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Nummer 4, 2022 
Nyheter från Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun

NÄRINGSLIVET 
I UDDEVALLA 

Sommaren 
har varit 
fantastisk 
för Hotell 
Uddewalla 

Turisterna har 
hittat tillbaka 
till Uddevalla 

Mer läsning•Rekordsommar för Hotell Uddewalla • Franks Ögonklinik - Drömmen 
om att styra sin egen tid •Hur har sommaren varit för våra besöksnäringsföretag? 



 

 

 

     
 

  

 

   

    

 

    

 

 

   

 
 

   
 

 
 

 

 
 

  
 

  

 
 

   
  

  
 

     
    

   
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Att vara framsynt 
med hjälp av 
backspegeln… 

Med stadig blick och om det går, så 
släpper vi för ögonblicket världslägets 
tunga skyar, tillvaron framöver kommer 
kräva sitt. 

Vi försöker nu göra bokslut över en som-
mar som aldrig sa nej. Ja, en i sig fantas-
tiskt fin sommar. 

Turistsäsongen ändrar nu skepnad, 
lärdomar tas tillvara och nya satsningar 
får skapas. 

För mig och våra företag i tidningen, 
sammanfattas sommarens affärsperiod 
av begrepp som säljförmåga, platsens 
attraktion och personalens kompetens, 
det sistnämnda ett i sig högaktuellt ämne 
och utmaning. 

Helt självklart måste nu kundfokus sam-
sas med personalfokus. Alltför många av 
våra besöksnäringsinriktade företag har 
haft rejäla utmaningar i rekrytering och 
också att få rätt kompetens. En spaning 
in i framtiden kräver frågan om det kom-
mer bli lättare nästa sommar… 

Vår näringslivstidning försöker i detta 
nummer, förena tankar om smarta rekry-
teringsformer, med omsorgen om god 
arbetsmiljö, för det viktigaste vi har är väl 
personalen, rätt? 

Välkommen in i tidningen! 

Anders 

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

Summan av de totala 
logiintäkterna i Uddevalla 

55,
ökade med 

under periode
8
n janu
%
ari-juli 

i år jämfört med samma 
period år 2021. 

Källa: Tillväxtverket 

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 
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 Uddeva 
kommun med sex nummer per år. 
Ansvarig utgivare: Anders Brunberg 
Redaktör: Maria Sjunnesson 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
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Drömmen om en egen 
ögonmottagning med 
nöjda patienter och 
en hållbar arbetsmiljö 
Erik Frank har arbetat som ögonläkare i 14 år, 
både inom den offentliga vården och den 
privata. Drömmen om att starta en egen 
ögonmottagning har funnits där länge 
och i våras blev den till verklighet. 

Vi besökte Franks Ögonklinik och där 
träffade vi Erik och hans fru Susanna 
som även hon arbetar på den familje-
drivna mottagningen. 
Erik som tidigare arbetat som ögonlä-
kare på Uddevalla sjukhus har under de 
senaste åren arbetat inom den privata 
sjukvården och periodvis pendlat två 
timmar varje dag. Så förutom möjlig-
heten att bygga upp något eget från 
grunden så har det varit en stor fördel 
för hela familjen att Erik börjat arbeta i 
Uddevalla igen. 
Susanna som är sjuksköterska driver 
även en skönhetsklinik som delar lokaler 
med ögonkliniken på Trädgårdsgatan i 
centrala Uddevalla. 
Svårt att driva privat sjukvård 
Drömmen att öppna en egen mottagning, 
att få fatta alla beslut själv och kunna 
styra sin egen tid är något Erik pratat om 
länge och när möjligheten dök upp så 
tog han den. 
- Att bedriva privat verksamhet inom 
sjukvård är inte lätt. Patienterna är inte 
villiga att betala vad det kostar och det 
förstår jag eftersom det är dyrt. Det 
krävs nästan att du som vårdgivare har 
ett avtal om finansiering från regionen 
eller försäkringsbolag. Hösten 2021 blev
rätten till ett avtal med regionen till salu 
och då köpte jag den, säger Erik Frank. 

