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Nummer 6, 2022

Nyheter från Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun

Mer läsning•Bokströms Gulds nya satsning • Markexpo bygger energisnåla ekohus 
• Bohusgården har ständigt ett nytt projekt på gång • Friidrotts SM till Uddevalla 



Jul igen och snurrar 
hjulen igen..? 
Känslan för oss alla och våra företag är nog 
att hjulen faktisk snurrar fortare och fortare, 
fast tiden är konstant. En kanske mer riktig 
iakttagelse är ett högre tempo där vi ställer in, 
ställer om, ställer fram och nu framförallt, skall 
vara inställda på julen… 

I en tid av en ökad förändringstakt, skall 
julen förstås bestå, njutas och omsluta oss 
av värme. Samtidigt för våra företag, så skall 
affärsmodellerna allt tydligare följa kundernas 
konsumtionsbehov och i den ett allt tydligare 
hållbarhetsfokus. 

I vår egen omvärldsanalys så visar stora 
delar av vårt näringsliv bra omsättning, vilket 
säkerligen beror på gediget företagande och 
gedigna affärer, trots den oroliga omvärlden. 
Konkursnivån är ännu mycket låg. 

I vårt julnummer av vår näringslivstidning vill 
vi visa upp Uddevallaföretag som förstärker 
hållbarhetsområdet i husaffärer eller i 
guldsmedstrender mm. 

Denna jul kräver mer av oss alla. Alldeles för 
många människor i vår nära omvärld kommer 
inte uppleva julen likadant som tidigare. Vi själva 
behöver kunna dela med oss av värme och 
resurser och samtidigt försöka ta befälet över vår 
egen juletid, en inte allt för lätt balansgång. 

Adolfsson och Falk sjunger ”när kontrollen 
blinkar blå, då är allt som det ska”. Vår varma 
uppmaning till er alla, är att hitta den där 
knappen att trycka på, som får julen att vara 
som den ska eller kan bli. 

Först ett bra säljslut, julbord och julupplevelser, 
sedan ett tryck på knappen till julefrid. 

Vi på Hållbar Tillväxt önskar er alla 
den bästa julen för just dig! 

/Anders med medarbetare 

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

God Jul & Gott Nytt År 
till er alla från oss alla 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

   
 

 
 

 

 
 

  
 

  

 
 

   
  

  
 

     
   

   
  

 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 företags-
etableringar, 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 
kommunens vision om en god livsmiljö 
och ett gott näringslivsklimat. Vi verkar 
för en positiv utveckling i de befintliga 
företagen och för att stimulera 
företagsamhet och entreprenörskap. 

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. 
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Ovan: Syskonen Johanna och Fredrik Mossberg, 
en del av familjeföretaget bakom Bokströms Guld. 
Till höger: En arkivbild från när man lyfte upp hela 

gräva ut och bygga källare under. 
den befintliga byggnaden på Kungsgatan för att 

Bokströms Guld - nya 
satsningar och gamla anor 
Bokströms Guld är ur- och guldsmedsbutiken med anor från början av 1800-talet som vill fortsätta utvecklas 
och testa nya saker. Sedan 1986 ägs och drivs Bokströms Guld av familjen Mossberg men företaget var i 
familjens ägo första gången redan femtio år tidigare. 

