
Nyhetsbrev 

Hej alla företagare! Nu är det mycket som händer i 
Lekeberg. Här kommer ett nyhetsbrev med många 
datum att hålla koll på.

Jag är jätteglad för att ni är så många som kommer 
på våra frukostmöten, tematräffar och som bjuder 
in oss till företagsbesök. Hoppas att ni som företa-
gare vill komma på våra frukostmöten och tema-
träffar framöver också. Nästa tematräff planerar vi 
till den 13 januari 18.00 – 20.00 då vi ska diskutera 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Lekebergs kommun. 

Missa inte heller årets sista frukostmöte den 8 
december. På frukosten i december kommer vi att 
prata om trygghet för företagen i Lekeberg. Det är 
ett aktuellt ämne som tas upp i många samman-
hang. Vi ses då, varmt välkomna!

Näringslivskoordinatorn
Maria Comstedt har ordet

Maria Comstedt, Näringslivskoordinator. 
Telefon: 0585-48925.
Mejl: maria.comstedt@lekeberg.se

• Datum för kommande frukostmöten under 
våren 2022 äger rum andra onsdagen i månaden 
med fokus på mat, nätverkande och ett aktuellt 
ämne. Efter önskemål från er testar vi även lunch 
och after work. 
- 12 januari - Frukost 
- 9 februari - Frukost 
- 9 mars - Lunch 
- 13 april - Frukost 

Kort info från kommunen
- 11 maj - Frukost 
- 1 juni – After work
- 13 januari kl. 18.00 – 20.00 Tematräff   
 med fokus på översiktsplanering för   
 Lekebergs kommun.

• Glöm inte att du kan söka 5 gratis rådgivnings- 
timmar i timbanken. https://www.timbanken.eu/
OrebroLan

– Jag har förmånen att få jobba med medborgar- 
service både operativt och strategiskt. Det är mig 
och mitt team ni möter när ni ringer, mejlar eller 
besöker kommunhuset. Under senaste året har ett 
arbete pågått med att införa ett mindre kontakt-
center i Lekebergs kommun. I mitten av januari byter 
nuvarande växel och reception i kommunhuset namn 
till Lekebergs kommuns kontaktcenter. Då lyfts en del 
ärenden över till att handläggas helt i kontaktcenter 
men framförallt så jobbar kontaktcenter för att lösa 
medborgare och företags enkla frågor i första kontak-
ten med kommunen. Jag jobbar även med att utveckla 
e-tjänster för att förenkla kontakten med kommunen. 
Det gör det möjligt att utföra sina ärenden dygnet 
runt från den plats man själv befinner sig på. Det är 
mitt bästa när jag känner att jag kan göra nytta för 
både invånare och verksamheterna i Lekeberg, säger 
Maria Lysegård som arbetar med medborgarservice.

Vad gör egentligen en team-
ledare för Kontaktcenter?Vi jobbar 

med företag
i Lekeberg

Maria Lysegård
Teamledare för kommande 

Kontaktcenter

https://www.timbanken.eu/OrebroLan
https://www.timbanken.eu/OrebroLan


Campusmässan är tillbaka!

På Örebro universitets största arbetsmarknadsmässa 
kan du som är arbetsgivare träffa studenter från över 
80 olika utbildningsprogram och knyta värdefulla kon-
takter inför framtidens kompetensförsörjning. Mässan 
är den 2 februari kl. 10-16. Läs mer och anmäl er senast 
21 december.
 
Studentuppdrag – hyr in en student!
Vill ni komma i kontakt med våra studenter för att 
ta del av deras entusiasm och framåtanda? Genom 
Studentuppdrag får du som är arbetsgivare tillgång 
till rätt kompetens, engagemang och ny input i er 

Örebro universitet –  
intresserad av kontakt 
och samarbete med våra 
studenter?

verksamhet utan att själv behöva anställa. Läs mer och 
kontakta oss! Är ni intresserade av att höra mer om 
hur ni kan samverka med våra studenter är ni välkomna 
att kontakta Samverkanskoordinator Karin Collén.

Karin Collén, karin.collen@oru.se

– Som säkerhetsstrateg jobbar jag med allt från 
trygghetsfrågor till krisberedskap och totalförsvar. 
Det handlar exempelvis om att stötta förvaltningar 
i det förebyggande arbete. Eller att genom samver-
kan och övning förbereda kommunen på en ev. kris. 
 
