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Nyheter från Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun

NÄRINGSLIVET
I UDDEVALLA

Affärerna blomstrar 
för Violas blommor
Mer läsning • Fastighetsbyrån har öppnat showroom på Torp •Kungsleden har 
stora planer för Gallionen • Besök Uddevalla kommun på bomässan
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Att se bra in,  
ser också bra ut…

Ja, som vanligt och enträget försöker 
man ju som ledarskribent nå oanade 
höjder vad gäller rubriksättning och den 
där lilla knorren… 

jo, knorren med denna kryptiska rubrik 
är givetvis att synas för ökad affär, 
exponering är ordet!!

Spaningen i detta nummer är just att 
visa sina tjänster och produkter i nya 
sammansatta sammanhang. Kanske 
är det så att skyltfönstrets renässans för 
ökade affärer förblir allt viktigare som 
kombination till e-handeln..... Bilmärken 
flyttar in i städernas finrum för att visa 
sig i skyltfönster, Fastighetsförsäljning 
exponerar sig tillsammans via showroom, 
Köpcentrum och centrumhandeln 
klustrar sig tillsammans för att 

tillsammans. I Uddevalla centrum ökar 
fastighetsägare förutsättningen för 
butikens exponering ut mot gatan. 
Kommun och fastighetsägare utvecklar 
centrumkärnan tillsammans.

kunna exponera och visa attraktion 

Och vad är Uddevalla stadsprivilegium 
som gammal handelsstad, utan sin 
egen historia om Kungsgatan, ja detta 
tillsammans BID och Bomässa, så växer 
Uddevalla bara ännu mer!! Stolta skall 
vi vara över entreprenörskapet i vår 

 

kommun.

Välkomna in i tidningen, där spaningen 
får mer ord och innehåll!!

Sköt om varandra! 
Världen är bräcklig...

 

Anders Brunberg, 0522-69 60 61 
Tillväxtchef, Avdelningen för Hållbar tillväxt,

E-handeln i Sverige  
 

under år 2021 och står nu för

16%
 av detaljhandeln. 

Källa: E-barometern 
årsrapport 2021

omsatte 146 mdr kronor VAD VILL DU
LÄSA MER OM?

Vad skulle du vilja att vi skrev 
om i kommande nummer av 

Näringslivet?
Tipsa oss på: 

hallbartillvaxt@uddevalla.se

Har du frågor om  näringslivet? 

Vi är din kontakt!
Är du företagare i Uddevalla 
 kommun eller har du planer på 
att etablera dig i  kommunen? 
 Kommunens näringslivsutvecklare under
lättar företagens  kontakter med olika 
delar av  kommunens  verksamheter. 

-

På  Avdelningen för Hållbar tillväxt finns 
 personal som arbetar med företagsetab-
leringar,  innovationer, besöksnäring, 
kultur, landsbygdsutveckling, martima 
frågor och mycket mer.

Kontakta oss gärna: via telefonnumren  
till höger eller via e-post:  
förnamn.efternamn@uddevalla.se

Vad vill du läsa om? Tipsa oss! 
hallbartillvaxt@uddevalla.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: 
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Besök vår hemsida:
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Följ oss gärna på sociala medier: 
LinkedIn och Facebook där vi heter 
Näringsliv och tillväxt i Uddevalla

 Sophie Carling
Näringslivsutvecklare

0522-69 61 53

Clas Mellby
Näringslivsutvecklare

0522-69 61 89

Helena Henriksson
Utvecklare: besöksnäring

0522-69 84 71

Anneli van Roijen 
Utvecklare

0522-69 61 49

Avdelningen för Hållbar tillväxt 
medverkar till att förverkliga 

och ett gott näringslivsklimat. Vi verkar 
för en positiv utveckling i de befintliga 
företagen och för att stimulera 
företagsamhet och entre prenörskap.

 kommunens vision om en god  livsmiljö 

Näringslivet i Uddevalla ges ut av 
Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla 
 kommun med sex  nummer per år.
Ansvarig utgivare: Anders Brunberg
Redaktör: Maria Sjunnesson
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Fastighetsbyrån satsar på nytt  
gemensamt showroom på Torp
Med gemensamma krafter satsar 
nu Fastighetsbyrån i Uddevalla, 
Lysekil, Munkedal, Kungshamn 
och Branäs på en ny butik och 
showroom på Torp köpcentrum. 
Detta för att finnas på plats där 
flest människor är i rörelse. En 
tanke som har funnits i många år, 
och nu alltså blivit verklighet.

