
Nyhetsbrev 

Hej! Vilka intressanta och givande samtal det blir 
när vi ses! Det var verkligen livliga och engagerade 
samtal som vi hade på Sparbanksbörsen när vi sågs 
senast på vår tematräff för att diskutera utveckling-
en av näringslivet. Det var lika intressant att lyss-
na på er under den senaste företagsfrukosten på 
Lanna Lodge när vi hade gruppvisa diskussioner om 
framtiden i Lekeberg. 

Precis såhär vill jag ha det. Det ska vara lätt att 
uttrycka både ris och ros och komma med kon-
struktiva idéer. Det märks att det finns en stark vilja 
att tillsammans göra det ännu bättre för företagare 
i Lekeberg. Jag är fylld av energi och jag hoppas 
ni känner likadant. Vi kommer som vi nämnde ha 
flera tematräffar framöver. Därför hoppas jag att 
så många som möjligt är med även på nästa träff 
och på frukosten den 10 november. Återigen vill 
jag uppmana er om att bjuda in oss på företags-

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

besök, vi vill mer än gärna komma ut och se hur er 
vardag ser ut och få en bättre förståelse om de möj-
ligheter och utmaningar ni ser utifrån ert perspektiv. 

Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande.

• Utbildningar, seminarier, stöd och olika typer 
av rådgivning för dig som är företagare eller 
förening och verksam inom besöksnäringen: 
https://orta.regionorebrolan.se
 
• Glöm inte att du kan söka 5 gratis rådgivnings- 
timmar i timbanken.
https://www.timbanken.eu/OrebroLan

Tips!
• Är du intresserad av framtidsfrågor kopplat till 
matproduktion? Missa då inte Agrodagen 2021!
Agrodagen äger rum torsdagen den 11 november 
kl. 09.30-14.00 på Berga Gård i Fjugesta. Det finns 
60 platser till Agrodagen 
Läs mer om anmälan och programmet i evene-
mangskalendern på lekeberg.se. Eller anmäl dig 
direkt via denna länk. 

– Jag utgår från jobb- och praktikcentrum (JOP) på 
Vallgatan 43 där vi rustar individer för arbetsmarknaden. 
Min roll är att coacha, motivera och entusiasmera 
individer till jobb eller studier. Vi har under året ställt 
om verksamheten och kommer nu fokusera mer på att 
samverka med både näringsliv och kommun när det 
gäller arbete, praktik och arbetsträning för individer 
på väg ut i arbete.

- En stor utmaning är kompetensförsörjningsfrågan. 
Vi vet att det är ett av de största tillväxthindren. Här 
vill och kan vi vara en del av lösningen. Med rätt in-
ställning, stöd och förutsättningar får vi människor att 
växa på arbetsplatser. Det kan handla om allt från ett 
studiebesök, arbetsträning till praktik eller anställning 
med eller utan stöd. När vi samarbetar skapar vi goda 
förutsättningar för ett hållbart samhälle, säger Anders 
Friberg som arbetar som arbetsmarknadskonsult i 
kommunen. 

Vad gör egentligen en 
arbetsmarknadskonsult?  ����������
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Anders Friberg 
Arbetsmarknadskonsult 

Vill du veta mer? Mejla anders.friberg@lekeberg.se

https://orta.regionorebrolan.se
https://www.timbanken.eu/OrebroLan
https://lekeberg.se/upplevaochgora/evenemang/evenemang/agrodagen2021olikavagartillvardefullmat
https://lekeberg.se/upplevaochgora/evenemang/evenemang/agrodagen2021olikavagartillvardefullmat
https://sv-se.invajo.com/event/agro%C3%96rebro/agrodagen20212


Företagssökning - Fastighetsbyrån söker...

SÖKKontorsplats i Fjugesta

Hej! Vi kikar på en etablering av ett litet kontor i Fjugesta med bra skyltläge, plats för en kontors-
plats och konferensbord. Pentry och toalett önskas. Det är också en fördel om lokalen är lättill-
gänglig ur ett handikapperspektiv.  

Kontakt: Andreas Jinnestrand, 019-587002, 070-384 16 00 och 
andreas.jinnestrand@fastighetsbyran.se 

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

Den 6 oktober genomfördes den första tematräffen 
med temat ”Hur ska vi förbättra företagsklimatet till-
sammans i Lekeberg”. Ett trettiotal företagare samla-
des på Sparbanksbörsen för att prata om hur vi kan 
förbättra företagsklimatet.

Eftermiddagen inleddes med föredrag från Svenskt 
Näringsliv, Business region Örebro och Företagarna. 
Business region Örebro berättade om NKI (Nöjd Kun-
dindex) och Svenskt näringsliv berättade om deras 
undersökning och ranking. Efter dragningarna diskute-
rade alla i mindre grupper om vad som är viktigast för 
ett bra företagsklimat? 