 

Tack vare avtalet med Västra Göta-
landsregionen betalar de patienter som 
besöker mottagningen endast patient-
avgift, precis som inom övrig offentlig 
vård, och sedan får Erik sin ersättning 
från regionen. Som patient kan du få 
en remiss till Franks ögonklinik från en 
optiker eller läkare. Du kan även söka 
dig till mottagningen själv genom att 

lista dig där, boka tid via hemsidan eller 
skicka in en egenremiss. 
Franks ögonklinik är en medicinsk 
mottagning som utför ögonundersök-
ningar och behandlar alla typer av 
ögonsjukdomar. Erik berättar att det 
finns väldigt många kroniska patienter 
inom ögonsjukvården som behöver gå 
på regelbundna undersökningar och 
behandlingar. 
En fråga de ofta får är om de behandlar 
något som kallas efterstarr, vilket de gör. 
En fjärdedel av alla som blivit gråstarro-
pererade utvecklar efterstarr. Det är 
snabbt åtgärdat med laser och kommer 
sedan aldrig tillbaka. 
Patienterna ska känna att vi har tid 
Återkommande och nöjda patienter är 
en del av parets personliga mål med 
mottagningen. Susanna berättar att de 
vill skapa en genuin känsla och göra 
ett bra jobb så att patienten blir nöjd 
och kommer tillbaka. Hon säger att de, 
eftersom de har en liten mottagning, kan 
de erbjuda en kontinuitet i att patienten 
alltid träffar samma personer varje gång 
de kommer dit. 
Som för alla företagare är nöjda kunder, 
eller i det här fallet patienter, en förut-
sättning för att lyckas. Men för Erik och 

kan tro när man är egenföretagare och 

Susanna är deras egen arbetssituation 
minst lika viktig. I motsats till vad man 

ensam läkare på plats, berättar Erik att 
han inte känner sig stressad under dagen. 
Halvåret innan de startade var dock väl-
digt hektiskt och de första veckorna när 
alla nya rutiner skulle på plats så var det 
mycket, men efter det så tycker han att 
det varit en hanterbar situation. Trots att 
Susanna var föräldraledig under våren 
och inte arbetade så mycket på mottag-
ningen till en början blev det inte allt för 
mycket stress. En förklaring är att de valt 
att inte boka upp sig fullständigt utan 
sett till att avsätta tid för allt annat som 
behövs göras på mottagningen, utöver 
att träffa patienter. 
- Vi har arbetat inom vården i många år 
båda två, och med den här mottagningen 
vill vi skapa en hållbar arbetssituation 
där vi har kul när vi arbetar. Där patien-
terna känner att de har tid att ställa alla 
frågor och där både vi och patienterna 
känner att vi gör ett bra jobb, säger 
Susanna. 

ÖGONFOKUS I VÄST AB 
Bolagsform: Aktiebolag 
Registreringsår: 2015 
Antal anställda: 2 st 
Nettoomsättning: 1 402 tkr (2021-12) 
Källa: allabolag.se (220712) 

Ovan: Erik och Susanna Frank. 
Till höger: Erik undersöker en 
patients ögon 
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Rekordsommaren har varit 
hektisk men fantastisk 

Claudia och Bart Muller har drivit Hotell 
Uddewalla (tidigare Hotell Sköna Rum) i över 20 år. 

Precis som hos flera andra boendeanläggningar i vårt område har det varit en bra men hektisk sommar för 
Claudia och Bart Muller på Hotell Uddewalla (tidigare Hotell Sköna Rum). De sammanfattar själva sommaren  
som fantastisk och säger att de till och med slagit sitt tidigare rekord i antal gästnätter från sommaren 2019.  

