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HOTELLNÄTTER PÅ NÄÄS

med synergieffekter
Sängplatser i Hedefors

stödjer idéer för framtiden
BESÖKSNÄRING & UPPLEVELSER

en av två strategier i Leader

Lönsamt samarbete
Det nya lösenordet för
projektpengar stavas Leader.
Den som filar på sin idé
under hösten kan få sin
ansökan prövad redan i
början av 2009. Men du
måste samarbeta med andra.

vårdcentralen vill vara med
också, och då kan det generera
ännu mer pengar genom att
Västra Götalandsregionen också
går med.
En första workshop om
Leader hölls i april i Tollered.
– I mötet mellan olika sektorer uppstår nya affärsidéer. Jag
har träffat flera som då började
fundera på nya samverkansprojekt. Jag uppmuntrar dem att
utveckla dem till en ansökan.

Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram. Här finns pengar
att hämta för dem som tänker nytt
och samverkar över gränser.
– Ett projekt skall vara till nytta Öppna upp och skapa förutsättningar – det är kommunens roll i Leader.
Inspirera
för många, säger Lerums komHenrik Ripa var en av många deltagare i vårens workshop i Tollered.
muns näringslivsansvarige, Hans
Det kommer att bli fler workParck. Det får inte gynna ett enskilt före& upplevelser, och om Livskvalitet & hälsa.
shops framöver. En del kommunövergritag och skall helst involvera både offentlig,
De måste även rimma med ett av EU:s
pande, andra lokala.
privat och ideell sektor. Hela idén bygger
landsbygdsprograms mål:
– Det kan bli en workshop kring Floda
på samverkan. Kommunen kan till exem– Det mål vi valt att arbeta mot är
centrum eller en inbjudan till alla som arbepel inte söka pengar för att bygga en lekFörbättrad livskvalitet, att bredda företatar med friskvård i hela Leaderområdet.
plats, men om vi samarbetar med en förgandet och utveckla den lokala ekonomin.
Syftet är att inspirera och visa att här öppening kan vi göra en gemensam ansökan.
nas möjligheter.
Dessutom skall idén knyta an till både mål
Fler ger mer
och strategier.
Säg att ett företag som arbetar med hälsa
Ledord för Leader
slår sig ihop med en idrottsförening med
Bredda företagandet
en idé om att förbättra hälsan för en viss
• Lokal
Under hösten 2008 kommer Lerums
grupp av människor. Tillsammans skriver
	förankring
kommun att bilda Leaderområde tillsamde då en ansökan. Deras insats är tid och
mans med Alingsås, Partille, Härryda och
• Nytänkande
kanske även pengar. Ansökan lämnas till
Mölndal. Tätorterna exkluderas.
LAG-gruppen, Local Action Group, som
• Underifrån– Äntligen ett projekt där vi gynnar de
sammanträder en gång per månad.
perspektiv
delar som ligger utanför Lerums tätort.
• Nätverkande
Men vi försöker få med de områden som
I mötet föds idéer
gränsar till Aspen och Säveån. Så att till
– De som varit igång ett tag säger att varje
exempel Aspenäs konferens kan vara med
Kontaktpersoner Leader:
satsad krona ger 4-8 gånger tillbaka. Ju
och samarbeta med Lerums sportfiske &
Hans Parck, tel 0302-52 16 16
fler som är med, desto mer pengar geneFiskevårdsförening.
hans.parck@lerum.se
rerar Leader. Kommunerna och staten går
Hans förklarar att alla projekt måste
Jakob Rydén, tel 0302-52 11 37
in med en del pengar, men den stora biten
falla inom de två strategier som håller på att
jakob.ryden@lerum.se
kommer från EU. I exemplet ovan kanske
arbetas fram. De handlar om Besöksnäring

Kommunen stödjer lokala projektidéer
Lerum satsar på lokal tillväxt och utveckling genom ett samarbete med EU som kallas Leader. Grunden är den kunskap
och det engagemang som finns i det lokala närings- och föreningslivet. Kommunens uppgift blir att ta tillvara, inspirera,
informera och stödja de idéer som finns och kommer att växa
fram. Vi satsar även extra personella resurser för att hjälpa till
att få fram bra projekt.
Från och med nästa år till och med 2013 satsar kommunen
630 000 kronor varje år i Leader. Till det bidrar EU och staten
med det dubbla.

