”Det är bra att
kommunen visar intresse för
besöksnäringen. De är en sammanhållande länk som inte tar någons
parti, alla får sin del
av kakan.”

Jonas Ahlsén,

ordförande i en
av kommunens
centrumföreningar

ordförande i en
av kommunens
företagarföreningar

platschef på ett
av kommunens
besöksboenden

Sven Karlsson,

ordförande i en
av kommunens
företagarföreningar

”Det känns nytt
och fräscht. Jag är ganska ny,
och de på Näringslivsenheten
likaså. De är tillmötesgående och
vakna för nya idéer. Tar till
sig det vi pratar om.”

”Näringslivsenheten
fungerar som spindel i det
kommunala nätet. De har hjälpt
oss till en bra dialog med rätt
beslutsfattare.”

Företagarföreningar
i Lerum
FFLK, Företagsföreningen i Lerum
Telefon 0302-310 08
Företagarna i Lerum
Telefon 0706-31 84 84

”Nuvarande Näringslivsenhet
har verkligen tagit till sig handelns
frågor. De är väldigt engagerade
och sitter bland annat med
vid våra styrelsemöten.”

”Björn och Åsa är en
bra konstellation. De är
vakna och lyhörda – har en
positiv attityd. Näringslivsenheten är en brygga in till
beslutsfattarna.”

Olle Dahlberg,

Magnus Flygare,

För

företagens
utveckling

Qreativa kvinnor
Telefon 0302-187 02
Lerums företagspark Stenkullen
Telefon 0708-22 92 01
Lerums Centrumförening
Telefon 0302-175 06
Floda Centrumförening
Telefon 0302-345 10
Gråbo Centrumförening
Telefon 0302-466 42

Vi vill gärna träffa dig
och lära känna just din verksamhet. Hör av dig, berätta vad
du vill prata om och boka en
tid. Sätter du på kaffet så tar vi
med både bullar och berörda tjänstemän. Eller
kanske rentav en politiker…

Annika Fagrell,

representant för
en fastighetsägare
i kommunen

Näringslivsenheten i Lerums kommun
Björn Ek, 0302-52 15 56, bjorn.ek@lerum.se
Åsa Qvist, 0302-52 15 58, asa.qvist@lerum.se
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Näringslivsenheten
i Lerums kommun

Näringslivsenheten i Lerum
– för företagens utveckling!
Det här kan vi hjälpa
dig med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyetablering
Miljödiplomering
Bygglov
Affärskontakter
Markhänvisning
Lokaler
Företagsutveckling
Tillståndsfrågor
Starta eget
Utbildning/kurser
Energirådgivning
Företagslots

Och mycket mer…
Hör av dig – vi är till för dig som företagare.

Det här kan vi inte
hjälpa dig med:
•
•
•
•
•

Pengar i näven
Kontaktlistor till tänkbara kunder
Marknadsföring av enskilda företag
Ändra fattade beslut
Bortsprungna kontorshundar

Vi kan inte allt om dig, ditt företag eller din
bransch – vi är generalister, du är experten.
Hör av dig och berätta om dina förutsättningar.
Vi vet inte allt men nästan alltid vem som vet.

Näringslivsenheten
ordnar också
•
•
•
•
•
•
•
•

Soppluncher
Företagsfrukostar
Rådgivning för nya och blivande företag
Informationsträffar om Leader
Nyhetsbrev
Näringslivets Dag
Referensgrupper för näringslivets nyckelfrågor
Företagsbesök

Och ännu fler mötesplatser där du som företagare kan
få råd, inspiration och knyta nya kontakter.

Björn Ek
är näringslivsansvarig i kommunen.
Han kommer närmast från Business
Region Göteborg och kan allt om hur
man växer som företag – och vilket
stöd man kan få. Både inom regionen
och ut i resten av Sverige och världen.
Björn vill ingjuta kunskap, kraft, mod
och inspiration hos företagarna i Lerum – så att företagen vågar och kan växa.
Telefon: 0302-52 15 56
E-post: bjorn.ek@lerum.se

Åsa Qvist
arbetar med näringslivsfrågor i
kommunen, med särskilt fokus på
besöksnäringen. Hon är dessutom
kommunens kontakt i Leaderprojektet
Göteborgs Insjörike.
I sin roll vill hon veta allt som är på
gång i kommunen, såväl hinder på
vägen som stundande arrangemang.
Telefon: 0302-52 15 58
E-post: asa.qvist@lerum.se

Visste du att
du kan få

• Hjälp med din egen affärsplan. Gratis.
• Personlig energirådgivning ute på ditt
företag. Gratis.
• Skräddarsydd tillväxthjälp inom precis
dina utvecklingsområden.
• Akut stöd att reda ut företagets ekonomi
när du hamnat i kris. Gratis och med
tystnadsplikt.
• Vägledning att hitta partners i andra
EU-länder.
• Hjälp att synas genom vårt besökspaket.

Länkar
• Leaderprojektet Göteborgs Insjörike:
www.goteborgsinsjorike.se
• Business Region Göteborg (BRG):
www.businessregion.se
• Fair Trade City Lerum:
www.lerum.se/fairtrade
• Miljödiplomering för företag:
www.lerum.se/miljodiplomering
• Besöksnäringen i Lerums kommun:
www.visitlerum.nu

