
Samarbete
från topp till tå
Hos Energi Hälsocenter tänker man på helheten

Nyheter från Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun Nummer 5 2019

MER ATT LÄSA | METS Technology vill ligga framkant |Samverkan hos Nordströms 
|Vad är Coworking Spaces? | Alex Gastronomi i samarbete med Musselbaren



 LEDARE  NYHETER

5,0

Näringslivet ges ut av Tillväxtavdel-
ningen i Uddevalla kommun med sex 
nummer per år.

Ansvarig utgivare: Anders Brunberg, 
chef Tillväxtavdelningen

Produktion: Tillväxt avdelningen 
Uddevalla kommun 

Kontakta oss gärna:
Anders Brunberg, chef, 0522-69 60 61
  Sophie Carling, näringslivsutvecklare,  
0522-69 61 53
  Clas Mellby, näringslivsutvecklare,  
0522-69 61 89
 Anneli van Roijen, utvecklare, 0522-69 61 49
 Helena Henriksson, utvecklare besöksnäring, 
0522-69 84 71
Eller via mejl, förnamn.efternamn@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen
Medverkar till att förverkliga 
kommunens vision om en god 
livsmiljö och ett gott närings-
livsklimat. Vi verkar för en 
positiv utveckling i de befintliga 
företagen och för att stimulera 
nyföretagarsamhet och entre-
prenörskap.

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

procent stor var ökningen av antalet gästnätter 
för hotell, stugbyar och vandrarhem i Bohuslän 
under juni-augusti 2019 jämfört med den tidigare 
rekordsommaren 2018.
(Källa:  Tillväxtverket och SCB, bearbetning av Turistrådet 
Västsverige)

...OCH TORRA FÖTTER, det är lycka 
det, som gamla ordspråk vittnar om.

IDAG BLIR MAN TROLIGEN 
LYCKLIGARE av de nya orden 
delningsekonomi, coworking och 
wellnes.
För att linda in mig ännu mer, 
delas därmed lyckan allt oftare 
under samma tak och allt oftare 
tillsammans med andra.

GÅR DET ATT IDENTIFIERA de mjuka 
värden som gör att företag hittar 
nya former av kunskapsutveckling 
och nätverk? och varför vill man sitta 
tillsammans med andra och arbeta 
istället för själv, i hemmakontoret?

NÄRINGSLIVSTIDNINGEN försöker 
sig nu på lite grävande journalistik, 
i ett helt nummer fyller vi temat 
”tillsammans under samma tak”

VI HOPPAS PÅ en kunskapshöjande 
läsning och ett fortsatt värdefullt 
leverne!

Tack för ordet!

Tak över  
huvudet...

ANDERS BRUNBERG, CHEF TILLVÄXTAVDELNINGEN
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Näringsliv och tillväxt i Uddevalla.

Näringslivsgruppen:  
Anders Brunberg, Clas Mellby, Sophie Carling, 
Helena Henriksson och Anneli van Roijen.

Är du företagare i Uddevalla kommun eller har 
du planer på att etablera dig i kommunen? 
Kommunens näringslivsutvecklare underlättar 
företagens kontakter med olika delar av 
kommunens verksamheter. 
Hos Tillväxtavdelningen finns personal som 
arbetar med företagsetableringar  innovatio-
ner, besöksnäring, kultur, landsbygdsutveck-
ling, maritima frågor och mycket mer
Kontaktuppgifter finns här under.

KONTAKTA OSS OM DU HAR  
FRÅGOR OM NÄRINGSLIVET

Världskongress för naturturism
Den ledande globala organisationen 
för naturturism, ATTA - Adventure 
Travel Trade Association, hade sin 
årliga kongress ”Adventure Travel 
World Summit 2019” den 16-20 
september i Göteborg. 

750 naturresearrangörer och natur- och 
resemedier från hela världen samlades 
på Clarion Hotel Post för att inspireras, 
nätverka och diskutera utvecklingen 
av hållbar naturturism. Årets tema var 
”Omtanke, The Way Forward” med fokus 
på turismens roll att bidra till en hållbar 
utveckling. Deltagarna fick bland annat 
höra om Sveriges arbete med att utveckla 
hållbar, naturbaserad turism.