Marlene Bodin Sjöberg och Peter Malm 
är kompanjoner och äger tillsammans 
Fastighetsbyrån Uddevalla. De har 
sedan lång tid tillbaka kontor och butik 
på Kilbäcksgatan i Uddevalla centrum 
och sedan fem år även i Ljungskile. Nu 
satsar de tillsammans med Fastighets-
byrån i Lysekil, Munkedal, Kungshamn 
och Branäs även på ett gemensamt 
showroom/butik på Torp. Tillsammans 
täcker de ett mycket stort geografiskt 
område och kan därmed nå ut ännu 
starkare.
Vill finnas där människor rör sig
Tanken om att öppna något på Torp har 
funnits hos dem i många år eftersom 
läget är så centralt i Bohuslän, nära 
E6:an och med ca 4,5 miljoner besökare 
per år. Och enligt Marlene måste de vara 
där folk är.  
- Vi gör den här satsningen för att fort-
sätta ligga i framkant, säger Peter. 
Den nya butiken är uppdelad i två delar; 
delen längst bak har en konferens/kon-

torsdel avskärmad med glaspartier där 
kunderna kan välkomnas och i lugn och 
ro diskutera och skriva kontrakt. Den 
främre delen fungerar som ett showroom 
med skärmar som visar deras olika för-
säljningsobjekt och en touchskärm där 
man själv kan söka efter bostäder som är 
till salu.
Butiken invigdes i slutet av februari och 
kommer att följa Torps öppettider och 

vara bemannad fredagar, lördagar 
och söndagar då det rör sig mest 

människor i köpcentrumet. Resten 
av tiden är butiken i stort sett 
obemannad.  
Fortsatt stort intresse för 
Uddevalla
Marlene och Peter berättar att 
bostadsutvecklingen ser fortsatt 

väldigt bra ut för Uddevalla och 
att det är många trollhättebor 

och göteborgare som vill flytta till 
Uddevalla just nu. Även norrmännen 

börjar komma tillbaka efter pandemin.

- Vi har mycket nyproduktion att 
erbjuda, med ett bra och centralt läge 
och många fina, kustnära områden. 
Efterfrågan på bostäder i Uddevalla är 
fortsatt hög, säger Marlene. 
Tillsammans med sina nio anställda och 
ytterligare anknutna samarbetspartners 
som stylister, fotografer och sociala 
medier-strateger, är de den största 
mäklaren i Uddevalla. Fastighetsbyrån 
ägs av Swedbank och är även den största 
mäklarkedjan i Sverige med 270 kontor 
över hela landet.  Varje butik drivs enligt 
ett franchisekoncept - som verkar fung-
era alldeles utmärkt för Marlene och 
Peter och deras anställda.  

KOPPARSLANTEN I UDDEVALLA AB
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 2012
Antal anställda: 5 st
Nettoomsättning: 17 992 tkr (2020-12)
Källa: allabolag.se (220323)

Ägarna Peter Malm och Marlene Bodin Sjöberg visar stolt upp sin nya butik och show-
room Torp.

”Vi har mycket 
nyproduktion att 

erbjuda, och med 
ett bra och centralt 

läge och många fina 
kustnära områden 

så är efterfrågan på 
bostäder i Uddevalla 

fortsatt hög"
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Viola Blommor har hjälpt 
människor att uppvakta 
varandra i över hundra år
Pandemin har slagit hårt mot många branscher och 
företag i vår kommun. Men det finns de som gått 
mot strömmen och till och med ökat sin försäljning 
under dessa år. Ett sådant företag är Viola Blommor i 
centrala Uddevalla som sålt och levererat blommor 
till och från Uddevallas invånare i över hundra år.

