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Stort intresse, matchning, tips och påverkan!

Vilket stort intresse det blev för den förra företagsträffen där upphandling stod 
på dagordningen. Ni ställde många bra frågor, kom med önskemål om att ha en 
större träff om detta och det märktes att temat var hett – en hel timme tog det 
innan de sista gästerna gick. Under denna träff mötte företagarna tjänstepersoner 
och politiker från Lekebergs kommun, samtalen verkade vara efterlängtade och 
en del frågetecken rätades ut. Vi kan redan nu avslöja att vi planerar en träff lite 
längre fram med fler gäster och mer tid till att prata om just upphandling. Håll 
utkik!

Vi har också sett ett ökat intresse och behov av att matcha lokaler med entre-
prenörer. Verksamheter vill in i Lekeberg, och det är så roligt! Har du tillgång till 
en verksamhetslokal? Eller vill du etablera dig i Lekeberg? Läs då mer om detta i 
nyhetsbrevet. 

Vi vet också att det är tufft att vara företagare, och har samlat några tips nedan. 
Vi vill även tips dig om att titta in på lekeberg.se, där finns samlad information 
och tips om råd, hjälp, finansiering, omställning med mera - Företag, stöd och 
rådgivning - Lekebergs kommun.

Som medborgare i kommunen har du en viktig roll att dela med dig av dina 
tankar. Har du hört talas om medborgardialog? Lekebergs kommun bjuder nu in 
till två dialoger där du kan tycka till! Dels om Fjugesta centrum, dels om Fjugesta 
aktivitetsstråk. Du kan läsa mer om detta i nyhetsbrevet.

Med önskan om en fin höst,

Maria Comstedt, näringslivskoordinator, Lekebergs kommun 
Josephine Hedlund, näringslivsutvecklare, Lekebergs kommun

http://www.lekeberg.se
https://lekeberg.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning.4.711bc06b14820d116bc17cf.html
https://lekeberg.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning.4.711bc06b14820d116bc17cf.html


Har du lokaler att hyra ut? 
 
Vi har fått fler förfrågningar om verksamhetslokaler och vi vill såklart underlätta 
för nya verksamheter att etablera sig i Lekebergs kommun. Har du lokaler som idag 
är, eller som skulle kunna bli, verksamhetslokaler? Berätta det för oss, så att vi kan 
underlätta en matchning!  
 
För intresseanmälan och mer information kontakta maria.comstedt@lekeberg.se 
Berätta vem du är och vad du har att erbjuda. 

Välkommen på en spännande näringslivsfrukost  
tillsammans med grannkommunen Kumla!

Datum och tid: Onsdag 9 november 07.30-09.00 
Plats: Nemax Miljöhantering, Skoftesta Gård, 692 93 Kumla

Lär dig mer om miljö och farligt avfall under ett företagsbesök på Nemax Mil-
jöhantering AB. Passa också på att knyta nya kontakter och prata samverkan över 
kommungränsen då denna företagsträff för första gången sammanför Lekebergs 
och Kumla kommuns företagare! 

Anmäl dig via länken senast 2 november. Ange eventuella allergier i din anmälan 
och glöm inte bort att höra av dig om du får förhinder. Vi ses!

OBS! På denna träff är det begränsat antal platser, totalt 50 platser, vilket inne-
bär 25 platser för respektive kommun. Vi tillämpar reservlista om fler anmäler sig.

Maria Comstedt på besök hos N
em

ax.

Stort intresse för upphandling i Götabro

Ett trettiotal företagare samlades tidigare i oktober på Götabro för att lära sig mer om upp-
handling av representanter från Lekebergs kommun och Svenskt näringsliv. Företagsträffarna 
arrangeras av Lekebergs kommun, Företagarna och Lekebergs sparbank. 