Kongressen inleddes med ”Day of 
Adventure” där delegaterna fick vara med 
på någon av aktiviteterna hos ett urval av 
Västsveriges bästa naturturismföretagare, 
för att få ett smakprov av Svensk natur-
turism. Två av dessa utvalda företag var 
Uddevallaföretagen Upplevelsebolaget och 
Musselbaren. Som Naturturismföretagens 
generalsekreterare (tidigare Svenska Eko-
turismföreningen) deltog Upplevelsebolagets 
grundare och ägare Joakim Hermansson 
dessutom som talare på kongressen. 

Upplevelsebolaget var ett av två Uddevalla-
företag som besöktes av naturresearrangörer 
från hela världen under ATTA-kongressens ”Day 
of Adventure”. 

Joakims föredrag handlade om hur 
Sverige praktiskt driver hållbar naturturism-
utveckling i linje med FN:s globala hållbar-
hetsmål, Agenda 2030. Han anser att natur-
turismen som företeelse och bransch har stor 
potential. Joakim säger att kongressen var 
en fantastisk möjlighet att visa upp Sveriges 
naturturisms bredd och kvalitet, och att 
man tack vare detta har satt strålkastarljus 
på svensk naturturism både nationellt och 
internationellt.

Kongressen invigdes av Sveriges närings-
minister Ibrahim Bayland som betonade 
betydelsen av naturturismbranschen. En 
bransch som skapar fler landsbygdsjobb än 
de flesta andra branscher.
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VAD VILL DU
LÄSA MER OM?

Vad skulle du vilja att vi skrev 
om i kommande nummer 

av Näringslivet? 
Tipsa oss på: 

tillvaxtavdelningen@uddevalla.se

E-HANDELSDAGEN
14 november 9:00-16:00
En inspirerande heldag om e-handel med 
aktuella föreläsare och många spännande 
möten. 
Dagen arrangeras av Entreprenörs-arenan 
och Högskolecentrum Bohuslän tillsammans 
med Borås Yrkeshögskola med syfte att skapa 
en mötesplats för e-handlare i regionen. 
Läs med på e-handelsdagen.se 

I slutet av augusti gick Mattsson-
gruppen ut med att de startat ett nytt 
bolag för att ytterligare komplettera 
sin verksamhet inom det marina 
segmentet. Det nya bolaget, som 
heter METS Technology AB, utgörs av 
erfarna ingenjörer och projektledare 
med en mycket stor kunskap inom 
Elteknik och Automation. 

Bolaget kommer att rikta in sig på 
konstruktion, projektledning och kompletta 
Turn-key paket för nybyggnad och efter- 
marknad. Deras fokus kommer att vara 
ny teknik för energibesparing och ökad 
hållbarhet. METS kommer bland annat att 
arbeta med elektrifiering av fartyg. Det är 
något som bolagets vd Johan Marcusson tror 
kommer dominera marknaden framöver. 
METS har knutit till sig ingenjörer och 
projektledare med mycket erfarenhet inom 
det området och de kommer att fortsätta 
arbeta aktivt för att ligga i framkant inom 
den utvecklingen.

Kristoffer Mattsson, affärsutvecklare och 
delägare i Mattssongruppen, berättar att det 
är ett område som Mattssongruppen tittat på 
och att de märkt av att det fanns ett sug efter 
ett bolag som METS. När de nu fick chansen 
att knyta till sig nyckelkompetenser kändes 
det som ett enkelt beslut att satsa. 

- Vi fick en möjlighet att öppna det här 
affärsområdet inom ett stabilt och familjeägt 
företag i Uddevalla, vilket är jättekul. Vi 
hade kunnat göra det i Göteborg, eller var 
som helst. Men vi har så mycket kunskap 
här i Uddevalla som vi ville ta tillvara och 
bygga vidare på, säger Johan. 
NY TEKNIK FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

Att arbeta med hållbarhet är en viktig 
fråga från moderbolagets sida. Eftersom 
hållbarhet till viss del går hand i hand 
med att spara pengar tror Kristoffer att nya 

Stor erfarenhet i nytt bolag

lösningar för att ersätta fossila bränslen är 
något som marknaden kommer efterfråga 
mer och mer i framtiden. Johan håller med 
om att det finns ett stort intresse och säger 
att det är något många frågar om. 