Vi träffar Guldsmedsmästare Fredrik Mossberg och hans syster 
Johanna Mossberg som båda arbetat många år i företaget. Fredrik 
berättar att deras pappa Gösta Mossberg köpte Bokströms Guld 
för 36 år sedan men att deras farfar Knut Mossberg var ägare till 
Bokströms Guld redan på 1930-talet. Efter att ha bott i Uppsala 
under några år köpte Fredrik och Johannas pappa Swensons Guld i 
Trollhättan 1969. Familjen flyttade hem igen och sjutton år senare 
köpte de även tillbaka Bokströms Guld i centrala Uddevalla. 
Trots att företaget bytt ägare, namn och adress ett flertal gånger 
under åren går det att spåra Bokströms Guld ända tillbaka till 
år 1808. Att företaget funnits länge märks även på deras kunder 
som ofta berättar historier om att deras föräldrar och ibland 
även mor- och farföräldrar handlat i butiken, berättar Johanna. 
Gamla smycken värda en andra chans 
Trots gamla anor fortsätter Bokströms Guld testa nya saker och 
utveckla verksamheten. Ett exempel är deras nya satsning på 
försäljning av vintagesmycken. I nuläget säljs vintagesmyck-
ena i butiken, på Tradera och via Instagram, men det finns 
planer på att i framtiden öppna en webbshop. 
Fredrik berättar att de även tidigare har köpt in gamla smycken 
och annat av kunder men att de under hösten har börjat sälja 
vissa smycken vidare. 
- Vi köper smycket av kunden till metallvärdet och informerar 
om att det kan hända att vi säljer det vidare som vintage, vilket 

de flesta tycker är roligt. Ofta kan det vara nästan oanvända 
smycken som vi anser är värda en andra chans, säger Fredrik. 
Återvunnet guld blir nya smycken 
Det som inte säljs smälts ner och affineras, vilket innebär att 
man utvinner alla metaller var för sig ur smycket. Ett hals-
band i 18 karat innehåller till exempel 75 procent guld och 25 
procent andra metaller. När alla metaller är utvunna så blir det 
rent guld, eller i alla fall renare guld, berättar Johanna. Guldet 
och de andra metallerna kan sedan användas för att tillverka 
nya smycken. 
- Det säljs mer guld från kunder än vad det bryts i Sverige i 
dagsläget. I princip allt guld och silver som vi säljer här är 
återvunnet, berättar Fredrik. 
Satsningen på vintagesmycken sköts till stor del av Fredrik och 
Johannas döttrar. Vilket innebär att det i nuläget är tre genera
tioner som möts och arbetar på Bokströms Guld. Räknar man 

-

in farfar Knut så är 
det fyra generatione
från familjen Moss-
berg som arbetat i 
företaget som fun-
nits i minst 214 år. 

r SWEBOK AB  
(Swensons Guld och Bokströms Guld) 
Bolagsform: Aktiebolag 
Registreringsår: 1961 
Antal anställda: 11 st 
Nettoomsättning:  14 919 tkr (2022-01) 
Källa:  allabolag.se (221122) 
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Markexpo vill visa att man 
kan bygga ekologiskt, håll-
bart och lönsamt 
Markexpo är det lilla byggföretaget som vill visa resten av byggsverige hur de kan ställa om och bygga på 
ett bättre och mer miljövänligt sätt. De nöjer sig inte med att bara bygga ekologiska hus utan de vill skapa 
hållbara bostadsområden som är bra både för miljön och de som ska bo där. 

En solig höstdag besökte vi företaget Markexpos referensom-
råde Bokenäs Ekoby, som är under uppbyggnad på Bokenäset 
utanför Uddevalla. När vi var där var två av husen helt klara 
och man höll på att färdigställa hus nummer tre. När hela områ-
det är färdigt ska det ligga totalt sju ekologiska hus längs vägen 
som slingrar fram mellan åkermark och skog. 
Företagets affärsidé är att bygga ekologiska, klimatsmarta 
och kostnadseffektiva hus som är redo att flytta in i. Alla 

materialval är redan gjorda och 
väl genomtänkta. Isolering 

av träull, väggskivor av 
återvunna livsmedels-

förpackningar, kök av 
återvunnen biokom-
posit och en ovanligt 
tunn men extremt 
tålig värmebehand-
lad ekparkett är 
några av exemplen på 