De två områden vi valt att arbeta med är
Besöksnäring, upplevelser & rekreation samt
Välbefinnande, livskvalitet & hälsa.
Arbetsmetoden för att få fram intressanta projekt är ny för
Lerum. Den kräver samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor och kan i sin tur ge upphov till nya relationer och
samverkan mellan de tre. Vi hoppas genom vår satsning på
Leader att det ska ge upphov till nya
oväntade affärsidéer och spännande lokala projekt.
Henrik Ripa
Kommunstyrelsens ordförande

Näringslivsinformation från Lerums kommun

Öppet och generöst
Tollered tronar med två
konferensanläggningar:
Nääs Fabriker och Sjölyckan. Årets företag, Nääs
Fabriker, öppnar för nya
affärsidéer, samarbeten
och avkopplande upplevelser.

Paketupplevelser

Hotellet har hittills främst
riktat in sig på konferenser,
och bokningarna har gått över
förväntan. Hotellet erbjuder
även paket till privatgäster.
Närheten till Öijared gör golfpaketen självklara. Med Martin
Gammal bruksmiljö möter
Lennartsson som ansvarig i
modernt hotell. Kreativa
köket görs varje dag till ett
samtal möter avslappnande
kulinariskt även tyr.
vattenporl, ljus möter mustiga
– Martin har jobbat
– Möjligheten till boende skapar förutsättningar för nya affärsidéer,
textilier. På Nääs Fabriker har
med
Stefan Karlsson på
säger Nääs Fabrikers VD Katarina Stensryd.
de arbetat med kontraster.
Fond i Göteborg i flera år.
– Om du vill ge dina affärsbekanta en
Det här är hans första tjänst som ansvaupplevelse, skall du lägga konferensen
– Folk frågar om det inte går att ordna
rig, och han delar vår strävan att ge
här, säger Katarina Stensryd, VD för Nääs
en båt, och jag säger: Varsågod! Linfärja?
gästerna en oförglömlig upplevelse.
Fabriker.
Bro? Allt är möjligt. Leader öppnar upp för
tankar och idéer.
Levande mötesplats

Allt är möjligt

Det är lätt att bli hemmablind – Lerum har
en helt fantastisk natur. Det gör att kommunen har stora möjligheter att bli riktigt
bra på besöksnäring, säger Katarina. Men
det kräver att vi kan tillgängliggöra naturupplevelserna:
– Nääs Fabriker har ett fantastiskt läge
vid Sävelångens strand. Men vi är inte
ensamma om att kunna erbjuda en vacker
omgivning. Lerum är en splittrad kommun
som behöver knytas ihop kommunikationsmässigt för att öka tillgängligheten.
Katarina har en vision om att kunna ta
sig mellan fabriksområdet och Nääs Slott
och vidare bort mot Öijared utan att behöva använda bilen.

Synergieffekter
Hotell- och restaurangverksamheten slog
upp dörrarna i oktober förra året. Synergieffekterna är redan många. Till exempel har
kanotuthyrningen på Sjölyckan fått ett större kundunderlag, och kajakuthyraren Nääs
kanot & uteliv har flyttat från Torskabotten
till Nääs fabriker. – I vår ambition att tillgängliggöra har vi byggt låga bryggor med
trappsteg för att underlätta för dem som
skall i och ur båtar. Paddling behöver inte
ta så lång tid i anspråk, något som väger in
när aktiviteter skall kombineras med konferenser. Samarbetet med Nääs Yacht Club
och teambuildingsaktiviteter är också något
som diskuteras.

Nytt
affärskoncept

Nääs skönhetsfabrik öppnade portarna 1 augusti.
Samarbetet med hotellet skapar mervärde.

Möjligheten till boende och atmosfären
i Tollered skapar förutsättningar för nya
affärsidéer. Amanda C Elmander, Marie
Lundkvist och Linda Beronius har funnit
platsen för sitt helhetskoncept: att i en unik
och rogivande miljö erbjuda professionell
kompetens och behandling för hela kroppen. De kombinerar hud- och hårvård,
make up och massage med personliga träningsmöjligheter och rehabilitering. Nääs
skönhetsfabrik huserar på tre våningar och
1000 kvadrat med 14 anställda.

Näringslivsinformation från Lerums kommun

Katarina ser även restaurangen som ett sätt
att stärka de många företag som har sitt
säte på Nääs Fabriker.
– Hotellet och restaurangen skall tillföra området något. Mer folk skapar trygghet, du skall kunna sitta här och jobba
på helgen och kunna komma ner och ta
dig en bit mat. Det skall vara en levande
mötesplats.