METS kommer att arbeta både med 
utveckling, nybyggnationer och ombygg-
nationer av befintliga fartyg. De utvecklar 
inga egna produkter utan deras arbete 
går ut på att få produkter, från olika 
projektleverantörer att fungera ihop 
med andra system ombord på fartyget, 
en så kallad systemintegration. För att 
ligga i framkant krävs det att METS har 
en bra omvärldsanalys, att de håller sig 

VI HAR SÅ MYCKET 
KUNSKAP HÄR I UDDEVALLA 
SOM VI VILLE TA TILLVARA 
OCH BYGGA VIDARE PÅ

uppdaterade om utvecklingen och om vad 
som kommer härnäst. 
SAMARBETE, OBEROENDE OCH FRIHET

I uppstarten har bolaget fått viss hjälp 
av FKAB, ett av Mattssonsgruppens andra 
bolag inom det marina segmentet. Kristoffer 
är dock mycket noga med att poängtera att 
det handlar om två fristående bolag. 

- Vi i Mattssongruppen jobbar väldigt hårt 
för att skapa fristående och välskötta bolag 
som kan stå på egna ben. Om det uppstår 
synergier och samarbeten någonstans så är 
det jättebra. Men oberoendet och friheten att 
arbeta med andra förtag utanför koncernen 
är lika viktigt att framhålla, säger Kristoffer. 

Mattssongruppen är majoritetsägare i 
METS Technology AB men även ledningen 
är delägare, vilket Kristoffer tycker är en bra 
och modern lösning. 

Kristoffer Mattsson, affärsutvecklare och delägare Mattssongruppen och Johan Marcusson, vd 
METS Technology AB
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Coworking 
space
Ett fenomen som kallas coworking 
space har vuxit fram de senaste 
årtionden. En svensk översättning 
skulle kunna vara samarbetsplatser 
eller kontorskollektiv. Coworking 
spaces kan liknas vid ett kontors-
hotell, men de skiljer sig åt på några 
viktiga punkter. 

Det vanliga i ett coworking space är 
att man sitter i ett öppet kontorslandskap 
tillsammans med människor från andra 
företag. Oftast finns det kontorsrum och 
konferenslokaler att låna vid behov. På 
de flesta platser kan man välja om man 
vill ha längre kontrakt, eller hyra en 
arbetsplats under en dag eller några timmar. 
Flexibiliteten är väldigt viktig när man vill 
växa eller har ett nystartat företag. 

Många coworking spaces är med i 
större nätverk vilket innebär att man som 
hyresgäst kan använda kontor runt om i 
världen när man är ute och reser. Exempel 
på internationella coworking aktörer är 
CoWork och Wework. Ett av de mer kända 
exemplen i Sverige är United Spaces som 
har lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Arlanda.

Den typiske hyresgästen är ett uppstarts-

företag eller ett fåmansföretag men fler och 
fler väletablerade företag har börjat hyra 
arbetsplatser för personal som ofta är iväg 
på tjänsteresor eller personal som pendlar 
längre sträckor. För pendlande-personal kan 
det vara effektivare både på det personliga 
och det professionella planet, att ha 
möjligheten att några dagar i veckan arbeta 
närmare hemmet. 

En positiv konsekvens av att sitta 
tillsammans och samverka med andra 
företag på daglig basis är att man, bara 
genom att ta en fika eller prata med personen 
som sitter på andra sidan bordet, får tillgång 
till kunskap och erfarenheter som man 
annars inte skulle fått. En dynamisk och 
stimulerande arbetsmiljö kan dessutom göra 
det lättare att rekrytera attraktiv personal. 
Nätverket som växer fram är en annan stor 
fördel. Som enmansföretag eller mindre 
företag kan det vara svårt att ta på sig större 

United Spaces
United Spaces är ett av världens 

första coworking space och grundades 
redan för 20 år sedan på Kungsholmen 
i Stockholm. Grundtanken och visionen 
har hela tiden varit att skapa mötesplatser 
för entreprenörer och företagare som 
vill växa tillsammans genom att erbjuda 
flexibla hyresavtal och ett sammanhang 
där man sitter med smarta människor, 
säger grundaren Göran Garberg. 

Med sina fyra kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Arlanda kallar 
de sig själva för den enda rikstäckande 
coworking-aktören i Sverige, och deras 
plan är att accelerera expansionen 
ytterligare framöver. 

Som medlem får du möjligheten att 
möta företag och människor från olika 
branscher och olika delar av världen. 
United Spaces arbetar med att skapa 
förutsättningar för sina medlemmar att 
träffas, inspireras och inleda samarbeten 

med varandra. De erbjuder sina med-
lemmar ett fullservice-koncept där till 
exempel wifi, posthantering och receptions- 
service ingår i medlemskapet. Dessutom 
är United Spaces med i ett internationellt 
nätverk som innebär att  när deras med-
lemmar är på resande fot, kan de checka 
in på ett kontor i till exempel Barcelona 
och sitta där och arbeta utan avgift första 
dagen.

