
Nyhetsbrev 

Hej, 

Kriget i Ukraina påverkar verksamheterna en hel del 
om än i största del indirekt såklart. Vi har haft be-
redskap för att ta emot flyktingar med väldigt kort 
varsel där flera företag varit behjälpliga med plat-
ser. Vi har nu fått information från migrationsverket 
att vi ska inaktivera vår beredskap då behovet inte 
längre bedöms vara lika stort.

Jag vill tacka för en mycket bra samverkan och det 
värmer att flera företag har kontaktat oss för att 
fråga hur just de kan hjälpa till. Vi lär få anledning 
att återkomma till frågan men vi hoppas på fred i 
Ukraina så fort som möjligt.

Jag kan tyvärr inte vara med på nästa företagsfru-
kost, men programmet kommer vara späckat ändå. 
På återseende! 

Johan Niklasson

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

Nu är det dags för Företagarna att utse årets företag i Leke-
berg. Vi vill att du nominerar ett företag som du tycker är en  
förebild i Lekeberg. Kriterierna är engagemang, kreativiet, lönsamhet, 
miljöarbete samt att man stöttar lokalsamhället på olika sätt. 

Skicka in din nominering till maria.comstedt@lekeberg.se

Det är dags att nominera årets 
företag i Lekeberg!

Lekebergs kommun söker...

SÖKföretag som vill arbeta tillsammans! 

Efter företagsfrukosten 13 april finns det möjlighet till co-working på Lanna Bokcafé för dig som 
vill! Det är en utmärkt möjlighet till fortsatt nätverkande i fin miljö och med tillgång till både kaf-
fe och WiFi. Bokcaféet öppnar speciellt för oss kl. 09:00, så passa på att jobba en stund tillsam-
mans och ta en lunch efteråt!

Co-working är en av de möjligheter vi vill lyfta som ett steg i att profilera Lekeberg som den 
perfekta kommunen för hem- och hybridarbete som komplement till dagens pendling.

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

Aktuell information med anledning av kriget i 
Ukraina hittar du på lekeberg.se/ukraina

http:/www.lekeberg.se/ukraina


- Jag heter Elisabeth Jangenby och började arbeta som 
kultur- och fritidschef i Lekebergs kommun 14 mars. 
Jag och mina kollegor på avdelningen arbetar med det 
roligaste som finns inom kommunen, nämligen med 
det som händer under den fria tiden, den tid som vi 
alla kanske uppskattar mest! I slutändan handlar vårt 
arbete väldigt mycket om folkhälsa på olika sätt men 
också om demokrati och mänskliga rättigheter. I mitt 
jobb som kultur- och fritidschef ansvarar jag bland 
annat för att följa och främja utvecklingen av det ar-
betet. 

På vilket sätt kan ditt arbete påverka företag och 
föreningar i Lekeberg?

Kultur- och fritidsavdelningen ska ge förutsättningar 
till en meningsfull fritid för lekebergsborna och det 
spiller över på besökarna till vår kommun. Vi är en 
egen aktör inom besöknäringen t.ex. genom att an-
svara för friluftsbaden och cykellederna samt genom 
att arrangera utställningar och aktiviteter på bibliote-
ket. Vi stötta stöttar också föreningslivet så att de i sin 
tur får bättre förutsättningar att bedriva verksamhet 
som bidrar till ett gott besöksklimat i Lekeberg. 

Vad gör en kultur- och 
fritidschef?

Elisabeth Jangenby
Kultur- och fritidschef

Datum och tid: 13 april kl. 07.15 – 09.00 
Plats: Lannamässen, Hidinge-Lanna byalags lokal bredvid Lanna Bokcafe

Kom och träffa framtidens företagare i Lekeberg!  Vi får träffa UF representanter och rösta fram årets UF företag 
från Lekeberg, lyssna på ”Kreaktiva Kvinnor” från Lanna och höra mer om vad arbetsförmedlingen och kommu-
nen kan erbjuda våra företag. Nätverka, lyssna, prata och ät god frukost från Lanna Bokcafe. 