Viola Blommor ligger i hörnet av Kochska Gränden i cen
trala Uddevalla och drivs av Mats Lindén vars farfar 
Otto Lindén startade butiken redan 1916. I dag 
arbetar även Mats dotter Christine Lindén i 
butiken som är fylld av krukväxter, snitt
blommor, krukor och inredning i en fin 
och färgglad mix av nya trender och 
tidlösa klassiker. 

-

-

När vi besöker Viola Blommor 
har budfirman som kör ut deras 
blomsterbud precis varit där och 
hämtat dagens beställningar. Mats 
berättar att antalet blomsterbud 
ökade rejält i början av pandemin 
och att de har fortsatt öka sedan dess. 
Restriktionerna gjorde att många kalas 
och andra firanden ställdes in och att 
kunderna valde att skicka blommor när 
de inte hade möjlighet att uppvakta varandra 
fysiskt. Många skickade även blomsterbud till sina 
äldre släktingar på olika boenden när dessa stängdes ner och 
inte längre tog emot besökare, berättar Mats. Han säger att det 
i dagsläget skickas ungefär 2 miljoner blomsterbud per år i 
Sverige, jämfört med innan Pandemin när det var ungefär 600 
000 bud per år. 
- En fördel för oss under pandemin var att folk inte behövde 
komma hit för att handla. Det går bra att lägga sin order på 
hemsidan eller via telefon och så tar vi hand om beställningen, 
säger Mats. 
Lite mer förvånande är att även försäljningen i butik ökat trots 
pandemi och restriktioner. Mats tror att det beror på att folk 
har spenderat mer tid hemma och att många dessutom har haft 
mer pengar att lägga på sina hem eftersom man inte lagt lika 
mycket pengar på resor och restaurangbesök. 
Knappt några svenska odlare kvar
Förr fick blomsterhandlare åka ner till Partihallarna i Göteborg 
varje vecka och Mats berättar hur man gick från odlare till 
odlare för att beställa just deras specifika blommor. Nu är allt 
sådant borta och Mats säger att det knappt finns några svenska 

odlare kvar, förutom tulpanordlare. Många blommor transporte
ras i stället från Holland, men även där börjar blomsterodlingar
na läggas ner och många flyttar i stället sina odlingar till Afrika. 
När pandemin slog till stängde Tyskland och Frankrike ner 
och eftersom de är väldigt stora blomsterköpare fick odlare i 
Holland mängder av blommor över som fick slängas, berättar 
Mats. Ytterligare problem för odlarna är att växthusen behö

ver mycket värme och ljus och enligt Mats tvingas många 
odlare nu lägga ner sin verksamhet eftersom upp

värmningen har blivit för dyr. 

-
-

-

-

- Många odlare i Holland lägger ner och 
säljer i stället marken till bostadsbyg-

gande. Sedan öppnar de nya odlingar i 
Afrika. Bättre klimat, billigare mark 
och lägre personalkostnader, förkla-
rar Mats. 
Fyrtio år som 
blomsterhandlare
Redan i början av 70-talet började 

Mats arbeta i familjeföretaget och 
hjälpte då till att leverera blommor på 

moped och cykel. Han tog över butiken 
efter sin pappa 1982 och har drivit före-

taget i fyrtio år i år.
Viola Blommor har varit ombud för Interflora 

och hjälpt sina kunder att skickat blomsterbud över 
hela världen sedan 1923. Interflora finns i cirka 150 länder 
och enligt deras hemsida är det i dag ungefär 56 000 anslutna 
butiker över hela världen. Varje land har sitt eget huvudkontor 
och en central organisation som håller ihop alla länder. 
Detta gör det möjligt att få sitt blomsterbud levererat samma 
dag, även om man vill skicka till någon i ett annat land. Mats 
berättar att till och med mitt i ett världskrig har många använt 
just blomsterbud som ett sätt att kommunicera med sina nära 
och kära.
- Under andra världskriget kom det många danska flyktingar 
till Sverige. Och det bästa sättet för dem att meddela sina anhö-
riga som var kvar i Danmark att de kommit fram helskinnade, 
var att skicka 
blommogram, 
avslutar Mats. 