-En räddning
för företaget?

uppdrag, men möjligheten att gå ihop och 
samverka med andra företag som arbetar 
på samma geografiska plats gör att man 
tillsammans kan agera som ett större företag. 
För ensamföretagare och fåmansföretag 
innebär coworking spaces också att man 
får kollegor, vilket i sin tur bidrar med ökad 
trivsel, gemenskap, kreativitet, kunskap och 
kontaktnät. 

Coworking spaces kanske till och med 
kan vara en räddning för mindre samhällen 
med mycket arbetspendling och orter 
med liten del permanentboende?  Genom 
att kunna erbjuda attraktiva och kreativa 
arbetsplatser nära hemmet, kan fler lockas 
till att flytta dit, eller bo kvar året runt.

I Uddevalla kommun har vi inte hittat 
någon uttalad coworking space-arbetsplats. 
Men vi har besökt några varianter som 
arbetar för att främja samverkan, kreativitet 
och nätverkande mellan företag. 
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Idén om en plats där företag kan 
sitta och utvecklas tillsammans i 
centrala Ljungskile föddes när fastig- 
hetsbolaget Strandala Fastighets AB 
tog över ”gamla ICA” eller Ulriksdal 
som fastigheten egentligen heter. De 
nya fastighetsägarna Josefina Hjort 
och Magnus Robertsson som driver 
Strandala ville renovera byggnaden 
och fylla den med liv. 

Strandala bedriver fastighetsutveckling 
och förvaltning i centrala Ljungskile. De 
arbetar med att lyfta äldre fastigheter och 
återskapa deras gamla karaktär och själ, 
så långt det är möjligt. Fastigheten som 
tidigare inhyst både A B Nordströms AB 
och senare ICA Supermarket, genomgick 
en omfattande renovering och rymmer 
idag bland annat Ljungskiles bibliotek, 
Ljungskile El & Fritid, Lifestyle-butiken 
Sprudla och Ljungskile Outdoor. På 
övervåningen som under större delen av 
1900-talet fungerade som butikslager och 
bostad åt familjen Nordström ligger i dag 
Nordströms kontorshotell, som är så mycket 
mer än ett kontorshotell. 
DELA KONTOR, NÄTVERK OCH KUNSKAP

Företagen som sitter på Nordströms 
arbetar inom många olika branscher. Erika 
Wettre Westdahl är en av dem som hyr 
en kontorsplats i Nordströmshuset. Hon 
berättar att de kan dra nytta av varandras 
erfarenheter och kontaktnät. Saknas det en 
person eller funktion hos ett företag, kanske 
man kan hitta den eller det man söker i de 
andras nätverk. Det uppstår även synergier 
och korsbefruktningar där olika företag kan 
hjälpas åt och arbeta tillsammans. En annan 
positiv bieffekt är att man delar information 
om orten och vad som sker, vilket gör att 
man blir mer upplyst om vad som händer 
runtomkring. 

- Det blir en naturlig kompetenshöjning. 
Du får information och kunskap vid 
fikabordet eller genom att vända dig om 

och fråga någon som sitter i närheten. Man 
delar med sig och man får reda på saker 
som man annars inte hade haft tillgång till. 
Utbildning i all ära, men det kan vara svårt 
för en enmansföretagare att ha möjlighet att 
skaffa sig den kunskapen, säger Erika.
EN PLATS DÄR MÄNNISKOR VILL VARA

Erika som arbetar med företags- och 
varumärkesutveckling, hjälpte Magnus 
och Josefina att utveckla platsen från idé 
till verklighet. Hon berättar att de tidigt 
visste vilken känsla de ville skapa och vilka 
funktioner som behövdes. 

- Vår tanke var att bygga ett varumärke 
kring platsen. Att man ska vilja vara här, 
prata med andra om den och vara stolt över 
att ha kontor på Nordströms. Vi ville skapa 
en mötesplats där människor tycker om att 
vara, säger Erika.  

Josefina berättar att Strandala tror att 
samverkan och gemenskap skapar ett 
kreativt levande samhälle, därför ville de 
skapa en plats där företag kan sitta och 
utvecklas tillsammans. Lisbeth Lindström 
på Iduna AB har hyrt ett kontor på 
Nordströms ända sedan starten och hon trivs 
jättebra. 