de val som gjorts. 
Bra materialval är en 

del i att skapa ett hållbart 
boende men Markexpo vill 

inte bara leverera ett ekologiskt hus. De vill även bidra till en 
bra boendeekonomi för de som flyttar in, och där har 
solen en viktig funktion. Alla hus har solceller på 
taken och när området är klart kommer det även 
finnas en gemensam solcellspark. 
Hållbarhet och lönsamhet 
Att balansera hållbarhet och lönsamhet är en 
ständigt pågående process och än så länge 
tvingas de ibland välja bort vissa material 
på grund av att volymen är för liten. Tim 
Håman som är företagets VD beskriver 
sig själv som en typisk entreprenör 
och erkänner att han inte kunde 
speciellt mycket om miljö, 
ekologi och hållbarhet 
när de startade. Men han 
säger att det är när man 
kommer utanför sin 
komfortzon som man 
utvecklas och Johan 
Kahlman som är företa-
gets Miljö- och hållbar-
hetsansvarig håller med. 

- De allra flesta som bygger ekologiskt gör det privat och då 
har de en helt annan kostnadsbild och sätt att tänka. Vi 

måste få ekonomi i ett ekologiskt byggande och där 
är vi inte alltid överens Tim och jag. Men det är 

bra för det gör att vi hittar en kompromiss som 
är både hållbar och lönsam, säger Johan. 

Deras idé är att fortsätta utvecklas och bli 
bättre för varje hus de bygger och varje 
val de gör. De tre första husen står till 
exempel på en vanlig betongplatta men 
till det fjärde huset kommer de använda 
cellglas som en del av grunden. Det är 
lite dyrare än en vanlig betongplatta men 

arbetet med grunden går fortare och det 
går åt mindre material. Plus att cellglas inte 

kan ta åt sig vatten. 
Tim berättar att idén om Markexpo föddes när 

de satt och funderade på hur man skulle kunna 
bygga hus på ett bättre sätt. Ganska snabbt insåg de 

två saker, dels att kostnaden för att bygga ett hus skiljde 
sig mycket åt beroende vilket företag du skickade ritningen 
till, dels att de regler som finns ofta är både komplicerade och 
stelbenta. 

- Vi behöver ett enklare och mer flexibelt regelverk för att 
bygga snabbare, billigare och framför allt mer ekologiskt 
hållbart. Vi har förändrat vårt boende sedan många av de här 
reglerna skrevs och de innehåller begräsningar som gör att det 
tar längre tid att ställa om, helt i onödan, säger Tim. 
Söker en partner som delar deras vision 
Markexpo har stora planer och ser det här projektet som steg 
ett. När det är klart vill de bygga fler hus och större områden 
men med samma koncept och tänk. För att ta sig vidare och 
fortsätta expandera så behöver de en kapitalstark partner. 
Någon som förstår sig på bygg men även ser vikten i de val 
som företaget gör och delar deras vision och mål. Men partnern 
måste inte nödvändigtvis besitta en massa kunskap inom håll-
barhet och ekologi. 
- Det kanske finns någon där ute som känner att den missat 
miljötåget lite och 
inte riktigt förstår 
vad alla pratar om 
eller hur man ska 
göra. Då är det en 
perfekt match för 
det vet vi, avslutar 
en leende Tim. 

MARKEXPO MARK & FASTIGHET I VÄST AB 
Bolagsform: Aktiebolag 
Registreringsår: 2016 
Antal anställda: 3 st 
Nettoomsättning: 10 000 tkr (2022-11) 
Källa: Markexpo 

Markexpos Projektledare Jonas Westermark, Marknads-
koordinator Marielle Häck, VD Tim Håman och Miljö-
och hållbarhetsansvarig Johan Kahlman. 

Kurödsdagen bjöd på givande 
företagsbesök och intressanta föreläsningar 
Under en regnig och blåsig dag i början av november var det dags för Kurödsdagen 2022. Dagen bjöd på 
bland annat öppet hus hos olika företag samt flera intressanta föreläsningar. 