VIOLA BLOMMOR I KOCHSKA GRÄNDEN AB
Bolagsform:
Registreringsår:
Antal anställda:
Nettoomsättning: -
Källa: allabolag.se (220322)

 Aktiebolag
 2021 (tidigare enskild firma)
 4 st

Mats bästa tips för dina växter
• Köp bra kvalité från början. Är växterna 

billiga så är de troligtvis av sämre kvalité 
och vissnar snabbare.

• Byt vatten, skrubba rent vasen och snitta 
dina snittblommor var tredje dag så klarar 
de sig längre. 

• Är du osäker på hur du ska ta hand om dina 
växter och blommor, fråga någon som vet. 

Christine och Mats 
Lindén. 

”Under andra  
världskriget kom  

det många danska 
flyktingar till Sverige.  

Och det bästa sättet för 
dem att meddela sina 
anhöriga som var kvar i  
Danmark att de kommit  

fram helskinnade,  
var att skicka  

blommogram"
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Kungsleden har stora framtidsplaner 
för Gallionen och Uddevalla

Visionsbild från Kungsleden över Gallionen. Illustration: TMRW.se

Många Uddevallabor har en åsikt 
om Gallionen i centrala Uddeval
la. Framför allt har dess utseende 
och arkitektur varit ett ämne 
för många diskussioner. Sedan 
Åhléns flyttade ut har stora delar 
av gallerian stått tom, och bitar 
av fasaden har vittrat sönder och 
behövts bytas ut. Men i stället för 
att se Gallionen som ett problem 
väljer fastighetsägaren Kungsle-
den att storsatsa och förnya både 
utseende och innehåll.  

-

Tobias Eriksson är affärsutvecklare på 
Kungsleden och berättar att det första 
steget är en ombyggnation av den befint-
liga fastigheten. Fasaden ska bytas ut, 
stora glaspartier sättas in, och alla buti-
ker ska få egna entréer och skyltfönster 
ut mot gatan. 
- Man kan välja att se på det här på två 
sätt. I stället för att bara tänka på alla 

problem som varit, valde vi att se det 
som att vi har världens möjlighet med 
den här fastigheten. Och att vi kan göra 
någonting riktigt bra av den, säger 
Tobias om de nya planerna. 

Ombyggnation i två steg
En bygglovsansökan är inskickad och 
Tobias hoppas att arbetet ska komma i 

gång redan under april 2022. Diskus-
sioner förs med både gamla och nya 
hyresgäster, och byggnationen kom-
mer ske i fyra etapper för att befintliga 

möjligt. Tobias kan i dag inte avslöja 
vilka nya hyresgäster som eventuellt är 

kunna offentliggöra några av dem inom 
de närmsta månaderna. 

hyresgäster ska påverkas så lite som 

på väg in, men han tror att de kommer att 

Den första etappen kommer förhopp-
ningsvis vara klar i höst, och alla fyra 
etapper beräknas vara färdiga år 2024. 
När alla etapper är klara kommer Gal-
lionen ha lokaler med entréer från alla 
sidor, även mot Kilbäcksgatan som 
många i dag ser som en bakgata. 
Men om Kungsleden får som de vill 
kommer inte alla hyresgäster vara 
butiker. Ett önskemål på en annan typ 
av hyresgäst är ett bibliotek, som Tobias 
tror skulle som vara bra komplement till 
övriga hyresgäster.

I dagsläget tillåter detaljplanen i princip 
endast handel och parkering, berättar 
Tobias, men man arbetar tillsammans 
med kommunen för att få till en ändring 
av detaljplanen, som skulle innebära 
större möjligheter till andra typer av 
hyresgäster. Detaljplanen ska ut på sam-
råd inom kort och Tobias hoppas att den 
kan vinna laga kraft i slutet av detta år. 
Vill fylla fastigheten med liv och 
människor
Detaljplanarbetet är en del av steg två 
som inleddes för ungefär tre år sedan 
när Kungsleden insåg att de inte fick 
Gallionen att fungera så bra som de ville. 

-
laget kände att flödet av handel flyttas 
dit. Därför önskar Kungsleden nu en 
mer flexibel detaljplan och en möjlig-
het att kunna få in andra verksamheter i 
fastigheten. 