”Temat verkade väldigt intressant och nästan alla stod kvar efteråt för att prata med  
varandra och de flesta var intresserade av ett nytt tillfälle på samma tema”, säger Josephine 
Hedlund, näringslivsutvecklare, Lekebergs kommun. 

Här hittar du våra aktuella upphandlingar

mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=Verksamhetslokaler
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4-rsv7uccUuBiQt4fSQEXERnLxhWVKhPsX0kGOWbIIlUODZQVTE5WDRLS09KRE1BSjg5OENFTUhXWC4u&wdLOR=c2A1F9AC5-DE4A-6245-9F35-EC66096A0C1B
https://lekeberg.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.711bc06b14820d116bc18ab.html


Tips och hjälp!

Många företag kämpar med höga elkostna-
der. Ta hjälp för att påverka din elanvändning 
inför vintern. Energiexperterna på Region 
Örebro län kan hjälpa dig (helt kostnadsfritt). 
Läs mer

Vill du veta mer om solceller? Läs mer och få 
hjälp på Energimyndighetens satsning Solelp-
ortalen. Läs mer

Visste du att du kan få 5 gratis konsulttimmar 
inom ekonomi, affärsutveckling, hållbarhet 
och mycket mer via Timbanken? Läs mer

Ska du satsa, ställa om eller göra en inves-
tering av något slag? Då kan Region Örebro 
hjälpa dig. Läs mer

Påverka utformningen av Fjugesta

Under hösten planerar Lekebergs kommun att genomföra två medborgardialoger som syftar till 
utveckling av Fjugesta centrum och Fjugesta aktivitetsstråk. Under dialogerna är du välkommen 
att tycka till om projekten genom att besvara två separata enkäter. Enkäterna är öppna från 25 
oktober till 15 november. De tar ca 5 minuter att svara och dina svar är anonyma.  
 
Dina åsikter är viktiga! 
 
Fjugesta centrum - Hur använder du Fjugesta centrum idag och vad skulle få dig att använda 
mer av platsen i framtiden?  
Nu har du chans att påverka framtagandet av ett gestaltningsprogram för Fjugesta centrum som 
en hållbar och attraktiv samlingsplats. Klicka dig vidare till undersökningen här. Enkäten är en del 
av en övergripande nulägesanalys som beräknas vara färdig under hösten 2022 och är ett under-
lag till det gestaltningsprogram som ska antas under våren 2023. 
 
Klicka dig vidare till undersökningen här 
 
Fjugesta aktivitetsstråk - Hur ser du på förslaget?  
Aktivitetsstråket sträcker sig från Geijers äng längs Esplanaden till den befintliga pulkabacken 
på norr i Fjugesta. Längs stråket planerar man att utveckla befintliga parkmiljöer, lekplatser samt 
gångstigar. Utöver detta planerar man även att bygga nya aktivitetsytor som bjuder in till lek och 
rörelse för både vuxna och barn. I denna enkät vill vi veta vad du tycker om förslaget.  
 
Klicka dig vidare till undersökningen här

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/energikontoret/minskad-energianvandning/for-foretag-och-organisationer/vi-hjalper-dig-att-minska-energikostnaderna/
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/
https://www.timbanken.eu/Orebrolan
https://www.regionorebrolan.se/sv/stod-och-bidrag/foretagsstod/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hlmW8GVeVEeHTTpyzJusYX67_kacbwZCnwlk5OSb-H9UOUxDWVNVUTlGSlNVUTVRM0pLMTdYTjVRRi4u&wdLOR=cC6E17A0A-D603-F245-866D-BEE9FFE679F2
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4-rsv7uccUuBiQt4fSQEXBKJstvF91dAqdaHXhfos9ZUN0NPQUg2UzJQOTc3M1FHNlBCVFQxSFEySS4u


Så fungerar upphandling i Lekebergs kommun

Offentlig upphandling är den process som 
offentliga organisationer använder för att göra 
inköp. Det finns regler för hur detta ska gå till. 
Dessa regler regleras i Lagen om offentlig upp-
handling. Tröskelvärden är de beloppsgränser 
som avgör vilka regler som blir aktuella för 
den specifika upphandlingen. 