Efter två år med pandemi och restriktioner som påverkat alla,  
framför allt besöksnäringen, har de utländska gästerna börjat  
komma tillbaka till Västsverige och Uddevalla. Samtidigt har  
många svenskar valt att semestra i Sverige även denna sommar,  
berättar Claudia och Bart.  
Att det är relativt dyrt för svenskar utomland
i Ukraina och problemen med att få fram pas
tid är några av orsakerna till att många svens
valt  bort utlandsresorna även i år. Bart tror 
också att vi har blivit lite hämmade i våra res-
vanor  efter  allt som hänt de senaste åren. 

s, kriget  
s i 
kar 

Åker till Sverige för att andas 
Sommarens extrema värme i stora delar av 
Europa och världen har gett upphov till nya 
anledningar att besöka Sverige och Norden 
berättar Claudia och Bart. 
- Jag har pratat med en hel del europeiska gäster
som säger att de flyr från värmen. I stället för att åka
från 40 graders värme i Tyskland till 45 grader i Spanien så väl-
jer de att åka upp hit, till skogarna för att andas lite, säger Bart. 
Förutom de utländska besökarnas återkomst så har de även den 
äldre generationen vågat sig ut och resa igen. Claudia berättar 

att de har haft flera grupper med äldre som rest tillsammans 
med vänner, något de inte sett så mycket av de senaste åren.  
Hotell Uddewalla har annars generellt sett en högre snittål-
der på sina gäster eftersom de uttalat inte är ett familjehotell. 

Anledningen till det är delvis det praktiska, de har inga 
stora ytor för barn att röra sig på, inga familjerum, 

extrasängar eller barnstolar. Claudia och Bart 
betonar att de inte har något emot barn, men att  

deras hotell främst riktar sig till en annan 
målgrupp och att många av deras gäster aktivt  
söker sig till dem för att få lugn och ro. 
Arbetsgivarens ansvar att skapa en 
attraktiv arbetsplats 

Precis som för många andra inom hotell- och 
restaurangbranschen så har Hotell Uddewalla 

haft problem att hitta kvalificerad personal. 
Men i stället för att sitta och beklaga sig över att 

många idag väljer andra arbeten och branscher så 
anser Bart att ansvaret även ligger hos arbetsgivarna att skapa 
en tillräckligt bra och attraktiv arbetsplats. 
- I sommar har vi haft fem fantastiska skolungdomar som arbe-
tat hos oss. Det var egentligen för många, men  vi kände att 

det kunde vara bra att spara på deras energi  så att den håller i 
sig. Det var väldigt roligt att få arbeta med dem och de verkade 
också ha väldigt roligt när de var här, berättar Claudia. 

 

"ansvaret   
ligger även hos 
arbetsgivarna   
att skapa en 
tillräckligt  bra  
och  attraktiv  
arbetsplats" 

Planer för framtiden 
På frågan om framtidsplaner berättar Claudia och Bart att de 
kommer att sätta upp fem laddstolpar vid hotellets parkering. 
Och som många andra tittar de även på att sätta upp solceller 
på taket.  

Älskar att ge personliga utflyktstips 

En sak som ligger Claudia och Bart extra varmt om hjärtat är att  
kunna erbjuda sina gäster personliga utflyktstips och hjälpa dem  
sätta ihop passande dagsturer. Det är något de lägger mycket tid  
på och en service som blivit väldigt uppskattad bland gästerna. 
- Jag kan stolt säga att  
vi är duktiga på att se 
gästen och den energi  
och känsla han eller  
hon ger ifrån sig och 
utstrålar. Utifrån det 
kan vi avgöra ganska 
exakt vilket utflyktsmål 
dom passar dem, berät-
tar Bart. 
Nöjda gäster och  
anställda som trivs är  
den bästa marknadsfö-
ringen oavsett om man  
vill få fler besökare  
eller söker personal.  
Och det är tydligt att  
Claudia och Bart är  
väldigt måna om både  
sin personal och sina  
gäster. 

På  
hotellet 
finns även 
en mysig 
inredningsbutik. 

VISSTE DU ATT? 
Hotell Uddewalla även är  
ett tyskt konsulat och att  

Claudia har titeln tysk  
Honorärkonsul. 

Tyska medborgare kan komma 
till henne för att få hjälp med 

tillfälliga  resehandlingar,  
utfärdande av barnpass 

eller andra liknande 
ärenden.  