Torp fortsatte växa och fastighetsbo

- Vår plan och de diskussioner vi har 
med potentiella hyresgäster är att fylla 
fastigheten med andra saker som för med 
sig liv och människor. Jag tror inte att en 
stad dör ut bara för att handeln minskar. 
Det finns mycket annat som kan locka 
till sig människor, berättar Tobias. 
Men kärnan ska enligt Tobias fortfaran
de vara handel, och steg ett innebär som 
sagt att rikta ut handeln genom att flytta 
butikernas entréer ut mot Kungsgatan. 
Sedan vill man i steg två öka på med fler 
våningar och fylla resten av fastigheten 
med bostäder och verksamheter som 
drar människor till centrum, och skapar 
ringar på vattnet för den handeln som 
finns kvar i centrum.

-

- Ska man skapa en attraktiv stad och 
bygga mycket bostäder i centrala Udde
valla, krävs närhet till skola, vård, dag
ligvaror, apotek och allt sådant. De som 
väljer att bo centrum söker ett enkelt 
liv och vill ha nära till det de behöver, 
avslutar Tobias. 

-
-

KUNGSLEDEN - EN DEL AV CASTELLUM
Kungsledens grundades under 
1990-talet och börsnoterades år 
1999. Sedan den 15 november 2021 
är Kungsleden ett dotterbolag till 
Castellum AB. Den 3 december 2021 
avnoterades Kungsledens aktie. 
Kungsledens fastighetsbestånd 
består i dag av 211 fastigheter. Cirka 
90 procent av dessa fastigheter finns 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Västerås. 
Källa: kungsleden.se (220328)

”Jag tror inte 
att en stad dör 
ut bara för att 

handeln minskar. 
Det finns mycket 
annat som kan 

locka till sig 
människor"

Fastighetsägarna och kommunen 
samarbetar för att utveckla Uddevalla 
centrum

Uddevalla kommun har inlett ett samarbete med flera fastighets
ägare i centrala Uddevalla för att gemensamt utveckla centrum. 

-

Tillsammans ska man arbeta för ett attraktivt centrumområde med en modern, 
ren, säker och trygg stadskärna. Arbetet ska ske genom den ideella föreningen 
Uddevalla City BID. Föreningen genomförde den 17 mars 2022 en workshop 
för att få en gemensam bild av hur man ska arbeta vidare. 
Målsättningen är att kommunen och fastighetsägarna tillsammans och 
långsiktigt ska driva ett utvecklingsarbete med syfte att bidra till en positiv 
utveckling av centrala Uddevalla. 
BID står för Business Improvement District och betyder en geografiskt base-
rad samverkan. Det är ett arbetssätt för att organisera och formalisera samver-
kan och partnerskap mellan olika fastighetsägare, näringsliv och offentliga 
aktörer. Metoden bygger på att samverkansparterna gemensamt finansierar 
åtgärder för att utveckla ett tydligt avgränsat område. 
I Uddevalla City BID ingår fastighetskvarteren Thorild, Sundberg, Banken, 
Bilde, Koch, Bagge, Åberg, Hegardt och Gyldenlöve.
Läs mer om Uddevalla City BID på uddevalla.se/bid

Två nya böcker om Uddevallas historia

För den som är intresserad av att veta mer om Uddevallas histo-
ria och de företag som funnits i staden, har Uddevalla Varvs- och 
Industrihistoriska förening nyligen gett ut två nya böcker. En om 
Kungsgatan och Norra Drottninggatan och en om Uddevalla 
hotellens historia. 

Boken Kungsgatan & Norra Drottninggatan i ord och bild under ett sekel 
kom ut i december och är grundad på tjugo år av faktasamlande kring alla 
affärer, hotell och andra företag som finns och har funnits längs dessa gator i 
centrala Uddevalla. 
Den andra boken heter Hotellen i 
Uddevalla – historik mellan 1850 

. I den kan man läsa om 
25 olika hotell som funnits i staden 
mellan åren 1850 och 2022. 

och 2022

Böckerna är den sjunde respektive 
åttonde boken som föreningen har 
gett ut och enligt Stefan Brännwik 
som är en av författarna borde den 
vara ett måste för alla historiskt 
intresserade Uddevallabor. Böck-
erna finns att köpa på Hallmans 
Bokhandel eller genom någon av 
föreningens medlemmar. 
Läs mer om föreningen och deras böcker på uddevallaindustrihistoriska.com



Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt
Stadshuset Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla 

POSTTIDNING B

Kalendarium

BRANSCHTRÄFF
Byggfika Träff för bygg- och fastighetsföretag 
Datum: 19 april
Tid: kl 10:00 - 12:00
Plats: Bohusläns museum
Arr: Uddevalla kommun

WEBBINARIUM
Moms - vad är moms och hur du redovisar den  
till Skatteverket
Datum: 20 april  
Tid: kl 10:00 - ca 11:15
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

FRUKOSTMÖTE
Frukostmöte med tre kvinnliga företagare, i ny skön miljö.  
Datum: 22 april
Tid: kl 8:00 - 9:30
Plats: Lingatan 8, Uddevalla
Arr: Uddevalla kommun, Lingatan8

EVENT
Bomässan - Bo i Uddevalla
Datum: 22-23 april
Tid 22 april: kl 16:00 - 19:00
Tid 23 april: kl 10:00 - 17:00
Plats: Agnebergshallen
Arrangör: Uddevalla Näringsliv och Uddevalla Kommun
Mer information: boiuddevalla.se 

DIGITALT SEMINARIUM
Starta företag
Datum: 26 april 
Tid: kl 16:00 - 18:00
Arrangör: Almi
Mer information och anmälan: almi.se

UTBILDNING
Grundkurs i 3D-printing
Datum: 27 april, 4 maj, 11 maj 
Tid: kl 18:00 - 21:00
Plats: Pipfabriken, Gustav Mattssons väg 2
Arrangör: Uddevalla kommun i samarbete med Med-
borgarskolan
Mer information och anmälan: vastsvenskahandels-
kammaren.se

EVENT
Internationella handelsdagen
Datum: 4 maj 
Tid: kl 8:00 - 13:30
Arrangör: Exportcenter Väst
Mer information och anmälan: almi.se

EVENT
Lillesjödagen
Datum: 5 maj
Tid: Preliminärt 8:30-15:00
Plats: Lillesjö industriområde
Arrangör: Lillesjö industriförening och Uddevalla Kommun

INFORMATION OM VÅRA AKTIVITETER 
uddevalla.se/naringsliv/aktivitetskalender

Besök Uddevalla kommuns monter 
på Bomässan - Bo i Uddevalla den 
22-23 april

Visionsbild från Museiparken blickandes mot Bäveån och Gamla Bad-
huset på andra sidan samt Bohusläns museum i väster

I april är det återigen dags för Uddevallas stora bomässa; 
Bomässan - Bo i Uddevalla som för första gången arrang-
eras i Agnebergshallen. Uddevalla Kommun kommer att 
finnas på plats på mässan för att informera och svara på 
frågor om några av kommunens spännande projekt.

Uddevalla växer på många olika sätt och kommunen arbetar för att 
skapa en plats man vill bo kvar på hela livet. På mässan kommer det 
att finnas personer som kan berätta mer om kommunens arbete kring 
Stadsutveckling, Rimnersbadet, Rimnersvallen, Kulturstråket, vand-
ringsleder med mera. 
I kommunens monter kommer det att finnas representanter från 
Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
Kultur och fritidsförvaltningen. Mässans mål är att lyfta den lokala 
bostadsmarknaden och det som hör hemmet till. Förutom utställare 
från många olika branscher så kommer besökare även kunna ta del av 
intressanta föreläsningar. Mässan arrangeras av Uddevalla Näringsliv. 
Du kan läsa mer om Bomässan – Bo i Uddevalla på boiuddevalla.se.

Lillesjödagen den 5 maj 
Den 5 maj bjuder Uddevalla kommun tillsammans med företag 
och företagarorganisationer på Lillesjö industriområde in till 
en inspirerande dag för företagare. 
På programmet står öppet hus hos en del av företagen, intres-
santa föreläsare, mat och mingel. Och en och annan överrask-
ning…
Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer. Vill du 
veta mer? Kontakta näringslivsutvecklare Sophie Carling på 
telefon 0522-696153 eller e-post sophie.carling@uddevalla.se

Nästa nummer av Näringslivet kommer i juni 2022