- Här får man kollegor och en inblick i 
de andras arbeten som man inte hade fått 
annars, det tycker jag är väldigt intressant. Vi 
har en bra gemenskap och stöttar varandra. 

Det är dessutom en fantastisk miljö att sitta 
och arbeta i, säger Lisbeth. 

Till skillnad från Erika som sitter i ett 
öppet kontorslandskap hyr Lisbeth ett eget 
kontor, eftersom hon måste ha möjlighet 
att stänga om sig och arbeta ostört. Vissa 
hävdar att man blir mindre störd om man 
arbetar hemifrån, men även om man kan 
isolera sig mer om man sitter hemma, så 
tycker Erika att hon blir mer effektiv när 
hon sitter i en representativ kontorsmiljö. 
För att det ska fungera är det viktigt att man 
respekterar varandra och att man säger ifrån 
om det är någon eller något som stör. 

Josefina berättar att det känns som att 
många uppskattar platsen de skapat, och 
att det tack vare det blivit en kreativare 
miljö där människor trivs. Hon säger att 
de är nöjda med resultatet och har fått 
mycket positiv respons. Josefinas tips till 
andra fastighetsägare som funderar på 
att starta något liknande är att satsa på de 
gemensamma ytorna. Även om de inte 
kan räknas hem i kalkylen, tror hon att de 
är avgörande när det gäller att skapa andra 
värden såsom gemenskap, sammanhållning 
och en attraktiv plats.  

DET BLIR EN NATURLIG  
KOMPETENSHÖJNING. DU FÅR  

INFORMATION OCH KUNSKAP VID  
FIKABORDET ELLER GENOM ATT 

VÄNDA DIG OM OCH FRÅGA NÅGON 
SOM SITTER I NÄRHETEN.

Nya nätverk i klassisk lokal

Erika Wettre Westdahl, hyresgäst och företag- 
och varumärkesutvecklare. 

På Nordströms har man försökt bevara den 
gamla känslan men med moderna faciliteter. 

Josefina Hjort, Strandala och Lisbeth Lindström, 
Iduna

NUVARANDE HYRESGÄSTER:
• AMA Sports
• BA Elteknik
• Baker Tilly
• Iduna AB
• Kalas Reklambyrå
• More Value

• Musselbaren
• RTI Health Solutions
• Strandala
• Sälfjällsvillorna
• Uddevalla Näringsliv



Janne och Ulrika Brittelund som 
driver friskvårdsanläggningen Energi 
Hälsocenter i Herrestad hade tidigt 
en idé om att bilda ett ”Hälsans 
hus”. När lokalerna vägg i vägg blev 
lediga såg de chansen att starta 
ett företagshotell för specialister 
inom hälsa och friskvård som 
kunde hjälpas åt att dra kunder till 
varandra. 

Nu har företagshotelldelen varit i 
gång i drygt ett år, och vi träffade fem av 
företagarna som finns i lokalerna för att 
höra hur de tycker att det fungerar att sitta 
och arbeta tillsammans med andra företag.  

- Hälsotänket och konceptet som erbjuds 
- att arbeta tillsammans med friskvård ”från 
topp till tå” är väldigt bra, säger Karin 
Röstlund som är leg.sjuksköterska och 
medicinsk fotvårdare och driver företaget 
Karins Fotvårdsklinik.

Jesper Johansson som är naprapat och 
ägare till Kroppsforum berättar att det 
var just närheten till gymmet som var 
avgörande för dem. På Kroppsforum arbetar 
förutom Jesper ytterligare en naprapat och 
två massörer. För dem är det en stor fördel 
att ha möjligheten att ta med patienten till 
ett gym som ligger vägg i vägg för att visa 
övningar i rätt miljö.
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Även de legitimerade psykologerna 
Karolina Haglund och Lennart Ewaldsson 
som driver Psykologforum är positiva till 
att sitta tillsammans med andra företag på 
det här sättet.

- Vi ser stora fördelar med att vara just 
här, i det här sammanhanget med hela 
hälsotänket och att man kan hjälpas åt med 
hela människan. Kropp och själ hänger 
ihop, säger Karolina som förklaring till 

varför Psykologforum bestämde sig för att 
flytta in hos Energi Hälsocenter. 

Karolina och Lennart tror även att tröskeln 
att ta steget och söka psykologhjälp blir 
lägre av att mottagningen ligger i anslutning 
till andra företag av den här typen och i det 
här sammanhanget, jämfört med om de 
hade haft en traditionell samtalsmottagning. 