SKÖNA RUM I UDDEVALLA AB 
Bolagsform: Aktiebolag 
Registreringsår: 1996 
Antal anställda: 3 st 
Nettoomsättning:  1 983 tkr (2021-04)
Källa:  allabolag.se (220825) 
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Gästnattsstatistiken  
juni-juli 2022 
Än så länge har Tillväxtverket bara offentlig-
gjort statistik till och med juli 2022. Men årets  
sommar förutspås slå tidigare rekord när det  
kommer till antal gästnätter i Västsverige och  
Uddevalla. Många av de företagare vi pratat  
med i vårt område förstärker också bilden av  
sommaren 2022 som en rekordsommar.  

De senaste åren har varit en utmanande tid för 
besöksnäringen. Pandemin och dess restriktioner har 
påverkat människors resande och vanor. Resandet 
ändrades generellt och framför allt minskade resandet 
över landsgränser betydligt på grund av restriktionerna. 
Gästnattsstatistiken gjorde en djupdykning under år 
2020 för att sedan börja gå uppåt igen. Under sommaren 
2020 försvann de utländska turisterna mer eller mindre 
helt från vårt område och även svenskarnas resande 
minskade. Gästnattstatistiken för 2021 ser något bättre 
ut eftersom minskningen av utländska turister då 
till viss del vägdes upp av att fler svenskar reste och 
semestrade i Sverige. 
Sommaren 2022 fortsatte ökningen och enligt Turistrådet  
Västsverige var antalet gästnätter på västsvenska hotell, 
stugbyar och vandrarhem under juni månad 2022 till och  
med högre än tidigare rekordnotering från juni 2019. 
I oktober släpps gästnattsstatistiken för hela 
sommaren och då ingår även siffrorna för augusti samt 
campingstatistiken. Först då kan vi säkert veta hur 
sommaren såg ut, men efter att ha pratat med flera av 
våra besöksnäringsföretag så är känslan att det varit en 
bra sommar i Uddevalla. 

Gästnätter Uddevalla juni och juli 
-inkvarteringsstatistik från hotell, stugbyar och vandrarhem. 
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SEPTEMBER 2022 5 

https://allabolag.se


Hur har sommaren varit? 
Statistiken visar att antalet gästnätter i vårt område fortsätter stiga och flera av våra hotell talar om en 
rekordsommar. Men hur ser det ut för andra företag inom besöksnäringen, hur har deras sommar varit? Vi 
blev nyfikna och gjorde några besök runt om i kommunen för att höra hur sommar har varit, om de utländ-
ska turisterna hittat tillbaka till Uddevalla och vilka planer företagen har för framtiden. 

Bohusläns museum och Skalbanksmuseet  
- Liselotte Munther (enhetschef) 
Hur  har  sommaren varit? 
Sommaren har varit bra. Vi har fått 8/10 som tryckt på ”glad 
gubbe” efter sitt besök på Bohusläns museum. MOD-utställningen 
har verkligen varit uppskattad. Skalbanksmuseet har varit jättepo-
pulärt, och att det i alla fall har varit öppet två dagar i veckan har 
uppskattats av besökarna. Vi har bytt besöksräknare från år 2020 
och det är därför svårt att jämföra med år 2019. Vi arbetade kom-
parativt med den nya och äldre räknaren under 2020 och noterade 
att det kunde diffa till den äldres fördel. Med det i beaktning har 
vi haft en normal-god sommar på Bohusläns museum och en klar 
förbättring från föregående år.  
Antal besökare under sommarperioden år 2022; 49 184 besökare, och  
2021; 33 892 besökare. Under Junicupen, som hade sitt cupcentra  
inne i museet och museiparken som huvudplan, lyfte antal besökare.  
Under konserten i museiparken med Newkid och Stenström nu i sep-
tember användes också Bohusläns museum till loger för artisterna. 
Har  ni fler  utländska turister  nu? 

Vi har haft en del utländska besökare främst från Norge och Tysk-
land. Däremot har vi inte haft lika många bussresor hit till museet i 
år.  En anledning kan bero på utställningarna just den här sommaren.  

Vilka planer   
har  ni framöver? 
Vi öppnar en Picassoutställning i oktober som 
säkert kommer att locka fler besökare och bussresor. 
Utställningen Midvinterfest kommer tillbaka senare 
i november. 
Vi har skrivit ett nytt avtal med den befintliga 
krögaren på Kajkanten efter en ny upphandling. 
Skalbanksmuseet som är ett unikt besöksmål i 
Uddevalla hoppas vi kunna utveckla och ha öppet 
mer framöver. 

