mer än att lyssna in och låta partnerna kontakta 
varandra och nu har Fonus etablerat sig här i Fjugesta”, säger Maria Comstedt.  
 
I våras hörde begravningsentreprenören Fonus av sig till näringslivskoordinator Maria Comstedt 
och efterfrågade en central lokal i Fjugesta som passar Fonus verksamhet. Strax efter efter-
frågade det kommunala fastighetsbolaget LeKo (Lekebergs Kommunfastigheter AB) tips på 
intressenter till en lokal vid torget. De båda parterna matchades och nu finns begravningsbyrån 
på plats i Fjugesta. 
 
”Vi får förfrågningar om både att hitta verksamheter som vill blir hyresgäster, och 
frågor om lokaler till de som vill starta, skala upp eller flytta hit sin verksamhet”, 
fortsätter Comstedt.   
 
Anmäl dig till vår intresselista 
Är du fastighetsägare eller företagare som vill finnas med på en intressentlista som 
underlättar en snabb och smidig matchning när förfrågningar kommer till Maria? 
Kontakta maria.comstedt@lekeberg.se

Objektvision - marknadsför dina lediga lokaler

Att veta vilka lokaler som finns tillgängliga är en förutsättning för etableringar av nya, möjlighet 
till att skala upp och att starta verksamheter. 16 november bjöd Lekebergs kommun in till ett 
första möte kring verksamhetslokalsfrågor och hur man gratis kan marknadsföra sig via Objekt-
vision. 

Marknadsför dina lediga lokaler kostnadsfritt
Lekebergs kommun samarbetar med Objektvision.se som är Sveriges största marknadsplats för 
lokaler, kommersiella fastigheter och mark. Samarbetet innebär att du som fastighetsägare har 
möjlighet att annonsera kostnadsfritt på objektvision.se, under kategorierna lokal och mark. 
Detta ger dig en unik möjlighet att vara synbar och sökbar för din målgrupp och kommer  
förhoppningsvis underlätta att finna framtida hyresgäster eller köpare.  
 
Mer information 
 
Följ länken för att registrera dig som annonsör 
 
Här hittar du en guide över hur du går tillväga 

Anders Gyllrot på Objektvision besökte vårt möte 
och berättade om Objektvision och hur man går 

tillväga för att skapa en annons.

mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=Intresselista%20fastigheter
https://objektvision.se/registrera
https://objektvision.se/documents/pdf/kommunbroschyr.pdf


Beviljat projekt inom  
besöksnäringen  
 
Lekebergs kommun har ett blomstrande 
näringslivsklimat och en hög andel företag 
i kommunen i förhållande till invånaran-
tal. Ett antal av dessa företag verkar inom 
besöksnäringen men det finns ingen uttalad 
besöksnäringsstrategi i kommunen. Leke-
bergs kommun har fått beviljat projektme-
del för att under delar av 2023 undersöka 
hur ett samarbete kring Lekeberg som 
besöksdestination skulle kunna se ut.  
 
Tidigare workshops, enskilda företagsbesök 
och enkäter visar att besöksnäringsföretag 
och -föreningar gärna vill samordna sig för 
att stärka besöksnäringen i kommunen. I 
nuläget finns det inget större upparbetat eller 
kontinuerligt samarbete. Kommunen samlar 
besöksföretagen årligen i en gemensam 
hemesterkarta, samordnar arbetet kring 
besöksserviceplatser, uppdaterar information 
på hemsidan och deltar i delar av regionens 
besöksnäringsarbete för att representera 
Lekeberg. 

 
Genom projektmedel vill kommunen 
undersöka och avser att ta fram en plan 
och gemensam struktur för framtida frågor 
inom besöksnäring och turism. Vill vi arbeta 
gemensamt med besöksnäringsfrågor och 
hur skulle det i så fall kunna se ut och vem 
som tar ansvar för vad? Vi vill undersöka 
hur vi skulle kunna lyfta Lekeberg som en 
destination att besöka och samtidigt hitta 
en rollfördelning, arbetssätt samt samverkan 
mellan besöksnäringsföretagen och kommu-
nen. Samt att testa nya gemensamma grepp 
inom marknadsföring. 
 
Verkar du inom besöksnäringen och vill 
veta mer, eller är intresserad att vara del av 
projektet som referensgrupp?  
 
Kontakta maria.comstedt@lekeberg.se 

Tips!  
 
- Gratis översättning för dig som verkar  
inom besöksnäringen

Du som har ett besöksnäringsföretag i Örebro län kan få en översatt text på max 3000 ord till 
ett språk mellan oktober-januari. 
 
Vill du få en text översatt? Eller vill du se fler utbildningar, seminarier, stöd och olika typer av 
rådgivning för dig som är företagare eller förening och verksam inom besöksnäringen?  
 
Kika då in hos Örebroregionens turismakademi (ÖRTA)

mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se%20?subject=Referensgrupp%20bes%C3%B6ksn%C3%A4ring
https://orta.regionorebrolan.se/sv/tillsammans-skapar-vi-fler-besoksanledningar/skapa-varden/


Företagsbesök

Invigning av färgbutik i Vekhyttan 
 
För några veckor sedan deltog näringslivskoordinatorn Maria Comstedt på invigningen av  
företagets Av Jords fysiska färgprovsbutik i Vekhyttan. Företaget Av jord har funnits i Vekhyttan 
länge där de har blandat och utvecklat konceptet “färg i påse” som de säljer via en webbbutik.  

Men nu kan man alltså även komma till en fysisk butik i Vekhyttan för att känna in och planera 
sin målning till tillsammans med Milis Ivarsson och Frida Lenzer som äger och driver företaget.  

”Det är så roligt inspirerande att höra Milis och Frida berätta om sin verksamhet som andas 
hållbarhet på riktigt. Färgerna är så vackra och vi är så glada för att de är verksamma i  
Lekebergs kommun. Jag hoppas att många kommuninvånare passar på att besöka deras butik 
som är öppen vissa tider, så glöm inte att kolla det innan du åker dit”, säger Maria Comstedt 
 
Läs mer om Av Jord

Välkommen Fonus!
 
Tidigare i höstas hade Fonus invigning av sitt nya kontor i Fjugesta. Då näringslivskoordinator 
Maria Comstedt och näringslivsutvecklare Josephine Hedlund inte kunde delta, bokade de ett 
senare möte med Oliver, som är en av de två kundrådgivare som huserar på Fjugestakontoret. 
Fonus stöttar människor i de allra tyngsta stunderna, med allt som har med begravningen att 
göra, från hämtning av den avlidna till gravsättning och val av gravsten. 

Vi välkomnar Fonus till Fjugesta torg!

Läs mer om Fonus i Fjugesta

Oliver Hoyle, är en av de kundrådgivare  
som du möter på Fjugestakontoret. 

Frida Lenzer hälsar oss välkomna.

https://www.avjord.se
https://www.fonus.se/begravningsbyra/fjugesta/


Vill ditt företag också ha ett  
besök av näringslivskoordinatorn?

Kontakta maria.comstedt@lekeberg.se 
 

mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=F%C3%B6retagsbes%C3%B6k