Mest synligt för medborgare är kanske arbetet kring 
brottsförebyggande frågor. Tillsammans med polisen 
tar vi fram en lägesbild som hjälper oss att veta vilka 
insatser och åtgärder passar en ev. problembild. 
Företagare och medborgare har en viktig roll i detta, 
exempelvis genom att göra en polisanmälan när ett 
brott har skett. Men även genom att vara aktiv i sam-
hället och på så sätt fortsätta bidra till en hållbar och 
trygg kommun, säger Harmen Rebel som arbetar som 
säkerhetsstrateg i kommunen.

Vad gör egentligen en 
säkerhetsstrateg?Vi jobbar 

med företag
i Lekeberg

Harmen Rebel
Säkerhetsstrateg

Närmare 40 gäster deltog på frukostmötet den 10 
november som handlade om mat. Claes Nelander 
gästade mötet och berättade om AGROs verksamhet 
och om Sveriges låga självförsörjningsgrad av mat. 
Vi fick också höra mer från lokala matproducenter 
och hur vi kan bli bättre på att samverka och göra 
affärer mellan varandra i kommunen. Vi åt självklart 
också en riktigt god frukost och nätverkade.

- Jag får så mycket energi av dessa möten och vi har 
fått så mycket positiv feedback kring vårt möte, det 
stärker att vi jobbar på rätt sätt, säger näringslivs- 
koordinator Maria Comstedt. 

Uppskattat frukostmöte 
med tema mat



Handelsbanken anpassar verksamheten efter för-
ändrat kundbeteende där kunderna alltmer efter-
frågarkvalificerad rådgivning som komplement till de 
digitala tjänsterna. Kontoret i Fjugesta kommer finnas 
kvar på samma adress som tidigare och fokuserar på 
kvalificerad rådgivning för privatpersoner och före-
tag inkl skog och lantbruk. Organisatoriskt kommer 
Fjugestakontoret slås samman med kontoret Örebro 
Drottningparken och få samma clearingnummer.
 
Förändringen innebär mer tid för rådgivning då vi 
samtidigt samordnar och effektiviserar administration 
för kontoret. Vi tillför även ytterligare kompetens via 
kollegorna på Örebro Drottningparken. Tidsbokade 
möten kan ske både lokalt och digitalt även fortsätt-
ningsvis. För kontakt: handelsbanken.se/fjugesta 

Handelsbanken utvecklar 
kontoret i Fjugesta

Tema:  ”Trygghet för företag”  
Frukostvärd:  Företagarna 
Plats: Berga Gård

Frukosten innehåller många spännande gäster som 
arbetar med trygghetsfrågor te x  från polisen, Företa-
garna, kommunen och de lokala företagen och Styrel-
seinstitutet informerar om Board Camp. 

Vi äter frukost mellan kl. 07.15 – 07.30. 
07.30 startar programmet och vi avslutar kl. 09.00. 

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

Välkommen på årets sista 
företagsfrukost 8/12

Ett axplock av kommunens företagsbesök

Madame La Gård Karin Wellness klubb Nina från Lanna byalag

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

Har du funderat på att starta eget företag? Varmt 
välkommen på en caféträff där vi pratar om vad 
man behöver tänka på om man vill starta eget. 
 
Datum: 8 december.
Tid: Kl. 16.00 – 17.30.
Plats: Hos NIA (Avdelningen för näringsliv, integration 
och arbetsmarknad) på Vallgatan 43 i Fjugesta.

Vi bjuder på fika och information. Välkommen på 
träffen önskar Lekebergs kommun, Lekebergs Spar-
bank och Nyföretagarcentrum.

Caféträff med temat 
”starta eget företag”

Det pågår en medborgardialog i kommunen från 20 
november 2021 till 30 januari 2022. Ta chansen och 
tyck till om Lekebergs utveckling redan i ett tidigt 
skede av arbetet med den nya översiktsplanen.

Syftet med dialogen är att samla in åsikter om de ut-
vecklingsskisser som tagits fram i arbetet med den 
nya översiktsplanen. Utvecklingsskisserna finns att se i 
dialoghandlingen, i plattformen Placetoplan och i ut-
ställningen i den kringresande glascontainern. Läs mer 
dialogen, hitta dialoghandlingen, schema och länkar 
till Placetoplan på lekeberg.se/tidigdialog
 
Missa inte träffen om översiktsplanering för före-
tagare samt jord- och skogsmarksägare som är 13 
januari kl. 18-20. Mer information kommer.

Delta i medborgardialogen