Det var sjutton företag som deltog, öppnade sina dörrar för 
besökare och presenterade sina verksamheter på olika sätt under 
dagen. Utöver intressanta företagsbesök kunde besökarna även 
ta del av nio föreläsningar i konferenssalen på Kuröds kök. 
Åhörarna välkomnades av Kommunstyrelsens ordförande 
Ingemar Samuelsson och kommundirektören Malin Krantz, 

och därefter bjöds det på nio föreläsningar under dagen, om allt 
från Energirådgivning till information om Artificiell Intelligens 
och Uddevalla Lärlingscentrum. 
Utifrån den feedback vi fått är både besökare och deltagande 
företag nöjda även om både arrangörer och företag hade önskat att 
fler hade tagit chansen att besöka Kuröd och dess företag denna 

dag. Flera besökare gav lite extra beröm till Stena Recycling och Gibons som på ett mycket bra och  
informativt sätt visade upp och informerade om sina verksamheter och sitt arbete.   
Evenemanget var ett samarrangemang mellan företagarna på Kuröd och Udde
valla kommun och årets Kurödsdag var den första som arrangerats på detta sätt

-
. 

Förhoppningen är att Kurödsdagen ska komma tillbaka nästa år, men innan dess 
ska årets evenemang utvärderas för att se om det är något som kan utvecklas för 
att göra Kurödsdagen ännu bättre för företagen och locka fler besökare. 
Clas Mellby, Näringslivsutvecklare på Uddevalla kommun och organisatör 
av evenemanget var nöjd med dagen. Men han säger att den som har förbätt
ringsförslag gärna får höra av sig. 

-

- Nästa år hoppas vi att Kurödsdagen är ett mer etablerat begrepp, att fler företag 
hakar på och håller öppet hus och att ännu fler kommer på besök för att upptäcka att vi har  
väldigt många spännande företag här på Kuröd, säger Clas. 

Ti ll vänster: Chris Jucker och Anders  
Sahlbom från Stena Recycling. 
Ovan: Pär Björkander och Glenn 
Petersson från Gibon. 
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Bohusgården Hotell & 
Konferens - en verksamhet 
under ständig utveckling 

Marlene Borbos, hotelldirektör och Mikael Åberg,  
hotellchef på Bohusgården Hotell & Konferens. 

På Bohusgården Hotell & Konferens arbetar man efter devisen ”Är du inte under utveckling så är du under 
avveckling” vilket innebär att man ständigt har ett nytt projekt på gång. Hotellets nya padelhall, Bg Padel, 
har nyligen öppnats och redan planeras nästa projekt. 

Vi träffar hotelldirektör Marlene Borbos och hotellchef Mikael  
Åberg i Bohusgårdens nybyggda padelhall för en pratstund om  
dåtid, nutid och framtid. Sedan 2020 är Marlene  
och Mikael delägare i Hotel Bohusgården AB  
tillsammans med Martin Olsson som även är  
hotellets fastighetschef. 
Alla tre har arbetat länge på Bohusgården 
och varit med och sett hur hotellet har 
utvecklats genom åren. Marlene som 
började arbeta i receptionen 2007 berättar 
att hon varit med på resan kring de flesta 
av byggnationerna.  
- Även om det inte är så kul just där och då  
när de bygger och spränger så är det otroligt  
roligt att vara på en arbetsplats där man har visio-
ner, ser framåt och utvecklas, säger Marlene. 
De tidigare ägarna Majsan Ågren och Lars-Erik Larsson finns  

delvis fortfarande med i bakgrunden och Lars-Eriks fastighets-
bolag äger fastigheten. Under pandemin har de haft stort stöd av  

deras erfarenhet och vägledning. Mikael berättar att Lars-
Erik brukar gå runt på hotellet med sin tumstock och  

klura på nya projekt och förbättringar.  
Utvecklas eller avvecklas 

Att Bohusgården är under ständig utveckling 
och att projekten avlöser varandra gör det inte  
bara till en spännande arbetsplats, utan Mikael  
tror även att det är en av framgångsfaktorerna.  
På hotellets hemsida står det till och med att 

de arbetar efter devisen ”om du inte är under 
utveckling så är du under avveckling”. 

- Jag har varit på andra ställen där man också byggt  
nytt och utvecklat sig vilket inneburit en uppgång.  

