
Nyhetsbrev 

Hej företagare i Lekeberg! Nu kan vi äntligen ses 
igen och vi laddar för flera träffar redan i oktober. 
Vi i kommunen planerar för att arrangera flera olika 
tematräffar där vi möts och pratar om viktiga möj-
ligheter för oss i framtiden. Den första tematräffen 
handlar om företagsklimatet och äger rum den 6 
oktober.

Sedan rullar våra populära frukostträffar igång 
igen, som vi arrangerar med Lekebergs spar-
bank och Företagarna, då ska vi äta, nätverka och 
lyfta viktiga ämnen. Kom gärna med inspel om 
sådant som du tycker vore intressant att höra 
mer om. Höstens första frukost äger rum den 13 
oktober. Vi är sugna på att ses. Hoppas att du är det 

Näringslivskoordinatorn 
Maria Comstedt har ordet

också! Hör av dig med tankar, idéer och synpunkter 
till: maria.comstedt@lekeberg.se 

Förra veckan släppte Svenskt Näringsliv sin årliga 
ranking över svenska kommuners företagsklimat. Bäst 
i Örebro län är Ljusnarsbergs kommun på plats 58 
och Lekebergs kommun hamnar på plats 98 i Sverige. 
 
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig 
ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är 
mest gynnsamt att starta och driva företag. 2021 års 
ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 
000 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt 
Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.
I siffrorna från Svenskt Näringsliv så rankas Ljus-
narsbergs kommun som bäst i Örebro län med 
placeringen 58. Lekeberg hamnar på plats 98 i Sverige 
och tappade därmed placeringar från tidigare år. 
 
– Det är ju signaler som vi självklart tar på stort allvar. 
Företagsklimatet är ju en viktig fråga för Lekeberg, 
och vi behöver vända den nedåtgående trenden. 
Det lokala näringslivet är en helt grundläggande för-
utsättning för att kommunen överhuvudtaget ska 
finnas. Vi är mitt uppe i en process där vi tar fram 
ett strategiskt näringslivsprogram och vi jobbar ock-
så med en förnyad översiktsplan som ger oss kraft 

Lekebergs företagsklimat på fjärde plats i länet i 
Svenskt Näringslivs ranking

att vara en bra kommun för företagare över tid, sä-
ger Kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson. 
 
– Jag tror förändringen mycket beror på att Leke-
berg växer hela tiden, att många vill vara företagare 
här. Men det ställer också stora krav på den offent-
liga verksamheten. Det blir mer ärenden, mer han-
tering av detaljplaner, bygglov och så vidare, säger 
Maria Comstedt, näringslivskoordinator i Lekebergs 
kommun.
 
– Sedan tror jag det handlar mycket om kommunika-
tion, att man inte riktigt uppfattar var vi som kommun 
står och vad vi tycker, tillägger hon.

Jämförelsen med andra kommuner har presenterats 
nu, men sedan kommunen tog del av sitt eget resultat 
i våras har man vidtagit flera åtgärder för att vända 
trenden. Ett exempel är att ta fram en näringslivs- 
strategi, som inte funnits tidigare.
– Vi kommer också ha regelbundna företagsbesök, 
vilket legat nere under pandemin. Och så planerar vi för 
temakvällar där näringslivet bjuds in för att diskutera 
företagsklimatet och hitta gemensamma lösningar, 
säger Maria Comstedt.

Behöver du gräva i och/eller stänga av en gata, 
torg, gångbana eller cykelväg? Kom ihåg att 
söka grävtillstånd och en trafikavstängnings-
plan (TA-plan) hos Teknik och service. Kontak-
ta Information Lekeberg så hjälper vi dig rätt! 
Tfn Information Lekeberg: 0585-487 00.

Tips!
Om Covid har drabbat dig extra hårt – ring 
Företagsjouren 019-602 99 00.
 Glöm inte att du kan söka 5 gratis rådgivnings-
timmar i timbanken. Läs mer om varje konsult 
och välj det du behöver på:
https://www.timbanken.eu/OrebroLan/



När kommer nyhetsbreven?
Vi planerar att göra tre nyhetsbrev under hösten 
som kommer i ut i slutet av september, oktober 
och november. Tipsa gärna någon som du tycker 
ska vara med till maria.comstedt@lekeberg.se
 
Vilka datum är det företagsfrukostar?
Nu drar Lekebergs kommun, Lekebergs sparbank 
och Företagarna igång de populära frukost- 
mötena igen. Vi kör frukostmöten andra onsda-
gen i varje månad fr om oktober dvs. 13 oktober, 
10 november och 8 december 07.30 – 09.00. 