Öppna sinnen
Nääs fabriker
Hotell och Restaurang har fått
en ny platschef.
Magnus Flygare
kommer direkt
från Casino Cosmopol i Göteborg. Han vill
förmedla känsMagnus Flygare
lorna som väcks
söker fler aktiviteter.
vid ankomsten
till Nääs:
– När jag kom hit första gången upplevde jag lugn och ro, kände dofterna från
köket. Det vi skall trycka på i marknadsföringen mot privatkunderna är kvaliteten
och att komma hit med öppna sinnen. Vi
behöver hitta fler aktiviteter – där vill vi
gärna ha hjälp av kommunen och näringslivet.

Ständigt nyhetsvärde
Tio gånger om året är det
vernissage. Då sprids namnet Nääs Konsthantverk
över hela landet. Workshops
lockar deltagare från hela
Europa.
– Utställningarna i galleriet
lockar, säger Mats Jansson på
Nääs Konsthantverk. Många
svänger in här på väg till eller från
Göteborg. Flera besökare grips
också av den härliga miljön och
vill stanna en dag extra. Då är det
bra att kunna hänvisa till slottets
Bed & Breakfast.

Fler dimensioner
Konsthantverk handlar om föremål som
används i vardagen, men som är unika.
Inga platta tavlor att hänga på väggen
således, utan tredimensionell konst med
en funktion.
– Vi som jobbar med konsthantverk
tror att det gör skillnad vad vi omger
oss med för ting. Att kvalitet på det som
används i vardagen bidrar till att vi blir en
helare människa.
Under våren flyttade Nääs Konsthantverk in på Mellannääs, där Turistbyrån
tidigare huserade. Bottenvåningen innehåller butik och café. På andra våningen
finns galleriet och högst upp i huset
kommer det att bli en ateljé för gästande
konstnärer.

Social mötesplats
– Huset ökar också förutsättningarna för
att arrangera mindre evenemang för föreningar och företag. Det kan vara en föreläsning med fika eller en specialvisning
med ostbricka.

Service som
livsstil
En gång företagare, alltid företagare. För paret Johansson blev
pensionärstillvaron utomlands
för trist.
– Vi ser hotellet som ett boende
med 14 bonusrum, säger Klas.

Nutida konsthantverk i historisk miljö.

Mats arbetar internationellt med att producera utställningar, och att hitta utställare till Nääs Konsthantverk. Det finns ett
stort intresse från olika håll för att komma
till Nääs.
– Nääs är en bra plats. Det geografiska läget, mitt i Norden, och närheten
till Landvetter gör det attraktivt. Tidigare
har vi haft seminarier med deltagare från
en rad olika länder i Norden, samt från
Tyskland, USA, England och Albanien.

Nääs Konsthantverk
• är en ekonomisk förening
• ägs av 25 konsthantverkare
med egna företag
• driver butik
• har tio utställningar per år
• håller workshops och
seminarier
• har 15 000
besökare per år.

Trägolven knarrar under fötterna.
I ugnen doftar Tollereds Hotells
egen ekologiska müsli. Genom spetsgardiner och skir grönska skymtar
Sävelångens blå vatten.
– Det finns inget annat liv än företagande, säger Eva. Det går inte att gå
tillbaka till en anställning när man är
van att styra över sin tid.
Inte att pensionera sig heller,
uppenbarligen. Eva och Klas sålde
Stationen i Norsesund för två år sedan
och prövade att flytta utomlands.
– Det var en alltför tidig pension,
säger Klas. Det blev tråkigt, vi vill ha
något att pyssla med.
Paret vände åter till Sverige efter
ett år. De sökte någonstans att bo
och blev erbjudna att köpa Tollereds
hotell. Egen bostad och sysselsättning
i ett.
– Vi styr själva över hur mycket
jobb det blir, säger Klas. Att få ta
hand om en kunds sömn är det största
förtroende man kan få i serviceyrket.