Men så fort man blir nöjd och lutar sig tillbaka så går det  
snart åt andra hållet, förklarar Mikael.  

"det är  
otroligt  roligt 

att vara på en 
arbetsplats där man

 har visioner och 
ser framåt och 

utvecklas" 

 

Nästa stora projekt på Bohusgården Hotell & Kon-
ferens är att börja renovera de äldsta hotellrummen 
samt hotellets pool. Men det Marlene och Mikael 
framför allt vill är att fortsätta utveckla Bohusgården 
som destination. De berättar att många gäster som 
kommer till Bohusgården under sommaren gör det 
eftersom det är en bra utgångspunkt när man vill upp-
leva Bohuslän. Men resten av året kommer många 
för att bara vara på hotellet och uppleva de närmsta 
omgivningarna. 
Människorna är nyckeln till framgång 
Förutom den fysiska destinationen så är personalen 
och människorna nyckeln till framgång tror Mikael 
och Marlene. De arbetar jättemycket med att hitta rätt 
personer med rätt attityd. Ledorden som all personal 
arbetar efter är ödmjukhet och generositet. 

För både Marlene och Mikael är det viktigt att själva 
visa sig och vara ute i verksamheten. Båda har 
arbetat inom många olika delar av hotellet och när 
det är mycket att göra så tvekar de inte att kavla upp 
ärmarna och hoppa in där det behövs. 
- Jag tror det är en tillgång att vi vet hur det fungerar 
och att det gör att vi har lättare att se lösningarna. 
Jag brukar säga att vi inte har några 
problem, bara lösningar, avslutar 
Marlene. 

HOTEL BOHUSGÅRDEN AB 
Bolagsform: Aktiebolag 
Registreringsår: 2000 
Antal anställda: 31 st 
Nettoomsättning: 49 182 tkr (2021-12) 
Källa: allabolag.se (221125) 
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Vi vill ha er hjälp! 
Ett starkt näringsliv och välmående företag är viktigt 
för oss alla. Nu vill vi ha er hjälp och era åsikter för att 
utvärdera och utveckla hur vi på Uddevalla kommun 
kommunicerar med och om er. 

Uddevalla kommun arbetar aktivt för och tillsammans med det lokala 
näringslivet. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett starkt 
näringsliv och välmående företag med rätt utvecklingsmöjligheter. 
Vi utvärderar och utvecklar hela tiden vårt sätt att arbeta och nu 
tar vi en extra titt på hur och vad vi kommunicerar med er företa-
gare i Uddevalla. 
Därför hoppas vi att ni vill avvara ett par minuter
och svara på vår enkätundersökning. Och berät-
tar hur ni vill att vi kommunicera med er? 
Följ länken till vår hemsida eller scanna QR-
koden så kommer du direkt till enkäten. 

uddevalla.se/naringslivsenkat 

Utveckling av antal jobb år 1990-2021 
Utvecklingen av nya jobb i Uddevalla har varit väldigt bra de 
senaste trettio åren, speciellt om man jämför med utvecklingen för 
Trollhättan och Vänersborg under samma period. 

Uddevalla Trollhättan Vänersborg 

Små företag (<50 anställda) 4 509 3 028 2 008 

Större företag (50+ anställda) 905 -6 976 520 

Offentliga bolag, myndigheter etc. -1 184 2 099 -2 004 

Totalt 4 230 -1 849 524 

Ranking ftg-klimat (Sv. Näringsliv) 241 99 196 

Källa: Företagarna och Sv. Näringsliv 

DECEMBER 2022 7 

 

https://www.uddevalla.se/naringslivsenkat
https://allabolag.se


  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

  

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

Kalendarium 

LUNCHTRÄFF 
Lunchin - mötesplatsen för det enkla nätverkandet. 
Datum: 14 december 
Tid: kl 11:00 - 13:00 
Plats: Riverside 
Mer information och anmälan: uddevallanaringsliv.se 

