
 
 

  

Företagarfrukost 2016-04-13 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Café Christina 13 april kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets andra företagarfrukost kom ca 70 deltagare. 

Gabriela Kloth, Näringslivssamordnare, Hällefors kommun öppnade frukosten och välkomnade alla. 

Aktuellt från kommunen. 
 
 
  

Jessica Jansson tf kommunchef, berättar vad som är på gång i vår kommun:  

Vi tittar på lokal- och markinventering för etablering i hela kommunen. 

Formens Hus byggs om och planeras vara inflyttningsklart vid årsskiftet. 

Det jobbas aktivt med översiktsplanen. 

Undersöker om det finns möjlighet att tidigarelägga en plan för strandnära tomter. 

 (LIS-område) 

Vi kommer att göra en kommunanalys tillsammans med regionen. Ett strategiskt underlag för fortsatt utvecklingsarbete. 

Den ska spegla hela kommunen som den ser ut idag. 

Trafikverket har lämnat preliminär information om att de går in och finansierar förlängning av järnvägsperrongen i 

Grythyttan. Byggstart 2016. Kommunen återkommer när det är riktigt bekräftat. 

Nya Resecentrumet planeras att invigas i sommar. 

Aktiviteter är viktigt i kommunen. Projektering är på gång för en framtida simhall och så tittar man på möjligheterna att 

ha ett utegym i Hurtigtorpet. 

Kommunens nya personalchef Pia Berg började sitt arbete i måndags (11/4). 

Pia kommer att jobba mycket med personalförsörjningsplanen som är viktig för kommunen. 

Hans Karlsson, som anställts som projektledare på 40% berättar om sitt uppdrag - projektet ”Kompetens & 

kunskapsanalys”. 

På vilket sätt kan utbildningsinsatserna i Hällefors kommun koordineras på ett bättre sätt så att man får ut ett bättre 

resultat än hittills. 

Hans kommer att kontakta företagen för att se hur behoven ser ut framöver. 



 

 

Företagspresentation av Herrgården i Grythyttan och Grythytte Qwarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSIKT Handelskammarens nya event och mötesplats 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kristina Henricsson, VD, (som är 5:e generationen som bor på herrgården) berättar att 

Herrgården i Grythyttan fyller 200 år i år. Det kommer att uppmärksammas på något sätt 

under sommaren. Herrgården erbjuder Bed & breakfast, vandrarhems-boende. 2015 hade 

de ca 500 gästnätter. Finns även möjligheter för studenter och doktorander ifrån Örebro 

Universitet att hyra längre perioder. På Herrgården finns även möjlighet att boka in möten 

och kalas från 5 till 50 personer. Viktigt för Kristina och hennes personal är att de har ett 

gott värdskap, ett personligt mottagande av gästerna. Lokalproducerade produkter samt 

det som finns i skog och mark är viktiga i verksamheten. 

Grythytte Qwarn där mals mjöl vår och höst och där bakas även eget bröd. Kvarnen är 

öppen sommartid med gårdsbutik, galleri och café. Kvarnen har renoverats i samarbete 

med Svenska Bygnadsvårdsföreningen både utvändigt och maskineri. I galleriet kommer i 

år familjen Linderholm att ställa ut sina alster. Forsens dag arrangeras 5 maj i samarbete 

med kraftbolaget som är vänliga och öppnar damluckorna den dagen. Kvarnen kommer att 

öppna till Pingst och från midsommar kommer det att vara öppet varje dag. 

Andra aktiviteter som erbjuds är ”Kultur- och matvandringar” för att uppleva Grythyttan. 

Naturvandringar där man ser djur, växter och fåglar – sker i samarbete med flera lokala 

företag och föreningar. ”Grön rehab” är något nytt man kommer att jobba med framöver. 

Kristina avslutar med att hon är glad och tacksam för att ha fått ett kulturarv att ta hand 

om. 

Jesper Granath, Handelskammaren Bergslagen informerar om deras nya event 

UTSIKT. UTSIKT ersätter Promotionbåten. Bakgrunden till det är att i många år så har 

handelskammaren kört Promotionbåten men nu vill de göra något nytt. UTSIKT är en resa 

för företag och det offentliga där man löser frågor och gör affärer. Under UTSIKT 

kommer det att lyftas frågor och synpunkter inom tre huvudteman: 

• Omvärld - synen på globaliseringen påverkar företag i hela länet. 

• Hemmaplan – Urbanisering/Lokal utveckling. Hur man utvecklar samhället 

och gör det bättre för näringslivet i hela Örebro län. 