Offentlig upphandling ska säkerställa att 
organisationer inom offentlig sektor öppnar 
upp sina inköp för konkurrens. Detta så att 
skattemedel används så effektivt som möjligt 
och företag inom EU kan göra affärer med 
offentlig sektor på lika villkor. 

Lekebergs kommun genomför stor del av sina 
upphandlingar via inköpssamverkan Örebro 
län. Inköpssamverkan drivs av Örebro kom-
mun, där till exempel kommuner och kommu-
nala bolag kan vara med. Utöver inköpssam-
verkan är Lekebergs kommun medlemmar hos 

Adda inköpscentral och kan göra avrop från 
deras upphandlade ramavtal. Lekebergs kom-
mun genomför även upphandlingar på egen 
hand, vanligtvis objektsupphandlingar, som 
exempelvis olika typer av entreprenadupp-
handlingar. 

Vill du se vilka offentliga upphandlingar som är 
aktuella i Lekebergs kommun just nu?  
Klicka här
 
Vill du läsa mer om upphandling och om hur 
du kan göra affärer med offentlig sektor? På 
upphandlingsmyndighetens hemsida hittar du 
stöd om vad som är viktigt att tänka på när du 
förbereder företaget, deltar i upphandling och 
mycket mer.

Tre tips för dig som vill lägga anbud  
på en upphandling

Att främja små- och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling, att verka för en 
sund konkurrens på lika villkor och för minskad regelbörda inom upphandlings- och konkur-
renslagstiftningen är viktiga prioriteringar för Företagarna. Magnus Johansson är upphandlingsex-
pert på företagarna och ger dig sina tre bästa tips för dig som vill lägga anbud på en upphand-
ling:

• Läs noggrant igenom upphandlingsdokumenten för att snabbt bilda dig en uppfatt-
ning om kraven kan uppfyllas och anbud kan inlämnas.

• Ställ frågor till den upphandlande organisationen under pågående annonsering ifall 
något är otydligt eller behöver kompletteras i upphandlingsdokumenten.

• Lämna endast in information som efterfrågas och dubbelkolla att anbudet är kom-
plett vid inlämnande.

Som medlem i Företagarna kan du få stöd och hjälp av upphandlingsexpert Magnus Johansson 
och mycket annat. Företagarna har mycket gratis information, artiklar och bra att veta gällande 
offentlig upphandling, läs mer här. 
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https://lekeberg.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.711bc06b14820d116bc18ab.html
https://www.upphandlingsmyndigheten.se
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/fragor-vi-driver/offentlig-upphandling/


Företagssökning 

verksamhetslokal & mentor

Söker du en verksamhetslokal i Lekebergs kommun?
Kontakta Maria Comstedt via maria.comstedt@lekeberg.se för mer information.

Vill du bli mentor åt en entreprenör? 
Vill du dela med dig av tips, ditt nätverk och av din kunskap till blivande företagare 
som står i startgroparna? Mentor Eget Företag letar mentorer. Läs mer

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. 

Campusmässan - en mötesplats för  
arbetsgivare & studenter

Campusmässan är Örebro universitets arbetsmarknadsmässa som riktar sig till alla studenter. 
Här har arbetsgivare chansen att träffa studenter från 85 utbildningsprogram och knyta värde-
fulla kontakter inför framtiden. Välkommen till Campusmässan i Novahuset 29 mars 2023! 

Sista anmälningsdag är 12 december 2022. Läs mer här och anmäl ditt företag

Företagsbesök: Hur går det för Bear Padel?  
 
Tidigare i oktober besökte representanter från Lekebergs kommun Björn Sahlqvist för att se hur 
det går med byggnationen av padelhallen i Fjugesta. Hallen kommer att erbjuda tävlingsbanor 
med läktare, lounge, konferens, restaurang, kontorshotell, gym och mycket mer när det är klart.  
 