Kerstin på torget Restaurang & Bar  
och  Roomer Coffee & Deli   
- Anders Hansson (ägare) 
Hur  har  sommaren varit? 
Sommaren har varit fantastiskt bra! Bättre än innan pandemin 
trots en kall försommar för uteservering. Men det har jämnats ut 
nu under senare delen av sommaren, som varit varmare. Jag vet 
att man pratat om att det varit svårt att hitta personal efter pande-
min, men vi har inte upplevt några större problem. Gällande vilka 
evenemang som drar mest gäster blir svaret att ALLA  evenemang 
i centrum är bra för oss som har verksamhet här. De bidrar alla till 
ett bra tillflöde och lyfter pulsen på stan, samt bidrar till en mer 
positiv bild av centrum. Har  ni fler  utländska turister  nu? 

Vi har haft ungefär lika många 
som innan pandemin. Men 

främst är det svenska 
gäster. 

Vilka planer  har   
ni framöver? 
Vi har inga större 
förändringar på 
gång just nu. Vi 
lägger istället 
vårt fokus på 
att ta hand om 
det som är och 

det vi har, och att 
göra det så bra som 
öjligt. m

Konditori Snäckan - Robin Malm (delägare) 
Hur  har  sommaren varit? 
Sommaren har varit bra! Det märks att folk har ett stort behov av att fika 
och äta gott igen efter att ha varit ”inlåsta” i några år. Det är mycket job-
bigt som pågår i världen nu och då vill man passa på att unna sig lite. 
Även vår försäsong var bra och tack vare Coronan har allt fler människor 
börjat röra sig ute här på Gustafsbergsområdet, vilket naturligtvis har gyn-
nat oss. Både vandringsslingan ”Jorden runt” och orienteringsaktiviteten 
”Hitta ut”, men även Kallbadarna, har lockat hit många under Coronan. 
Vi har också börjat få in väldigt många lunchbokningar för större grupper, 
vilket är jättekul. 

Har  ni fler  utländska turister  nu? 

Ja, det har vi. Under högsäsong har vi haft väldigt många norrmän, dess-
utom är det fler och fler tyskar och holländare som hittar till oss. Något  
som förvånat oss lite den här sommaren är att vi har haft många fransmän  
som gäster. Men det kan nog knytas till flera bokningar av bröllop på  
vandrarhemmet här bredvid.  
Vilka planer  har  ni framöver? 

Vi vill fortsätta utveckla verksamheten och kikar nu på att installera 
värme utomhus. På så sätt kan vi utnyttja kvällarna längre och eventu-
ellt erbjuda olika kvällsaktiviteter. Vi vill också fortsätta erbjuda fru-
kost till hotell- och vandrarhemsgäster i vår lucka på baksidan huset. 
Även många morgonvandrare har upptäckt luckan och hämtar där sin 
frukost för att avnjuta den vid havet efter promenaden. 

LO Bikes - David 
Thylén (cykelaktör) 
Hur  har  sommaren varit? 
Sommaren har varit bra. Det har varit 
ett stort uppsving för cykel nu efter pan-
demin. Pandemin bidrog till att allt fler 
både cyklar och vandrar ute i naturen. 
Det känns som om vi har fått gladare 
kunder i år! 
Har  ni  många  utländska kunder? 

Ja, eftersom en stor del av vår verksam-
het är att hyra ut cyklar tillsammans med  
boendeanläggningar längs kusten, från  
Strömstad till Kungälv, så är det väldigt  
många utländska turister som hyr dem. Vi  
har ca 200 cyklar till förfogande för turister  
längs hela kusten och med personlig infor-
mation om närområdet från boendeanlägg-
ningen är det ett fantastiskt samarbete.  
Vilka planer  har  ni framöver? 