• Molnet – Digitalisering. Inte bara att tjänster blir digitala utan också att 

affärsmodellerna förändras. Företagen måste tänka om. 

Huvudtemana kommer att knådas och bakas i olika former som seminarieform, workshops 

och mycket möten.  

Eventet genomförs på Gothia Towers i Göteborg 2-3 oktober. 2 oktober avgår ett chartrat 

tåg från Örebro Centralstation. 

I år är det begränsat till 500 platser. Det är ett späckat program om man vill få till alla 

möten som är planerat. 

Priset är 4.500 kr/deltagare och allting ingår. 

Läs mer på www.utsikt.nu och boka så snart som möjligt. 



 

 

 

Att mäta kommunservice, hur jobbar vi med det?  
 

 

  

Helena Aronsson, koordinator inom kommunservice, Business Region Örebro  

Business Region Örebro är en samverkansplattform för tillväxt och näringslivsfrågor.  

 

Helena berättar om hur man jobbar med att mäta kommunservice tillsammans i länet. Hur 

ska man få kommunservicen att bli en bra tillväxt för kommunen? Kommunservice 

handlar om service, rättssäkerhet och effektivitet. Dessa är viktiga parametrar så att vi får 

en stabil grund att stå på. 

Service är tillgänglighet, att när man kontaktar kommunen så ska man få ett svar, en 

dialog. Man ska få ett gott bemötande och få information. T.ex. om vi har en ny 

lagstiftning så är det ju viktigt att man får veta det. 

Man kommer att jobba med bygglov – hela statsbyggnadsprocessen, brandtillsyn, 

markupplåtelse – offentlig mark man tar i anspråk, serveringstillstånd, miljö- och 

hälsoskydd och Livsmedel. Det är dessa myndighetsområden som ingår i kommunservice. 

Det är det som gör att vi får en bra dialog och att vi jobbar rättssäkert. Att jobba rättssäkert 

är jätteviktigt.  

Effektiviteten grundar sig på att det ska vara korta handläggningstider. Dialogen med 

kommunen ska gå fort så att man får ett beslut och kan sätta igång. Det ska också vara 

tidseffektivt till låga kostnader. 

Hur kan vi bli bättre i vår service? INSIKT utgörs av en enkätundersökning som är 

upphandlad av hela regionen och skickas ut till företagen. Resultatet av företagarnas svar 

kommer man att jobba med lokalt här i Hällefors, lokalt i norra länsdelen och också för 

hela BRO. Företagarnas svar är jättebetydelsefulla för hur vi ska utvecklas tillsammans. 

Den regionala basen som vi står på är ju den som skapar attraktivitet och det är då vi får 

nya företag hit. 

Business Region Örebro rapporterar enkätsvaren i början av 2017. 



 

 

 

Företagspresentation Spendrups Bryggeri AB 
 

 

  

Hans Lindgren, produktionschef informerar. 

• Koncern med dotterbolagen Spring Wine & Spirits AB, Hellefors Bryggeri 

AB och Gotlands Bryggeri AB 

• Första bryggeriet grundades 1897 i Grängesberg  

• Vi är idag 900 medarbetare, fördelade över Vårby, Grängesberg, Hällefors 

och Visby 

• VD är Fredrik Spendrup, som är fjärde generationen Spendrup 

• 2014 var ett rekordår för Spendrups, då vi omsatte ca 3,3 miljarder och 

producerade över 400 miljoner liter dryck 

2008 köpte Spendrups Hellefors Bryggeri i Hällefors. Så Hellefors Bryggeri finns kvar 

som ett självständigt försäljningsbolag som tillverkar handelns egna varumärken i stor 

utsträckning t.ex. Coop och ICAs varumärken. 

• Produktion och logistik 

• Ca 70 medarbetare inkl. administration 

• 2 st åpet-linjer 

• Tillverkar ca 75 milj liter – 110 miljoner enheter 

• 97% vatten (2015) Loka, Grythyttan och EMV  

• Lokakällor samt källor i Jeppetorp (mineralvatten) 

• Framtiden: Lokaledning – från källorna till bryggeriet. För att minska på 

transporterna. 



 

 

 

Vill du få möjlighet att kompetensutveckla ditt företag?  
 

  
Information om Solo-Mikro. Petra Hofwander-Edberg, Affärsrådgivare Almi. 

Almi är ett statligt och regionalt ägt bolag som jobbar med att hjälpa små till medelstora 

företag med lån, rådgivning och riskkapital. Almis vision är att skapa möjligheter för alla 

bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. 

 

Behöver man fylla på kunskap inom lite olika områden inom affärsutveckling då ska man 

söka till affärs-utvecklingsprojektet Solo-Micro. Projektet vänder sig till solo-företagare 

och micro-företag upp till 9 anställda. Det finns även möjlighet att ta in några företag med 

upp till 20 anställda. 