En port till Lerum
– Nääs Slott har en
En av många paketerade upplekvarts miljon besökare
velser är "Bröllopsfest på Nääs".
varje år. Tillsammans
Stiftelsen har ett brett samarbete
med Öijared och Nääs
med bland annat cateringfirmor,
fabriker står vi för ett
florister och frisörer. Det går att
inflöde av mer än en
boka en ridtur med gästerna dagen
halv miljon besökare till Stefan Johansson samarbetar brett. innan bröllopet, vigsel i Skallsjö
Lerums kommun, säger
kyrka, middag i 1800-tals miljö
Stefan Johansson, VD för Nääs Slott.
och bröllopsnatt i Södra flygeln.
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Eva och Klas Johansson ser en potential för
besöksnäringen i Tollered. De jämför med
små byar på tyska landsbygden.
– Med stöd av Leader ser vi nya möjligheter att till exempel ordna skyltar i samhället, säger Klas.

Nystartat boende
– Det känns som att även kommunen vill ha mer folk hit till
Hedefors, säger Pelle Lundgren som
driver vandrarhemmet på Hedefors
bruk. Jag har fått en väldig respons
från alla jag varit i kontakt med.

vandrarhem i kommunen.
När sommarens turister
rest hem siktar vandrarhemmet in sig på säsongsarbetare, bröllop, konferenser och stora evenemang
i Göteborg.

Redan innan Hedefors Vandrarhem fått
klart med sina tillstånd ville gästerna
boka rum. Strax före
sommaren tog Frida
Bolander emot de
första gästerna.
– Hur verksamheten kommer att gå
framöver är svårt att
förutsäga, säger Pelle.
Det finns inget annat

Bra sängstandard

Hedefors vandrarhem drivs som ett familjeföretag av
Frida Bolander och Pelle Lundgren.

– Vi har satsat på en ljus inredning och en
bättre standard på sängar, säger Frida. Vi
har varit runt och tittat på hur det ser ut
på andra ställen och valt bort det vi själva
inte vill ha.
Hittills har de haft fullt upp med att
komma igång. Idéer om vidare utveckling
av både den egna verksamheten och samarbeten i Hedefors finns. Vandringsleder,
laxtrappa, teater och kanotuthyrning

nämns innan Pelle säger att han vill sätta
vandrarhemmet på fot först. Han är
mycket nöjd med de kontakter han haft
med kommunen:
– När jag sökte Jakob Rydén, företagslotsen, ringde han tillbaka direkt. Han
talade om att det är hos Alingsåspolisen
jag skulle ansöka om tillstånd för att driva
hotell och restaurangverksamhet. När jag
sedan tog kontakt med dem, visste de
redan om att jag skulle ringa.

Konstfabrik
på bruket

Knutpunkt
hedefors

Ett kreativt samarbete mellan företag, studieförbund och
ideella krafter ligger bakom Konstfabriken på Hedefors
Bruk.
– Till att börja med kommer Studieförbundet Vuxenskolan
att använda ateljén större delen av tiden, säger Erik Eglén,
som är förbundets ordförande. Därtill kommer de konstnärer som ingår i den ideella föreningen Konstfabriken.
I april invigdes den första etappen och kön är redan lång.
Det finns dock utvecklingsmöjligheter. Fastighetsägaren
Lunneplan ser gärna både keramisk och dramatisk verkstad på
området och har reserverat lokaler för kulturell verksamhet.

– Hedefors ligger mitt i
Lerum, säger Lars Scüler,
Lars Scüler är områdesansvarig på
områdesansvarig på Hedefors
Hedefors Bruk.
Bruk.
Området ägs av AB Lunneplan som de senaste åren
gett bruket ett rejält lyft. Närmast på programmet står en
promenadväg från vandrarhemmet lägst vattnet ner till
Konstfabriken.
– Hit skall man kunna åka och grilla, fiska, måla eller
bada. Vi vill att bruket skall vara en knutpunkt för kultur
och näringsliv, säger Lars.

Årets företagare!
Katarina Stensryd
och Reine Rosén
har med stark vilja och stort
engagemang genomfört en långsiktigt hållbar vision och utveckling av Nääs Fabriker – som bär
på en industrihistoriskt miljö.
Ett modernt företagscenter tillsammans med ett unikt
designat hotell bildar nu en attraktiv mötesplats och upplevelse
för besökare och företagare.
Nääs Fabriker utgör därigenom en för framtiden värdefull
tillgång i Lerums kommun.