Vi har alltid stora planer, men står stadigt 
på jorden. Jag vill fortsätta arbeta för ett 
större hållbarhetstänk och på olika sätt 
försöka påverka makthavare och intres-
seorganisationer att öka cykelresandet. 
Vi har nu till exempel, efter flera års 
arbete, äntligen fått mountainbikeleder 
här på Bredfjället, vilket är förutsätt-
ningar som krävs för att vi ska kunna 
erbjuda riktigt bra guidade cykelturer.  
Sedan fortsätter vi att skapa resanled-
ningar till Ljungskile där vi samarbetar 
med andra lokala företag. Att flera 
företagare hjälps åt när man arrangerar 
olika typer av event är helt naturligt för 
oss i Ljungskile! 

6 SEPTEMBER 2022 SEPTEMBER 2022 7 



Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt 
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POSTTIDNING B 

Kalendarium 

EVENT 
IUC Västdagen 
Datum: 22 september 
Tid: kl 8:30-13:00 
Plats: Nova Mat & Möte, Innovatum Distric Trollhättan 
Arrangör: IUC Väst 
Mer information och anmälan: iucvast.se 

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet del 1 - inköpt och försäljning 
Datum: 26 september 
Tid: kl 18:00 - ca 19:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet del 2 - betala rätt skatt 
Datum: 28 september 
Tid: kl 18:00 - ca 19:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet del 2 - betala rätt skatt 
Datum: 28 september 
Tid: kl 18:00 - ca 19:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
Moms - vad är moms och hur du redovisar den till Skat-
teverket 
Datum: 29 september 
Tid: kl 14:00 - ca 15:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

FRUKOSTTRÄFF 
Uddevalla Näringsliv bjuder in till Godmorgon Uddevalla 
Datum: 4 oktober 
Tid: kl 8:00 - 10:00 
Plats: Carlia, Norra Drottninggatan 18, Uddevalla 
Mer information och anmälan: uddvallanaringsliv.se 

BRANSCHTRÄFF 
Byggfika Träff för bygg- och fastighetsföretag 
Datum: 17 oktober 
Tid: kl 10:00 - 12:00 
Plats: Bohusläns museum 
Arr: Uddevalla kommun 

FRUKOSTTRÄFF 
Uddevalla Näringsliv och Energirådgivarna bjuder in till 
Företagsfrukost 
Datum: 2 november 
Tid: kl 8:00 - 9:00 
Plats: Mötesplats Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 
Mer information och anmälan: uddvallanaringsliv.se 

EVENT 
Kurödsdagen 
Datum: 3 november 
Plats: Kuröds industriområde 
Mer information: uddevalla.se/kurodsdagen 

INFORMATION OM VÅRA AKTIVITETER 
uddevalla.se/naringsliv/aktivitetskalender 

Kurödsdagen den 3 november  
- Öppet Hus och inspiration 
Den 3 november välkomnar företagen på Kuröds industri-
område dig till en heldag av inspiration och nätverkande. 

Öppet Hus hos en del av företagen varvas med nätverkande och 
inspirerande presentationer om bland annat energieffektivisering, AI, 
ägarskifte, solceller med mera. 
Besök uddevalla.se/kurodsdagen för mer information. 
Sidan uppdateras löpande. 
Är du företagare på Kuröds industriom-
råde och intresserad av att vara med och 
bjuda in till Öppet Hus på ditt företag den 3 
november? 
Kontakta näringslivsutvecklare  
Clas Mellby för mer information: 
Telefon 0522-696 189, 
E-post: clas.mellby@uddevalla.se. 

Du vet väl om att du kan få 
kostnadsfri rådgivning och stöd? 
Alla företag i Uddevalla erbjuds kostnadsfri rådgiv-
ning och stöd från Almi Väst. En tjänst som Udde-
valla kommun upphandlat genom Fyrbodals kom-
munalförbund. 

Företagsakuten Fyrbodal hjälper små- och medelstora före-
tag som hamnat i ekonomisk kris eller står inför en ekonomisk 
utmaning. 
Almis Ägarskiftesprogram finns för att hjälpa företag att på 
bästa hitta rätt och ta sig igenom processen av ett generations-
skifte. 
Genom Almi Väst kan även du som vill starta ett nytt företag 
eller utveckla ett befintligt företag få hjälp och rådgivning. 
Läs mer på almi.se 

Nästa nummer av Näringslivet kommer i november 2022 
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