Resultatet av diskussionerna: 

• Viktigt med kommunikation mellan kommun och  
 näringsliv och mellan olika företag. 
• Nätverksträffar med olika karaktär – det behövs  
 fler träffar med fokus på nätverk och de kan ske  
 olika tider och dagar. 
• Insikt om att vi både konkurrerar och samarbetar.
• Vi behöver bli bättre på digital kommunikation 
• Näringslivet behöver kunskap från kommunen t.ex.  
 om upphandlingsförfarande. 
• Vi kan göra likadant som Askersund där företag gick 
  ihop för att bidra till den lokala handeln. 
• Vi måste vara uthålliga och skapa kontinuitet.
• Den kommunala hemsidan behöver förbättras för  
 företagsbehov där det tydligt framgår vad som gäller 
 för olika lov och tillstånd.  

Årets första tematräff • Samarbete mellan skola och näringsliv – kanske kan  
 skolan bjuda in företag och leta praktik? 
• Det saknas en kunskap om vilket företag som gör  
 vad i kommunen. 
• Det behöver finnas ”en-väg-in” i kommunen. 
• Hur kan vi gemensamt lösa boendefrågan för 
 nyrekryterad personal. 
• Samarbete och kommunikation kring kollektiv- 
 trafiksfrågor mm.
• Kanske kan kommunens nämnder bjuda in företag  
 för att kunna öka förståelsen mellan kommun och 
 näringsliv. 
• Fortsätta med nyhetsbrevet – det är bra! 
• Det finns behov av enkel kontakt med myndig- 
 heterna för att få besked och information.

Vad kan varje företag göra?

• Delta på nätverksträffar och kanske arrangera? 
• Bidra till sammanhållning .
• Agera tillsammans .
• Skapa en företagarförening/ett nätverk.
• Handla lokalt.
• Vara goda ambassadörer.
• Arrangera ”matchmaking” – träffar.
• Prata positivt om den egna kommunen och varandra. 

Är det något du vill komplettera med och som du 
saknar? Hör av dig till Maria Comstedt på maria.com-
stedt@lekeberg.se. Det här är en levande lista som vi 
arbetar med på olika sätt hela tiden och som vi kom-
mer att följa upp på nästa träff.

Maria Comstedt, kommunens näringslivskordinator och Markus Hagersten från Business region Örebro.



Välkommen på Företagsfrukost den 10 november 
på Lanna Lodge. Temat på denna frukost är ”MAT i 
Lekeberg”. Vi har många matproducenter, restaurang-
er och andra duktiga företagare som håller på med 
mat i någon form. Vi vill därför uppmana dig lite extra 
som på något sätt är verksam inom matsektorn och 
gröna näringar att komma och nätverka med andra 
på frukosten i november. Vi vill också uppmana dig 
som är nyfiken att lära dig mer om ”Mat i Lekebergs 
kommun” att delta i frukosten. Vi inleder med att 
äta frukost och nätverka mellan 07.30 – 08.00. Pro-
grammet startar kl. 08.00 då vi har några talare som 
är förberedda och vi är också öppna för inspel och 
spontana frågor.

Anmäl dig till maria.comstedt@lekeberg.se

Mat är temat på nästa 
företagsfrukost

Den 13 oktober samlades företagen första gången 
fysiskt för ett frukostmöte sedan pandemin startade, 
vilket var efterlängtat. Ett 30-tal företagare träffades 
på Lanna Lodge där det minglades, åts frukost och 
pratades om företagsklimatet i kommunen.

Det diskuterades också vad som är viktigt att foku-
sera på angående företagsklimatet i kommunen till-
sammans med Johan Niklasson, kommunstyrelsens 
ordförande. Maria Comstedt som är näringslivs- 
koordinator var sjuk men Sofia Olsen, enhetschef 
för avdelningen för näringsliv, integration och arbets-
marknad höll ihop programmet. Jenny Ahlgren, som 
arbetar som affärsutvecklare på regionen presentera-
de sig under frukosten och berättade lite om vad hon 
kan hjälpa till med.

På frukostmötet fick alla presentera sig och ge feed-
back på vad som är viktigt att tänka på när det gäller 
frukostmöten framåt och vad man skulle vilja se för 
olika aktiviteter. Det var många som tipsade om att 
man skulle kunna ha frukostmöten hos olika företag, 

Höstens första fysiska 
frukostträff

erbjuda olika nätverksträffar vid olika tidpunkter, 
arrangera företagsmässor, låta alla företag nätverka 
med varandra och mycket mera. 

Tack för alla era tankar. Nu jobbar vi vidare med detta 
och laddar för nästa frukostmöte den 10 november 
kl. 07.30 till 09.00. Hoppas att vi ses!

/Johan Niklasson och Maria Comstedt

Ett axplock av kommunens företagsbesök

Mullhyttans Gräv & Schakt Brightec Fyra Systrar

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

Kontakta Maria Comstedt på maria.comstedt@lekeberg.se. 

Har du något du vill att vi tar upp 
i nyhetsbrevet? 