Hallå där!
Jakob Rydén, vars funktion som företagslots nu blivit permanentad:
– Vilka behov och önskemål har du sett hos företagen under det år
du har arbetat?
– Det som har varit spännande är att det är ett så brett spektra. Allt från
de som vill ha råd och tips om hur man startar upp till stora, befintliga företag som vill
köpa mark för att etablera sig i Lerum.
– Vilka frågor får du oftast?
– Vanligast är lokalfrågor. Kommunen har inga egna kommersiella lokaler, men jag kan
hänvisa till ett flertal privata uthyrare utifrån enskilda behov.
– Hur har kommunens politiker och tjänstemän skött företagsbesöken?
– Det har flutit på väldigt bra. Under hösten 2007 gjorde alla ledande tjänstemän besök,
och i vår har i stort sett samtliga ledamöter i kommunstyrelsen varit ute. Gemensamt för
dem är att de visat ett stort intresse för att komma ut och diskutera företagandets villkor.
Och din egen funktion som företagslots, hur har den mottagits?
– Om inte företagslotsen syns så finns den inte. Att döma av alla telefonsamtal, och framför allt mejl, så har funktionen uppmärksammats. På kommunens hemsida har ”företagslotsen” omkring 100 unika träffar per månad.

11.30-13.00

Storm?

Om att hantera förändringar
Christian Wass,
Förändringsproffs

17 oktober

11.30-13.00

Från idé…

m
iu
ar .30
in -15
m 5
Se 3.1
1

…till färdig produkt
Maria Munther,
Uppfinnare, Minno AB

14 november

12 december

11.30-13.00

Färgstark…

…och kreativ kommunikation
Astrid Boisen, Beteendevetare,
BOISEN Utveckling AB

11.30-13.00

X-mas surprise!
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Överraskning
med jultema

Höstens soppluncher!
För ett levande näringsliv i Lerum
Välkommen på sopplunch med föredrag
fyra fredagar kl 11.30 - 13.00 på Nääs
Fabriker – en levande mötesplats!
I höst följs två av de fyra lunchföredragen även av ett fördjupande seminarium. Vi ger dig möjlighet att träffa duktiga företagare,
kollegor och samarbetspartners på ett trivsamt sätt.

Anmälan, som är bindande, gör du senast två dagar före
respektive lunchföredrag på www.sopplunch.com, e-mail
anmalan@sopplunch.com eller per telefon 031-755 65 00.
Soppa och föredrag bjuder vi på. Har du anmält dig och
inte kommer fakturerar vi 150 kr ex moms per tillfälle.
Seminarium kostar 300 kr ex moms. Antal platser är
begränsat, så först till kvarn... Varmt välkommen!

www.sopplunch.com

Näringslivsenheten
Näringslivsenheten är till för företagarna och för att
fånga upp näringslivets behov.

Etablering

Vi vill ge hög service i etableringsfrågor. Vi ger förslag på ledig mark och
förmedlar lokaler. I samarbete med Nyföretagarcentrum erbjuder vi
kostnadsfri rådgivning för de som funderar på att starta eget eller har
drivit företag i högst tre år.
Företagsutveckling

Inom Business Region Göteborg samarbetar Lerum med Göteborgs
regionens övriga kommuner för att stödja företags- och branschutveckling,
förbättra infrastruktur, forskning och utbildning samt skapa förutsättningar
för regionens tillväxt. Tillsammans driver vi flera utvecklingsprojekt.
Tillväxt Start, Tillväxt Mikro, Tillväxt 2000 och Miljödiplomeringsutbildningen är några.
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Med samlade krafter verkar vi för
att stärka näringslivet i Lerum.

Nätverksbyggande
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Näringslivsgruppen, som bildades 2006,
består av representanter för företag och
köpmän i hela kommunen och har som
syfte att bland annat föra en löpande
dialog om näringslivets förutsättningar i Lerums kommun. I samverkan
med Företagsföreningen i Lerums kommun och Nääs Fabriker arrangerar
vi bland annat de välbesökta och uppskattade soppluncherna.
Kontakta näringslivsenheten

Hans Parck • 0302-52 16 16 • hans.parck@lerum.se
Kontakta Företagslotsen

Företagslotsen erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att hitta rätt kontakter
inom kommunen. Du erbjuds förenklade myndighetskontakter, hjälp till
rätt beslutsväg, hjälp med kontakter om tillstånd med mera. Företagslots:
Jakob Rydén • 0302-52 11 37 • jakob.ryden@lerum.se

medlem av

341 332

ill:sara-mara.se

26 september

