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Näringslivsrådet
Kommunens näringslivsråd träffas
för att diskutera näringslivets förutsättningar och gemensamt verka
för ett bra företagsklimat.
Näringslivsrådet består av representanter för Företagarna Bergslagen,
Ljusnarsbergs Företagareförening, de lokala bankerna, Kopparbergs evenemangsförening, Kopparbergs Bryggeri och kommunen.
Som företagare i kommunen är
du varmt välkommen att höra av dig med
frågor och förslag på vad du vill att rådet
ska arbeta med.

Nyheter i skolan
Läsåret 2018/2019
Från och med hösten 2018 är
PRAO verksamheten på Sveriges grundskolor enligt skollagen
återigen obligatoriskt.
Det betyder att varken enskilda skolor eller elever kan välja att inte
genomföra verksamheten.
Ljusnarsberg företagare har
historiskt ett exceptionellt gott PRAO-klimat och ett stort engagemang i skolfrågor. Företagarnas vilja att tillhanda
PRAO platser och delta i den Omvända
gymnasiemässan är ett starkt bevis för
detta.
Höstens PRAO veckor kommer att vara vecka 40 och vecka 41 och
kommer att omfatta årskurs 9. Vårens
PRAO veckor kommer att vara vecka 10
och vecka 11 och kommer att omfatta årskurs 8.
På Kyrkbacksskolan hoppas vi
att ni återigen har tid och lust att ta emot
våra elever och inspirera dem inför deras
framtida yrkesplaner.
Om ni har synpunkter eller
frågor kring PRAO verksamheten så är ni
välkommen att kontakta mig.

Företagsbesökpå IMS
Emballage
IMS Emballage beläget på Stenbrovägen i Bångbro startades 2012 som
ett systerbolag till IM Hart gruppen
för att främst användas som en visningsanläggning till maskinbolaget
IM Hart. Sedan några år tillbaka
är företaget helt inriktat på palltillverkning.
Stefan Gillberg VD på företaget
berättar att omsättningen har stadigt ökat
de senaste åren och idag sysselsätter företaget ca 25 personer. Förra året var företaget nominerat som Årets Gasell företag i
Örebro län.
I år har företaget även startat upp
en tredje tillverkningslinje i Bångbro Industriområde.
Bland de mer kända kunderna finns bl a
Volvo och Tetra Pak.
Vi pratar lite om konjunkturcykeln och vad vi tror om framtiden. Träbaserade produkter brukar ha en tendens av
att ligga tidigt i konjunkturcykeln. Stefan
tror att det kommande kvartalet kommer
orderingången plana ut något för IMS
Emballage snarare än att det skulle fortsätta öka.
Den som är nyfiken på IMS Emballage kan titta in på deras hemsida:
www.imsemballage.se

Ingrid Hultén
Studie- och yrkesvägledare
070 - 794 02 64
Ingrid.hulten@ljusnarsberg.se
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Kalendern
25 SEPTEMBER
Företagsfrukost
Plats: Tingshuset
Start: Klockan 07.30
27 - 29 SEPTEMBER
Affärsexpedition 2018
Läs mer på:
www.foretagarna.se/event/
orebro-lan/2018/september/
affarsexpedition/
1 OKTOBER
Minimässa och seminarier
om betalningar och digitala
lösningar
Plats: Tingshuset
Tid: 13.00-16.00
7 - 8 OKTOBER
Utsikt
Läs mer på

www.handelskammarenmalardalen.
se/utsikt/

20 NOVEMBER
Företagsfrukost
Plats:
Start: Kl 07,30
30 NOVEMBER
Nästa nummer av
Näringslivsnytt

Avsändare: Näringslivsrådet
		
i Ljusnarsbergs kommun
		
Vill du inte längre motta detta utskick?
Meddela kommunens näringslivsutvecklare. mikael.haapala@ljusnarsberg.se

Ljusnarsbergs Industri &
Hantverksförening har
bytt namn till Ljusnarsbergs Företagareförening
Vi har bytt namn i syfte att förtydliga vårt uppdrag som är att bidra
till ett bra näringslivsklimat i Ljusnarsbergs kommun. Vår förening
har i dagsläget ca 45 st medlemmar
och organiserar olika aktiviteter
som gynnar näringslivet i Ljusnarsberg. Utöver det har vi en aktiv roll
i näringslivsrådet.
Ljusnarsbergs Företagareförening
• Är en politisk oberoende, ideell förening
för näringsidkare
• Företräder medlemsföretagen i näringslivsfrågor
• Arbetar för ett bra företagsklimat
• Skapar mötesplatser för företagare
Om du har frågor eller funderingar som
rör näringslivet i Ljusnarsbergs Kommun
eller vill du bli medlem för 400,- per år så
är du välkommen att skicka ett mail till
info@ljff.se.
Varmt välkomna,
Styrelsen

Nyfiken på - Jessica
Olsson
Jessica driver Walking Art Salong
sedan 1 februari 2017. Först öppnade hon salongen på Riksstigen men
från och med i somras flyttade hon
in i nuvarande lokaler på Konstmästargatan.

Är du nyfiken att veta mera så hittar du
Jessica på www.walkingartsalong.se,
på facebook eller instagram genom att
söka på Walking Art Salong.

Jessica erbjuder bl a tatueringar, permanent make up samt olika fransförlängningar. Genom att samarbeta med
en kollega från Borlänge kan salongen
även erbjuda fillers och botox.
Kunderna hittar till Jessica från olika
håll i länet samt grannlänen. Marknadsföringen av Salongen sker via sociala medier.
Jessica startade upp företaget på deltid
men jobbar sedan juni i år heltid med
företagandet.

Tillväxt tillsammans – 11 kommuner
Business Region Örebro är ett partnerskap mellan 11 kommuner i Örebro län;
Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg,
Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region
Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag
startar, etablerar sig och växer i regionen.

http://www.businessregionorebro.se/

NYFÖRETAGARCENTRUM BERGSLAGEN

NYA FÖRETAG I KOMMUNEN

NyföretagarCentrum Bergslagen ger kostnadsfri rådgivning för de som funderar på att starta eget företag eller
redan har startat och verkar i kommunerna Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Hällefors.

Hittills under 2018 har det startats
18 nya företag i kommunen
varav 5 är AB.
Källa: UC

Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare ett nätverk av
samarbetspartners.
Vill du komma i kontakt med Nyföretagarcentrum få
rådgivning eller intresserad av att bli partner hör av dig
till Gunilla Pöchhacker 0703 55 59 52 eller
bergslagen@nyforetagarcentrum.se
Mer information finns på:
www.nyforetagarcentrum.se/bergslagen

LEDIGA LOKALER OCH INDUSTRITOMTER
Du vet väl om att det är gratis för företag att annonsera på
ObjektVision?
För att annonsera eller se annonser besök kommunens
webbplats:
www.ljusnarsberg.se/lokaler
Avtalet med ObjektVision är tecknat via Business Region
Örebro
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