
Nyhetsbrev 

Nu har jag arbetat som näringslivskoordinator i två 
år och under den tiden har varit mer eller mindre 
pandemirestriktioner.  Det känns därför lite overk-
ligt att vi äntligen kan ses fysiskt. Vi har under hela 
pandemitiden arbetat aktivt med att ta fram ett 
näringslivsprogram som kommer att antas i när-
tid. Nu vill vi träffa dig och prata om vilka konkreta 
aktiviteter som du skulle vilja genomföra tillsam-
mans med oss för att verkställa programmet och 
göra företagsklimatet så bra som möjligt i hela 
kommunen. Hör av dig om du vill prata om det-
ta och glöm inte boka in lunchträffen den 9 mars. 
Under lunchen kommer vi prata om kommunens 
framtida samhällsplanering.  

Vi vill ta reda på vad du tycker om kommunens be-
mötande i olika ärenden. Därför vill vi uppmana 
dig att svara på NKI-enkäten som skickas till dig när 
du har haft ett ärende hos kommunen.

Vi håller också på att fundera på hur vi kan bli bätt-
re på att samarbeta när det gäller besöksnärings-
företagen. Jag är därför glad och tacksam över att 
ha två praktikanter som just nu håller på att titta 

Näringslivskoordinatorn 
Maria Comstedt har ordet

på dessa frågor. Flera av er kommer därför att bli 
kontaktade.

Glöm inte bort att tipsa mig om innehåll till nyhets-
brevet, företagsbesök eller saker som vi kan sam-
arbeta kring. Jag är laddad för en vår utan corona 
och vill träffa dig och höra mer om ditt företagande.  
Hör av dig!
 
Maria Comstedt, Näringslivskoordinator. 
Telefon: 0585-48925
Mejl: maria.comstedt@lekeberg.se

Lekebergs kommun fortsätter ha en positiv tillväxt 
och det finns en tydlig ambition att den ska fortsät-
ta vilket gör att vi arbetar intensivt med att ta fram 
detaljplaner för att möjliggöra det och det råder i 
nuläget brist på både mark för bostäder och för in-
dustri/verksamheter i nästan hela kommunen. Detta 
samtidigt som det finns ett stort tryck både från fö-
retag och privatpersoner som vill ha mark för verk-
samhetslokaler eller bostäder, det är kul och positivt 
för Lekeberg och kommunen arbetar med att möta 
efterfrågan. 

Aktuella projekt är en utökning av Bergaindustriom-
råde med tre nya verksamhetstomter, detaljplanen 
har vunnit laga kraft och processen med byggandet 
av infrastruktur är igång. 

Detaljplaner för fler bostäder är på gång både i Fju-
gesta och i Lanna men dom är överklagade och kom-
munen inväntar beslut från domstol innan vi eventu-
ellt kan gå vidare med projekten. 

Vad har Lekebergs kommun för planer framåt? 

Kommunen arbetar också med att öka sitt markinne-
hav för att på så sätt öka möjligheterna att kunna er-
bjuda mark till både befintliga företag som vill växa 
och nya som vill starta upp eller etablera sig. 

Finns det intresse att diskutera markfrågor eller frå-
gor kring detaljplaner och kommunens arbete framåt 
så hör gärna av er till och då i första hand till Matilda 
Eriksson, samhällsbyggnadsstrateg.  

Parallellt med detta pågår arbetet med ny översikts-
plan där bland annat möjliga framtida områden för 
verksamheter är en viktig fråga. Statusen där är att 
kommunen, efter en intensiv dialogperiod, samman-
ställer och tar fram svar på alla inkomna synpunkter 
och förslag i en så kallad dialogredogörelse. Det blir 
sen ett underlag till nästa formella steg som är att 
kommunen tar fram att ett färdigt förslag på ny över-
siktsplan som sen skickas ut på samråd. Det siktar vi 
på att göra i slutet av året. 

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Äntligen kan vi träffas fysiskt igen och denna gång väljer vi ses över ett lunchmöte. Lunchen äger rum 
onsdag 9 mars, klockan 11:45 - 13:30 hos Lekhyttans kök & kiosk. Vi nätverkar och pratar om vad som 
händer i Lekeberg avseende samhällsplanering och myndighetsutövning.  

Anmäl dig senast måndag 7 mars till Maria Comstedt via e-post: maria.comstedt@lekeberg.se 

Nästa företagsträff blir ett lunchmöte onsdag 9 mars 

mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se%20?subject=Anm%C3%A4lan%20lunch%209%20mars


Företagssökning - Lekebergs kommun söker...

SÖKnya platser för företagsträffar!

Vi söker nya platser hos företag där vi kan arrangera företagsträffar! Vill du vara värd och/eller 
kan ta emot 30-40 personer? Hör av dig!
 
Kontakt: maria.comstedt@lekeberg.se

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

 

Studenterna som deltar i aktiviteten läser antingen sista 
året/åren på systemvetenskapliga programmet eller till 
civilingenjör med inriktning mot datateknik. 