DE KAN SAMARBETA OCH 
HÄNVISA KLIENTER TILL 

VARANDRA OCH HJÄLPAS 
ÅT ATT PÅ BÄSTA SÄTT LÖSA 

PROBLEMET. 

Samverkan med 
hela människan 
i fokus

Janne Brittelund, tillsammans med personligetränaren Emil Wester och 
hans klient Florentin Iseini inne på gymdelen av Energi Hälsocenter. 

SAMARBETE OCH SJÄLVSTÄNDIGHET
En annan fördel och synergieffekt, som 

alla instämmer i, är att de kan samarbeta och 
hänvisa klienter till varandra och hjälpas 
åt att på bästa sätt lösa problemet. Ett 
samarbete som fungerar mellan företagen 
på företagshotellssidan, men såklart även 
till och från gymmet och de som arbetar där.

- Det är det som är så bra med att arbeta 
nära och samarbeta med andra företagare, 
säger Emil Wester som är personlig tränare 
med det egna företaget Active Wester. Om 
jag tränar en person som har skadeproblem 
kan jag till exempel skicka den personen 
till Jesper på Kroppsforum för att få hjälp. 
Sedan kan jag, om kunden godkänner det, 
ta dialogen direkt med Jesper, istället för 
att min klient ska behöva springa fram och 
tillbaka med papper och journaler. 

NUVARANDE HYRESGÄSTER:
• Active Wester
• Akademikliniken  
   Uddevalla
• Energi Hälsocenter –    
   friskvårdsanläggning
• Karins Fotvårdsklinik
• Kroppsforum
• Psykologforum

Hyresgästerna Lennart Ewaldsson, Karolina Haglund, Josefin Wingård, 
Monica Pernefalk, Jesper Johansson och Karin Röstlund. 

VI SER STORA FÖRDELAR MED 
ATT VARA JUST HÄR, I DET 

HÄR SAMMANHANGET MED 
HELA HÄLSOTÄNKET OCH ATT 
MAN KAN HJÄLPAS ÅT MED 

HELA MÄNNISKAN. 



ATT SITTA TILLSAMMANS 
GER SÅKLART ÄVEN EN 

MÖJLIGHETEN ATT NÅ UT 
TILL VARANDRAS KUNDER 

OCH DE MEDLEMMAR SOM 
BESÖKER GYMMET. 
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FÖRETAGANDE  

Uddevalla Folkets hus
Folkets hus i Uddevalla är en förening 
utan vinstsyfte och de beskriver sig 
själva som möjligheternas hus med en 
mix av föreingsaktiviteter, utbildning, 
kultur och fasta hyresgäster. Enligt 
verksamhetschefen Simone Olofsson 
har det varit viktigt att ha ett flöde av 
människor för att skapa ett levande 
hus. Hyresgästerna har tillgång till 

gemensamma ytor för umgänge och 
regelbundna träffar för nätverkande.
För att få veta mer om hur det är att vara 
hyresgäst hos Uddevalla Folkets hus har 
vi ställt några frågor till Lars Thorsson 
vars miljökonsultföretag Milva hyr ett 
kontor där: 
Varför hyr du kontor på Folkets Hus?
- För att som enmansföretagare få tillhöra 
ett sammanhang. I Folkets hus kan man 
som andelsägare påverka sin situation, 
bland annat genom rösträtt på årsmötet. 
Själv är jag också tilltalad av att Folkets 
hus är föreningsägt. Jag tycker det är bra 
att det finns olika ägande- och drifts-
former. Vid behov kan man hyra både 
mindre och större mötesrum på Folkets hus.
Vilka är fördelarna med att sitta 
tillsammans med andra företag?

- För mig är egentligen den stora 
fördelen att ha några att prata med och 
ibland fika med, både andra företagare 
och personalen på Folkets hus. Bara 
vetskapen att sitta i ett hus där det är liv 
och rörelse och händer spännande saker 
är viktigt för mig. Alternativet vore ju 
att sitta ensam någonstans och det är inte 
alltid så kreativt
Samarbetar ni med de andra företagen 
i fastigheten på något sätt?
- Själv samarbetar jag inte direkt med 
andra företagare i huset, men det beror 
nog på att våra verksamheter legat ganska 
långt ifrån varandra. Jag får dock energi 
av att prata med andra även om det inte 
rör min verksamhet. Man lär sig något av 
alla. 

