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Kalendern      Arbetsmarknadsläget
Arbetsförmedlingen och kommunen träf-
fas i ett Arbetsmarknadsråd för att disku-
tera arbetsmarknadsläget och behov av 
olika utbildningsinsatser.

Den ihållande högkonjunkturen har med-
fört att allt fler företag upplever det svårt 
att rekrytera. Arbetslöshetssiffrorna visar 
att i oktober var 187 personer (9,3%) ar-
betslösa i kommunen. 60% av de arbets-
lösa är utrikesfödda.

Den 28 februari anordnar arbetsförmed-
lingen en rekryteringsmässa i Tingshuset. 
Denna gång mellan kl 15-18. Mer infor-
mation om mässan kommer inom kort 
på kommunens hemsida.  

Den som är intresserad av mer statistik 
från arbetsförmedlingen hittar det här: 
www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/
Statistik-och-publikationer/Statistik/
Manadsstatistik.html

Företagsstöd
Funderar du på att investera i eller 
utveckla företaget?

Varje år får regionen pengar av regeringen 
som ska användas till olika företagsstöd. 
Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få 
en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning va-
rierar mellan olika län och med tiden, 
beroende på vilka resurser och särskilda 
uppdrag som regeringen har gett länen. 
Regionen kan, som en del av insatserna 
för regional tillväxt, ge bidrag till bland 
annat investeringar, marknadsföring, inn-
ovationsutveckling.

Generellt eftersöks fler ansökningar från 
kvinnliga företagare. Du kan läsa mer om 
de olika stöden på re-gionens hemsida:

www.regionorebrolan.se/sv/Re-gional-
utveckling/Naringsliv--innovatio-ner/
Foretagsstod/

Bild: Manuel, Christine och 
Leo

2 December 
Julskyltning i Kopparberg

4 December 
Årets entreprenörtillställning

Informationsträffar om  
Bygglov
4 December
Nora Stadshotell Kl 18-20
6 December 
Lindesbergs Arena Kl 18-20

26 Februari
Företagsfrukost

28 Februari
Rekryteringsmässa

1 Mars
Nästa nummer av 
Näringslivsnytt

Nytt bageri i Hörken. 
Familjen som startat upp verk-
samheten kommer ursprungli-
gen från Österrike. Efter några 
år i Jokkmokk började familjen 
att leta efter en plats att slå sig 
ner på och förverkliga sina idéer.  

Efter att ha sökt på hemnet hittade de plat-
sen de letade efter, Perrabacken i 
Hörken.I en av sidobyggnaderna på 
gården har Ma-nuel byggt upp bageriet 
och dit han har ta-git med sig den 
österrikiska brödkulturen. 

Bageriet öppnade i våras och har öppet på 
lördagar. Efter en blygsam start har efter-
frågan stadigt växt och allt fler kunder hit-
tar hit. Marknadsföring av sin verksamhet 
sker via sociala medier som facebook. 

Kunder kommer framför allt från närom-
rådet men även mer långväga gäster har 
börjat hittat hit. Om man vill vara riktigt 
säker på att få det man vill ha kan man för-
beställa bröd.
Det finns många planer på hur man 
vill utveckla verksamheten. Bl.a. finns 
planer på att arrangera bagerikur-
ser och andra upplevelser på gården. 

På Facebook kan du följa Perrabacken 
Ranch. www.facebook.com/
Perrabacken-Ranch/

Perrabacken Ranch

Efter besöket kan vi konstatera att 
brödet håller hög klass!



Avsändare:  Näringslivsrådet
i Ljusnarsbergs kommun

Vill du inte längre motta detta utskick?  
Meddela kommunens näringslivsutvecklare. mikael.haapala@ljusnarsberg.se

Vi närmare oss gamla konsumbu-
tiken i Bångbro. Utifrån är det inte 
mycket som avslöjar att här finns 
en avancerad musikstudio.

Vi träffar Johan och Mats Eriksson, brö-
derna bakom företaget JME Music AB. 
Musiken har funnits i deras liv på olika 
sätt hela tiden. För ca tre år sedan bildade 
man det gemensamma bolaget och för ett 
år sedan köpte man in studion i Bångbro 
som ligger i gamla konsumbutiken och 
går under namnet Boombridge studio.

Förutom egen musik jobbar man med att 
spela in och producera musik till andra 
artister.Bröderna har ett brett nätverk i 
branschen efter att ha verkat i Stockholm. 

Det vill de nu ta vara på och ambitionen 
är att etablera och utveckla verksamheten 
från hemmaplan.
Förutom musicerandet och studioinspel-
ningar jobbar företaget med olika event, 
alltifrån företagsevent till att göra egna 
evenemang i Bångbro Folkets hus.

Det finns många tankar och idéer hos 
bröderna hur man kan utveckla företaget 
och eventdelen, bl a finns planerna på att 
i framtiden kunna göra något evenemang 
i Rydbergsdal.
Så här i digitaliseringstider kan man bli 
lite nostalgiskt när man får se gruppen 
Degreeds senaste skiva finns som LP 

skiva.
Intresserad av att veta mer? kolla hem-
sidan www.jmemusic.se/ eller följ på 
Facebook
www.sv-se.facebook.com/jmemusic/

DU VET VÄL OM? 
EVENEMANGSKALENDERN
På kommunens hemsida finns det en evenemangskalen-
der som företag och föreningar mer än gärna får 
använda för att anmäla evenemang. 

NYA FÖRETAG I KOMMUNEN
Hittills under 2018 har det startats 
25 nya företag i kommunen 
varav 8 är AB.
Källa: UC

VÄLKOMSTBREV
Sedan i höstas skickas det ut ett välkomstbrev till nya 
företag i kommunen med information och kontakt-
uppgifter från Företagarna Bergslagen, Ljusnarsbergs 
företagarförening och kommunen. 

Kommunen har i samarbete med DRS Reklam även 
börjat skicka ut ett välkomstbrev till alla som flyttar in till 
kommunen.

Företagarna drivs av att utveck-
la Sverige så att vårt land även i 
framtiden är en av de bästa län-
derna att leva, verka och bo i. 
Utvecklingen blir först möjlig när 
företagsamma människor når sin 
fulla potential och får förutsätt-
ningar att kunna lösa dagens och 
framtidens problem. 

Vi vill kunna överlämna ett land och ett 
samhälle till våra barn och barnbarn som 
är i bättre skick än det land som vi fick till 
skänks av tidigare generationer

Företagarnas syfte och övergripande mål
Företagarna erbjuder nätverk, kunskap 
och praktisk hjälp samt driver utveck-
lingen för ett bättre företagarklimat, så 
att företagare får rätt 
förutsättningar för att kunna utveckla sin 
verksamhet och nå sina mål.

Genom ett medlemskap ska företagare 
få bättre förutsättningar att bli fram-
gångsrika, oavsett hur företagaren defi-
nierar framgång

Välkomna att höra av er om vad vi kan 
hjälpa er med.
Gunilla Pöchhacker
070-57 10 892
gunilla@gunillaconsulting.se

FöretagarnaJME Music

Hjärtat i studion, mixerbordet är speci-
albyggt för Sveriges Radio 1982

För att förenkla finns det nu en 
kalender som direkt i anmäl-
ningsformuläret visar vilka da-
gar andra anmält evenemang. 

Detta för att det ska vara så en-
kelt och överskådligt som möj-
ligt vid planering av händelser 
och evenemang.
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