Solo-Microprogrammet handlar om utveckling i affärsutveckling. Det är företagets behov 

som styr vad det kommer att bli för utbildningar. 

Boka gärna ett möte med Petra så kan ni gå igenom, helt förutsättningslöst och 

kostnadsfritt, vad företagets behov skulle kunna vara. Vad blir just ert nästa steg? 

Solo-Micro är ett socialfondsprojekt som handlar om utbildning. Företagets kostnad är 

1000 kr och då deltar man ända fram till 2018. Utbildningarna startar hösten 2016 och 

anmälningarna bör vara inne senast 30 juni. 

I dagsläget finns 100 platser kvar. 

 

Först gör vi en behovsanalys. 

Utifrån företagets behov, ambitioner och mål går 

vi sedan vidare med att identifiera vilka resurser 

som krävs 



 

 

Pitch av nytt företag: Grythyttans Naturskafferi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer i nätverk och organisationer i Hällefors och i regionen? 

 

  

Lilliann Gilmark 

Företaget startades för 1 år sedan. Hållbarhet i alla led är grundtanken. Så förpackningarna 

är väldigt viktiga. De bevarar örternas kvalitet och är återförslutningsbara. 

Privat har de lång kunskap – de har samlat örter och använt i hushållet. Gryhyttans 

Naturskafferi började med ört-teer och namnen på dom berättar vad de har för karaktär 

eller ger för effekt t.ex. ”Slummer” & ”Hosthäva” 

Produkterna säljs bl.a. på Måltidens Hus, Tempo och i Nora samt i Östermalmshallen. 

Och nu söker man sig ut för att hitta nya återförsäljare. 

Grythyttans Naturskafferi vill sprida att man själv går ut och plockar i naturen. 

Aktuellt just nu är granskott, färska små björkblad m.m. 

Och hinner man inte plocka får man gärna vända sig till Lilliann. 

Företagarföreningen i Hällefors ordförande Madga van Almenkerk informerar om ett 

inspirations-seminarium som hölls 3 kvällar. Hur lyfter man näringslivet i Hällefors? Man 

kom fram till att Framtid-Trygghet-Gemenskap är värdegrunden som man ska fortsätta 

arbeta med. 

Vi har en framtid och vi är starka tillsammans. 

Vi som företagare måste känna oss trygga med varandra. 

Vi måste lära känna varandra bättre, såväl mellan företagen som mellan företagen och 

kommunen. 

Vårens möten börjar i kväll med informationskväll för butiker och säljande företag. Det 

kommer att handla om projektet FILLit som är ett lokalt bonussystem. FILLit stärker den 

lokala handeln. Går det att införas även i Hällefors?  

Vad mer är på G? 

Årsmöte 20 april på Christinas. 

17 maj, 1:a afterwork-träffen på Hellefors Herrgård 

”Speed-dating” för företagare planeras. 

Webbsidan är också på gång. 



 

 

 

Arbetsförmedlingen, Carin Svensson & Bo Liljeblad 
 

 

 

 

Hällefors IK Stefan Molander  
 

 

 

 

 

Insight by you, Linda Gustafsson 
 

 

 

 

Nästa företagarfrukost: Onsdag 1 juni 

AF berättade om Etableringsuppdraget för nyanlända som varit igång sedan hösten 2010. 

AF behöver hjälp av företagarna i processen att få ut nyanlända på arbetsmarknaden. ”Vi 

har en åldrande befolkning och de som kommer nu är vår kommande arbetskraft – så se 

möjligheterna i det här” säger Carin Svensson, sektionschef. 

Stefan informerade lite kort om kommande föreningsmässa 21 maj på Folkets Hus. 

Allmänheten, föreningar, politiker – ALLA är välkomna att anmäla sig. Tanken är att fler 

ska engagera sig och bli mer aktiva i föreningslivet. Alla kan göra något! 

Helgen efter föreningsmässan 28-29/5 kommer Linda Gustafsson och dansprofilen Annika 

Sjöö att ha en tränings- och inspirationshelg i Hennickehammar. Båda är drivna 

jättemycket av företagande och välmående personal. Hon erbjuder alla företagarna en 

rabatt om man bokar innan 29/4. 

Tack till alla företag som jobbat 

& lobbat för utbyggnad av 

järnvägsperrongen i Grythyttan! 

 
”Vi behöver fler företag och företag som 

utvecklas – vi behöver Er! 

Och framförallt behöver vi jobba 

tillsammans.” 

 