Entreprenörsarenan
Entreprenörsarenan är en ideell förening 
och en arena där idéer och människor 
möts för att utveckla företag. 
- Vi är certifierade som inkubator och är 
medlem i SISP, Swedish Incubators & 
Science Parks, säger verksamhetsledare 
Veronica Rosén.

Entreprenörsarenans uppgift är först och 
främst att stötta och hjälpa innovatörer 
och entreprenörer som har innovativa 
idéer på produkter eller tjänster och vill 
starta företag. Det finns även möjlighet 
att hyra en kontorsplats i Entreprenörs-
arenans inkubator, Entreprenörsparken 
som ligger på Östergatan i centrala 
Uddevalla.
Dahlquist E-handelskonsulter är ett av 
företagen som hyr kontor i Entreprenörs-
parken. Vi har ställt några frågor till 
företagets grundare Niklas Dahlquist för 
att få veta hur han tycker det fungerar att 
hyra kontor av Entreprenörsarenan. 
Varför hyr du kontor av Entreprenörs- 
arenan?

Fler varianter på kontorshotell i Uddevalla
- Det var ett väldigt bra alternativ när 
företaget startades då det var kostnads-
fritt de första månaderna.
Vilka är fördelarna med att sitta till-
sammans med andra företag?
- Man inspireras av, kan ta lärdom av och 
lär känna andra företag som gör samma 
resa.
Samarbetar ni med de andra företagen 
i fastigheten på något sätt?
- En av våra kunder valde faktiskt att 
flytta in i ett kontor här. Och ett annat 
företag får vi mycket hjälp av i form 
av deras kompetenser i Excel som de 
utbildar i. Så ja, absolut!

Emil och hans företag erbjuder bland 
annat PT-pass inne i Energi Hälsocenters 
gymdel och tillhör även han företagen och 
gemenskapen som finns under Energi Hälso- 
centers tak. Akademikliniken Uddevalla 
som drivs av Caroline Liljander leg. 
sjuksköterskan och bland annat erbjuder  
estetiska injektionsbehandlingar är ytterligare 
ett av de företag som har en mottagning i 
lokalerna.  

Att sitta tillsammans ger såklart även en 
möjlighet att nå ut till varandras kunder 
och de medlemmar som besöker gymmet. 
Besöker man ett av företagen eller är här 
och tränar så ser man att det även finns 
andra verksamheter här, vilket fungerar 

som en extra marknadsföringskanal och 
är en stor fördel som alla håller med om. 
Alla företagen säger sig trivas bra med 
samarbetet och att hjälpas åt på olika sätt 
men de uppskattar samtidigt att de är helt 
självständiga och kan styra över sina egna 
öppettider.  

HELHETSTÄNK OM MÄNNISKA OCH PLATS
Janne Brittelund, ägare till fastigheten och 

Energi Hälsocenter, är väldigt positiv till att 
företagen i huset samarbetar och att de har 

hela människan i fokus, både de yttre och 
inre delarna. Han berättar att gymmet nu har 
ca 600 medlemmar som är hälsomedvetna 
och tycker att det är viktigt att arbeta före-
byggande med sin hälsa. Janne säger att de 
försöker tänka på helheten och att de vill 
erbjuda sina medlemmar och hyresgäster 
det där lilla extra som social samvaro, gratis 
frukost och medlemskvällar. Något som gör 
hela anläggningen till en uppskattad plats 
och som skapar möjligheter att nätverka och 
skapa nya kontakter. 
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Mikael Alexandersson, ägare till Alex 
Gastronomi och Janne Bark, ägare till 
Musselbaren har känt varandra länge 
och inledde nyligen ett samarbete. När 
de insåg hur bra de och deras företag 
kompletterade varandra, och dessutom 
hittade en lösning på problemet med 
personalbemanning tog de det hela ett 
steg längre och blev kollegor. 

Restaurangbranschen har i många år brottas 
med problem att hitta personal, så som till exempel 
kockar, kallskänkor och serveringspersonal. 
Det beror delvis på att yrket anses stressig med 
arbetstider som är svåra att kombinera med ett 
familjeliv. Men också på att branschen är väldigt 
säsongsbetonad och att få restauranger kan 
erbjuda fast arbete året runt.