Detta är ett evenemang där företagen får möjlighet att pre-
sentera sig och sina karriärmöjligheter varpå studenterna 
sedan får ställa frågor och boka in uppföljningssamtal. En 
unik möjlighet att komma i kontakt med drivna studenter 
som vill komma in på arbetsmarknaden. Förra gången eve-
nemanget genomfördes var det många anmälda studenter 
och resulterade i flertal olika rekryteringar.

Vill du veta mer? kontakta: markus.hagersten@orebro.se 

Att matchas med en student 
-BRO om kompetensförsörjning

 

Namnbytet innebär att det ska bli lättare för företag 
och privatpersoner att få svar på frågor, detta för att 
öka servicen i Lekebergs kommun. 

Skillnaden är att fler frågor kommer att kunna besva-
ras av kontaktcenter som är den första kontakten du 
har med kommunen. 

En kunskapsdatabas finns för kontaktcenter, den 
innehåller svar på de vanligaste frågorna som inkom-
mer till kommunen. Kan inte Kontaktcenter svara på 
frågan så förmedlas frågan vidare till ansvarig verk-
samhet som återkopplar med svar.

Information Lekeberg byter 
namn till Kontaktcenter 

 
Vilka upphandlingar kan vara aktuella för dig som företagare?

Just nu söker Lekebergs kommun följande tjänster:  

• Upphandlingskonsulttjänster (sista anbudsdag är 14 mars)
• Revisionstjänster (sista anbudsdag är 9 mars) 

Mer information hittar du hos opic.com

mailto:markus.hagersten%40orebro.se?subject=
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Vi har skapat en enkät som riktar sig till dig som är intresserad av och/eller känner att du verkar inom 
besöksnäringen. Det tar endast 10 minuter att fylla i den och alla svar är värdefulla.

Syftet med enkäten är att ge oss en bild av situationen för företag i kommunen och för att tjäna som grund 
i vårt gemensamma arbete mot en mer hållbar besöksnäring och kommun. Vi ser fram emot att få läsa just 
dina svar, som du enkelt lämnar senast 8 mars genom att klicka här!

Vi vill även tipsa om aktuella stöd från Regionen i arbetet med att utveckla din verksamhet: 

• Visit Academy - En utbildning inom nyckelområden för branschen, inklusive din digitala närvaro. Den-
na utbildning är endast tillgänglig till och med oktober och har begränsat antal platser. 

• Workshop - Hur får vi besökare att stanna längre? 23/3, 08:30-13:00, Egastronomi, Kumla. 
• Timbanken - Stöd och rådgivning av konsulter.

Kontakt för mer information: jenny.ahlgren@regionorebrolan.se

Hej Sandra och Joakim, praktikanter på NIA med 
fokus på besöksnäringen! Hur kan besöksnäringen 
förbereda sig för kommande säsong?

– Jag är en obotlig blomsterfantast som älskar att 
skapa vackra miljöer där människor kan mötas och 
dela upplevelsen tillsammans med varandra och 
med naturen. Jag driver en småskalig snittblomsod-
ling -Trädgårdshäng i Vekhyttan. Vi odlar enligt slow 
flowers principen, giftfritt och följer varje årstids för-
utsättning utan att påskynda processen.

Vad studerar du?
- Jag läser till PCO på Yrkeshögskolan SKY. En ut-
bildning inom projektledning, event och mötes-
branschen.

Vad ska du göra på NIA?
- Tillsammans med Maria Comstedt ska vi se över hur 
vi kan synliggöra Lekeberg som en hållbar turistdesti-
nation inom besöksnäringen. Både på kort sikt inför 
sommaren men även utifrån ett långtidsperspektiv.

Vem är du Sandra 
Oskarsson?  

Sandra Oskarsson 
Praktikant, NIA  

(Avdelningen för näringsliv, integration och 
arbetsmarknad)

Platsbanken - söker du ny kompetens? 

Örebro universitet har en ny platsbank klar som kan fyllas med spännande jobb för studenter.  

Vad gäller för platsbanken?  

• I platsbanken kan arbetsgivare kostnadsfritt annonsera heltids-, sommar-, och extrajobb riktade till 
studenter på Örebro universitet.  

• Platsbanken hittas via studenternas karriärsidan Karriär och framtid på oru.se eller genom kortadres-
sen www.oru.se/platsbanken där arbetsgivare kan registrera sig som annonsör och sen påbörja 
publicering av annonser. 

EKO-bussen är ett projekt som syftar till att öka 
försäljningen av ekologiska livsmedel. På varje resa 
kommer deltagarna att under två dagar få besöka 
fyra olika företag som alla har någon form av eko-
logisk livsmedelsproduktion och självklart kommer 
resan även att innebära möjlighet till nya affärskon-
takter, spännande samtal och god matsamhet som 
återkopplar med svar. När? 4-5 april för Örebro län . 
 
Läs mer och anmäl dig

Häng med på en resa med 
EKObussen och utveckla er 
verksamhet
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