Anmäl dig till maria.comstedt@lekeberg.se

Välkommen på frukostmöte

FÖRETAGSNYTTEtt axplock av kommunens företagsbesök & möten

Företagsträff 9 mar

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

På företagsträffen den 9 mars 
samlades i ett trettiotal företag 
i Lekhyttan för att luncha och 
nätverka. Temat för träffen var 
samhällsbyggnadsfrågor.

-En energifylld lunch, det märks 
att många längtar efter att ses 
fysiskt, säger Maria Comstedt

Hedbergs lantbruk

Den 18 mars invigdes ett nytt 
kycklingstall hos Hebergs lantbruk. 
På plats fanns Johan Niklasson. 
kommunstyrelsens ordförande, 
som invigningstalade. 

Egastronomi

Den 23 mars var hela länets 
besöksnäringsföretag inbjudna till 
Egastronomi i Kumla för att lära 
sig mer om värdskap, samarbete 
och hur man får fler besökare. 



Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt 
företag i Örebro län. Du får upp till fem timmar 
om året med en affärsrådgivare - välj själv vad 
du vill få bättre koll på. Det kan exempelvis 
handla om hur du gör bättre affärer, syns mer 
eller jobbar smartare

Bakom Timbanken står Region Örebro län och 
länets alla kommuner. Affärsrådgivningen får du 
av kvalificerade konsulter och specialister som 
har upphandlats av Region Örebro län.

Läs mer och anmäl dig

Behöver råd, stöd och vårpepp?

-Få fem timmar med en expert!

E-tjänst för bygglov

Nu  kan du äntligen ansöka om bygglov digitalt.  
Via e-tjänsteportalen kan du följa dina ärenden 
och dessutom hålla kontakt med din handläggare . 

Läs mer hos Samhällsbyggnad sydnärke

Aktuellt hos oss!

Digital karta över Lekeberg

Den nya digitala karttjänsten innehåller flera 
kartlager som är öppna för allmänheten. Du 
kan bland annat ta del av detaljplaner, lediga 
tomter, samhällsfunktioner, idrottsanläggningar, 
badplatser och flygfoton. 

Läs mer och ta del av kartan

Tyck till om detaljplanen Knista-Sanna 1:19

30 mars-20 april kommer detaljplanen för fast-
igheten Knista-Sanna finnas ute på samråd.  
Under samrådstiden kommer plankarta och 
planbeskrivning vara utställda på Lekebergs bib-
liotek i Fjugesta. Du hittar även handlingarna här. 

Läs mer och skicka in dina synpunkter

Aktuella upphandlingar

Nu upphandlar vi:

- Tjänstekoncession - drift av Sannabadet 
- Vägmärken och trafikavstängningsmaterial
 

Läs mer och skicka in anbud

re:START - stipendium för unga vuxna i Örebro län 

re:START är ett stipendium som syftar till att främja entreprenörskap och initiativkraft hos studenter 

och andra unga vuxna i Örebro län. Stipendiet ska användas till att skapa ett projekt som testar en 

idé som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Maxbelopp att söka är 10 000 kr. 

Läs mer och ansök

Glad påsk!
Glöm inte bort att kontakta Maria om du vill träffas och prata 
om ditt företag, utmaningar och möjligheter. Vi hörs!

Maria Comstedt, Näringslivskoordinator
Telefon: 0585-489 25
Mejl: maria.comstedt@lekeberg.se

https://www.timbanken.eu/orebrolan/
https://minut.sydnarke.se/
https://lekeberg.se/nyheter/lekebergskartanennykarttjanstforlekebergsinvanare.5.2a54744617f44b13a27d76b6.html
http://www.sydnarkebygg.se/planering/pagaendeplaner/pagaendeplaner/detaljplanfordelavfastighetknistasanna119.5.9e9341817f9775950bccaf5.html
https://lekeberg.se/nyheter/tycktillomdetaljplanenknistasanna119.5.66b0fb1f17f96a8babdd1552.html
https://www.opic.com/org/lekebergs_kommuns_upphandlingar/
https://www.oru.se/samverkan/oru-innovation/student-impact-lab/restart--sok-stipendium-och-bidra-till-en-battre-varld/