Janne, som tidigare har arbetat mycket med 
Lean-tänkande i industrin, såg problematiken 
i sin egen verksamhet och funderade på hur 
han på bästa sätt skulle kunna lösa det. Jannes 
två restauranger, Musselbaren Ljungskile och 
Musselbaren Smögen, har båda sina högsäsonger 
under sommarhalvåret. Mikaels restaurang, Alex 
Gastronomi, har tvärtom sin högsäsong under 
vinterhalvåret. Dessutom har Alex Gastonomi 
öppet på vardagar för lunch och konferens medan 
Musselbaren mer satsar på helgöppet. 

- Vi kompletterar varandra väldigt bra med våra 
olika verksamheter, berättar Janne. 

Både Janne och Mikael vill göra sitt yttersta för 
att behålla sin kompetenta personal genom det här 
samarbetet.

Tillsammans har de 10 fastanställda, plus några 

uddevalla.se/naringsliv/
aktivitetskalender

INFO OM VÅRA AKTIVITETER:

OBS!

TEMASEMINARIE
FÖRSÄLJNINGSPSYKOLOGI 
- RÄTT PRIS OCH ATTRAKTIVA 
ERBJUDANDEN
Tid: 30 oktober, kl. 15-18
Plats: HCB Östergatan 18A, 
Uddevalla
Arr: NyföretagarCentrum Väst 
och Almi 

DROP-IN RÅDGIVNING
OM ATT STARTA OCH DRIVA  
FÖRETAG - FÖR UTLANDSFÖDDA
Rådgivning på lätt svenska  
eller andra språk vid behov
Tid: 6 november, kl. 10-12, 
20 november, kl. 10-12 och 
4 december, kl. 10-12
Plats: Mötesplats Dalaberg, 
Uddevalla
Arr: Support Group Network

TEMASEMINARIE
BOKFÖRING - FORTSÄTTNING
Tid: 11 november, kl. 15-18
Plats: HCB Östergatan 18A, 
Uddevalla
Arr: NyföretagarCentrum Väst 
och Almi

UTBILDNING
HUR DU MARKNADSFÖR DITT 
BESÖKSMÅL PÅ FACEBOOK 
Tid: 13 november, kl. 9-12
Plats: Innovatum, Trollhättan
Arr: Innovatum och Prisma 
Västra Götaland

EVENEMANG
E-HANDELSDAGEN
Tid: 14 november, kl. 9-16  
(inregistrering från 8.30)
Plats: HCB Östergatan 18A, 
Uddevalla
Arr: Entreprenörsarenan,  
Högskolecentrum Bohuslän 
och Borås Yrkeshögskola

INFORMATIONSTRÄFF
NY FÖRETAGARE  
- ENSKILD FIRMA
Tid: 21 november, kl. 17-20
Plats: Skatteverkets lokaler, 
Uddevalla
Arr: Skatteverket

EVENEMANG
GROWFYRBODAL - TÄVLA MED 
DIN AFFÄRSIDÉ 
Inlämning senast 1 november.
Tid (final): 28 november,  
kl. 16-19.30
Plats: Innovatum, Trollhättan
Arr: Innovatum Start Up  
och Almi

VISSTE DU ATT...
Upplevelsebolaget startades 
år 1994 och fyller 25 år i år.
Naturkompaniet har tecknat 
avtal att öppna butik i Torp 
köpcentrum. Butiken planerar 
att öppna i juli 2020.

• 

• 
 

Samarbete löser personalproblem

timanställda som nu alla har ett gemensamt, 
roterande arbetsschema för de tre restaurangerna, 
vilket ger en bra flexibilitet för alla inblandade.

- Personalen är riktigt taggad och ser bara 
positivt på det. Vi ser egentligen inga nackdelar 
med vårt upplägg utan bara fördelar, säger Janne.

- Vi lagar mat på lite olika sätt och vi lär av 
varandra, så det är jättebra, flinkar Mikael in.

Erik Stridsberg som är delägare i Alex 
Gastronomi och driver restaurangen Pinchos i 
Uddevalla är även han jättenöjd med samarbetet 
och tror väldigt mycket på hela upplägget. 

De fortsätter att berätta om ombyggnaden av 
restaurangen på Riverside och om sitt nya koncept 
”Soppbistro” som ska serveras där. Utöver 
det planerar de för fullt inför sin kommande 
julbordsshow och de verkar hur nöjda som helst. 

- Nu behöver jag inte jaga kockar i Spanien 
längre utan nu har vi löst det på ett superbra sätt 
helt själva, avslutar Janne nöjt. 

Janne Bark, Mikael Alexandersson, Erik Stridsberg omgiven av delar av sin personal. 