”Hallen har växt fram under en längre tid. Nu börjar vissa delar bli klara och då tyckte vi att 
det var viktigt att se och höra om vad som händer”, säger Gustav Olofsson kommundirektör.  
 
Den senaste tiden har vi kunnat läsa om padeldöden och att många padelbanor går i konkurs. 
Vad säger Björn Sahlqvist om det. Är du orolig?  
 
”Jag är inte orolig. Att hallar går i konkurs beror på att det finns för mycket  
hallar på vissa platser. Här i Fjugesta finns det ingen hall, vi är dessutom den 
enda som har tävlingshöjd och vi erbjuder ett helhetskoncept för Lekeberg”, 
säger Björn innan han fortsätter med byggandet.  
 
Padelhallen beräknas öppna i början av 2023.

mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
https://www.nyforetagarcentrum.com/mentorskap/
mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
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Företagsbesök: Daglig verksamhet,  
Lekebergs kommun 
 
”Vi har ett jättefint exempel där en person började på praktik tidigare i år och snart går över i 
en utvecklingsanställning, anpassad anställning som ger visst ekonomiskt stöd för arbetsgiva-
ren”, säger Marika Hjerpe. 
 
Hon och kollegan Rebecca Sörberg Hendeberg arbetar som arbetsanpassare och hjälper 
personer ut i praktik som förhoppningsvis leder till jobb. Först görs en kartläggning och sedan 
studiebesök på en passande arbetsplats. 
 
”Blir det ett beslut om praktik kan vi arbetsanpassare vara med i början för allt 
ska gå smidigt och  kännas tryggt till för alla. Vi gör en plan och täta uppfölj-
ningar”, säger Rebecca. 
 
Båda kvinnorna jobbar på den dagliga verksamhet som finns inom LSS för Leke-
bergs kommun. I tillägg till fikarum, arbetsytor för legoarbete, snickeri, sömnad 
med mera, så finns även terapeutiska rum för de som behöver ta en paus eller 
kanske önskar värme och UV-ljus med sand mellan tårna, mitt i vintern och mitt 
i Fjugesta! 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vänder sig till perso-
ner som tillhör lagens personkrets och som har ett omfattande vårdbehov. I Fjugesta finns både 
boende med särskild service och daglig verksamhet i huset Kastanjen.  
 
Vill ditt företag erbjuda anpassade praktikplatser? Kontakta rebecca.hendeberg@lekeberg.se 

Företagsbesök: Nemax Miljöhantering 
 
Nemax startade sin verksamhet år 1991 som bland de första i branschen. Idag är de en av de 
främsta experterna på farligt avfall i landet. Nemax erbjuder inte bara att omhänderta allt som 
klassas som farligt avfall, utan även rådgivning samt miljötekniska tjänster. Fokus är att bidra till 
en god miljö och hållbar utveckling.  
 
Maria Comstedt och Josephine Hedlund besökte Nemax och fick se de nya fräscha konferens-
lokalerna samt ett härligt kök som samlar alla på företaget till lunch och raster. 

”Vi tycker att det är viktigt att alla jobbar tillsammans och ses, vi vill inte ha uppdelat mellan 
exempelvis chaufförer och administrativ personal. Det är viktigt för oss att ha en god sam-
manhållning”, säger Anki Bergstedt när hon visar oss runt.  
 
David Bergstedt visar oss också den del som ska bli bar och en mer avslappnad yta att umgås på, 
som kommer vara klar under oktober.  
 
Den 9 november hålls nästa företagsträff på Nemax och då har du chans att se hur det blev! 

mailto:rebecca.hendeberg%40lekeberg.se?subject=


Vill ditt företag också ha ett  
besök av näringslivskoordinatorn?

Kontakta maria.comstedt@lekeberg.se 
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