EVENT 
Julavslutning för företagare. 
Datum: 16 december 
Tid: kl 11:30 - 13:30 
Plats: Kärrstegens Gård 
Mer information och anmälan: uddevalla.se/naringsliv 
Arrangör: Uddevalla kommun 

WEBBINARIUM 
Starta Företag - allt du behöver veta 
Datum: 19 december 
Tid: kl 15:00 - 17:00 
Mer information och anmälan: almi.se 

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet del 1 - inköp och försäljning 
Datum: 20 december 
Tid: kl 10:00 - ca 11:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet del 2 - betala rätt skatt 
Datum: 20 december 
Tid: kl 14:00 - ca 15:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
Moms - vad är moms och hur du redovisar den 
till Skatteverket 
Datum: 21 december 
Tid: kl kl 10:00 - ca 11:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

BRANSCHTRÄFF 
Byggfika - Träff för bygg- och fastighetsföretag 
Datum: 16 januari 
Tid: kl 10:00 - 12:00 
Plats: Bohusläns museum 
Arr: Uddevalla kommun 

INFORMATION OM VÅRA AKTIVITETER 
uddevalla.se/naringsliv/aktivitetskalender 

POSTTIDNING B 

Vill du och ditt företag synas i 
samband med Friidrotts SM på 
Rimnersvallen sommaren 2024? 

Bläcket har just torkat på de påskrivna kontrakten 
mellan friidrottsföreningen IK Orient, Uddevalla kom-
mun och Svenska Friidrottsförbundet. Sommaren 
2024 arrangeras stora senior Friidrotts SM på helt 
nybyggda Rimnersvallen i Uddevalla! 

IK Orient står som huvudarrangör av detta arrangemang och 
Uddevalla kommun är medarrangör. Ett samarbete som kommer 
att generera fina tävlingar i absoluta toppklass. 
Tävlingen lockar närmare 12 000 besökare från hela landet, men i 
synnerhet Uddevalla och kringliggande kommuner. SVT direkt-
sänder 16 timmar av arrangemanget i SVT1, SVT2 och SVT Play. 
Friidrottssommaren 2024 är fullspäckad, EM i Rom i början av juni, 
OS i Paris i mitten av juli och veteran VM i Göteborg i augusti. Ett 
VM som lockar över 20 000 friidrottare till Sverige! Friidrottssomma-
ren på västkusten kommer med andra ord bli extremt het! 
Friidrotts SM i Uddevalla kommer locka hela den svenska eliten 
då tävlingen blir sista chansen att kvala till OS. Kommunens och 
näringslivets engagemang är stort då arrangemanget engage-
rar närmare 900 personer. 

Vill du vara en del av arrangemanget? 
När blickarna vänds till Uddevalla finns goda chanser för näringslivet 
att skapa kontakter med näringsliv från andra kommuner eller 
andra delar av landet, eftersom tävlingen är välbesökt utav företag 
från hela Sverige, inte minst de nationella samarbetspartnerna. 
Vill du och ditt företag synas, samarbeta eller bli leverantör till Frii-
drotts SM 2024? Eller kanske bara veta mer om arrangemanget? 
Kontakta arrangörsledningen i IK Orient; På telefon: 0522-135 33 
eller e-post: orientuddevalla@gmail.com. 

Nästa nummer av Näringslivet kommer i februari 2023 

https://www.uddevallanaringsliv.se/medlemmar/events/event/248
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2022-11-16-valkommen-pa-julavslutning-for-foretag.html
https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=335021
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier/regioner/webbseminarierochtematraffar/webb20221220enskildnaringsverksamhetdel1inkopochforsaljning.5.6e8a1495181dad54084322d.html
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier/regioner/webbseminarierochtematraffar/webb20221220enskildnaringsverksamhetdel2betalarattskatt.5.6e8a1495181dad54084325c.html
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier/regioner/webbseminarierochtematraffar/webb20221221momsvadmomsarochhurduredovisardentillskatteverket.5.6e8a1495181dad54084331e.html
mailto:orientuddevalla@gmail.com