Syftet med frukostarna är att näringsliv och re-
presentanter från kommunen träffas, utbyter 
tankar och erfarenheter och får info om vad 
som är på gång i kommunen, i vår omvärld och 
hos företagen. Företagen ges också möjlighet 
att äta frukost, nätverka med varandra och göra 
sökningar hos varandra för att skapa mervärden. 

Info från kommunen

Första frukosten äger rum den 13 oktober på Lanna 
Lodge. Anmäl dig via mejl till maria.comstedt@
lekeberg.se

Företagssökning - Cullbrand Bygg AB söker...

SÖKHyresgäster

Vi på Cullbrands Bygg AB går i byggtankar och vill kolla av intresset för ev. hyresgäster av mindre 
lagerlokal i Fjugesta. Hör av er vid funderingar eller vidare info.
 
Kontakt: Patrik, 070-5935546 eller patrik@cullbrandsbygg.se

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

 

Onsdag 6 oktober 14:30-17:00

Näringslivet bjuds in att delta i samtalet om hur vi kan 
utveckla företagsklimatet i kommunen tillsammans.

Plats: Sparbanksbörsen, Fjugesta.

Anmälan: Anmäl dig via epost till Maria Comstedt 
före den 1 oktober.

Mötet inleds med dragningar från Svenskt näringsliv, 
Business Region Örebro och Företagarna. Dragningar-
na följs upp med en workshop där alla får komma till 
tals. Varmt välkommen!

Välkommen på samtalsträff!



 

Region Örebro läns företagskoordinator Jenny 
Ahlgren jobbar med en insats som handlar om att 
öka besöksnäringsföretagens förmåga att utveckla 
nya upplevelser i länet.

Förutsättningarna för att skapa bredd i erbjudanden 
och jobba med paketlösningar ska öka. Nätverks- 
träffar och andra aktiviteter planeras utifrån besök-
snäringens behov och önskningar om tema.

Den första nätverksträffen gick av stapeln den 20/9 
och kommande träffar är planerade 18/10, 18/11, 26/1 
och 23/3. Missa inte detta! 

Tillsammans stärker vi 
länets attraktionskraft!

Kontakt: jenny.ahlgren@regionorebrolan.se

Läs mer om Region Örebros arbete: 

Region Örebro län satsar mer på att stötta företag och föreningar inom besöksnäringen | Region Örebro län

Tillsammans skapar vi fler besöksanledningar (regionorebrolan.se)

– Teknik och service ansvarar bland annat för det kom-
munala vattnet och avloppet. Där är vi med både från 
detaljplaneskeden till vattenmätarbyten. Vi ansvarar 
för drift och underhåll av kommunens befintliga 
vägar och parker och är beställare när nya gator och 
ledningar ska byggas. Till Teknik och service hör även 
Måltidsenheten och vår Interna service med lokalvård 
och vaktmästeri. Vi handlägger flera myndighetsären-
den som t.ex. markupplåtelser, schaktremisser och 
återställningar, trafikärenden och parkeringstillstånd. 

Jag började som Teknisk chef i Lekeberg i mitten av 
augusti och har tidigare arbetat i Hallsberg som ga-
tuingenjör och i Örebro som projektledare för gatu- 
projekt och sedan enhetschef för Projektenheten 
på Tekniska förvaltningen. Jag ser fram emot att få 
utveckla Lekebergs kommun tillsammans med det 
engagerade näringslivet, säger Adina Lundberg som 
arbetar som teknisk chef i kommunen.

Vad gör egentligen en 
teknisk chef?  ����������
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Adina Lundberg 
Teknisk chef

FÖRETAGSNYTT

FÖRETAGSNYTT

Ett axplock av kommunens företagsbesök

Trädgårdshäng

Lilla Väsby Prisutdelning Årets företagare Berga gård Landshövdingens besök i Sixtorp

Av Jord Lanna Bokcafé

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

https://via.tt.se/pressmeddelande/region-orebro-lan-satsar-mer-pa-att-stotta-foretag-och-foreningar-inom-besoksnaringen?publisherId=3235654&releaseId=3300080
https://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/turism-och--friluftsliv/nya-besoksanledningar/

