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Nummer 1, 2023 
Nyheter från Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun 

NÄRINGSLIVET 
I UDDEVALLA 

Stallgården
- En uppskattad oas 
Mer läsning • Anmäl dig till vårt Företagsmaraton •  Pias  Klinik  i  nya  fina  lokaler   
• Emma Nilsson en fjortonårig entreprenör • Carlia blir en del av Nordic Choice Hotels FE
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Allting har en ände…… 
men tar ändå inte slut… 
Tja, så skulle man kunna beskriva nuläget för mig… 

Under åtta år har jag haft förmånen att vara ansvarig för 
kommunens näringslivsutveckling, att stödja, uppmuntra, 
öka kunskap, arbeta för bättre företagsklimat, initiera 
utvecklingsprojekt, stärka etableringar osv osv… 

Arbetet görs inte av sig själv, utan självklart har det funnits och 
finns mycket goda medarbetare som förlänger uppdragen 
direkt till företagare. Och det egentliga arbetet görs faktiskt i 
företagen. Kommunens roll är att lyssna, bemöta, agera och 
skapa de bästa förutsättningar för vårt näringsliv, så att ett 
gott samhälle skapas, med många arbeten, skatteintäkter och 
ökad välfärd. 

I detta sista nummer av mig som ansvarig utgivare, fokuserar vi 
på ännu några toppenföretagare och entreprenörer som har 
pågående utveckling som ledord. 

Jag har varit stolt att få företräda frågeställningar och möta 
ett fantastiskt entreprenörskap, oavsett konjunktur, covid eller 
kriser. 

Många utvecklingsprojekt  susar genom huvudet, som 
t.ex. uppbyggnaden av Högskolecentrum Bohuslän, som 
involverades i Vuxenutbildningen 2019, uppbyggnaden av en 
maritim strategi, eller varför inte en stark centrumsamverkan 
via BID, uppbyggnad av Entreprenörsarenan, där anställda i 
socialtjänsten  levrat  idéer  som  nu  finns  på  marknaden  osv. 

Jag har nu också uppnått  en aktningsvärd yrkesålder och 
hoppas kunna få göra en insats för Uddevalla och Bohuslän 
innan  pension 

Allting har en ände  men näringslivet och kommun har 
tillsammans två. Nya former för fortsatt näringslivsutveckling 
väntar runt hörnet. Läs om hur vår nya kommundirektör Malin 
och nya kommunstyrelseordförande Martin bjuder in till 
samverkan på nästa sida. 

Mitt spetsuppdrag är nu  att fokusera på att Skagerrakbanan 
lyfter Uddevalla, Bohuslän och Västsverige, tillsammans med 
Östfold. Det blir den bästa utvecklingen för vårt näringsliv. 

Och ni, ta hand om er på bästa sätt!! 

/Anders 

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

Tack från redaktionen! 

Tidningens redaktion: Sophie Carling, Clas Mellby,  
Anneli van Roijen, Helena Henriksson samt Maria  
Sjunnesson (ej i bild).  

Nya  tider,  ny  organisation 
Vi lever i en tid av förändring och för oss som 
kommun är det viktigt att hänga med i det som 
händer runtomkring oss och anpassa oss till de 
förutsättningar och de behov som finns i dag. 
Under vintern genomgår delar av kommunens 
organisation en förändring vilket bland annat 
påverkar Avdelningen för Hållbar tillväxt som 
fram tills nu ansvarat för kommunens närings-
livsutveckling och den här tidningen. 
Exakt hur allt kommer se ut när det är klart kan 
vi i skrivandes stund inte berätta. Men ett starkt 
näringsliv är viktigt för oss och vi kommer fort-
sätta arbeta för att stötta våra företagare och 
vårt näringsliv på bästa sätt. 
Håll koll på uddevalla.se och följ oss på våra 
sociala medier för mer information om hur vi 
kommer att arbeta framöver. 
Och missa inte att anmäla dig till vårt företags-
maraton vecka 9! Mer information på nästa sida. 

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

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

Avdelningen för Hållbar tillväxt  
medverkar till att förverkliga  
k ommunens vision om en god l ivsmiljö  
och ett gott näringslivsklimat. Vi verkar  
för en positiv utveckling i de befintliga  
företagen och för att stimulera  
företagsamhet och entrep renörskap. 

Näringslivet i Uddevalla ges ut av  
Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla  
k ommun med sex n ummer per år. 
Ansvarig utgivare: Anders  Brunberg 
Redaktör:  Maria  Sjunnesson 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
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Du är viktig. 
Vi vill träffa dig! 

Anmäl dig till vårt 
företagsmaraton, så 

kommer vi och hälsar på. 

Hej! 
Vi skriver till dig då du är en del av Uddevallas så viktiga 
näringsliv, som i dag består av över 5 600 olika företag. 

Vi på Uddevalla kommun strävar efter att underlätta 
företagens vardag så mycket vi kan, och för att göra detta 
på bästa sätt vill vi gärna hälsa på i din vardag. Vi vill lära 
oss mer om dina förutsättningar, och dina förväntningar på 
oss. 

io kommer vi därför åka ut på ett 
företagsmaraton och besöka så många företag vi bara 

intresserad av att ta emot oss? 

Vi ses! 

Martin  Pettersson 
kommunstyrelsens ordförande 

Malin  Krantz 
kommundirektör 

Anmäl dig på 
uddevalla.se/foretagsmaraton   
så kanske vi ses vecka nio. 

 

 

 

   

 

 
 

Under vecka n

kan. Är du 

OBS! 
Är du snabb att 

anmäla ditt intresse 
så får du besök av 
Martin eller Malin 

personligen. 
Först till kvarn 

gäller! 

https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning/nyheter-och-aktiviteter-for-naringslivet/naringslivets-nyhetsbrev.html
http://uddevalla.se/naringsliv-och-arbete 
https://uddevalla.se


Håkan Nilsson med sonen Anton som  
även han arbetar i verksamheten.  

Stallgården - från en butik 
till en hel destination 
Priset som Årets Turismföretagare 2022 tilldelades i december Håkan Nilsson och Stallgården. Stallgården i  
Rotviksbro har vuxit från en inredningsbutik till en hel destination med bland annat butik, restaurang, chark  
och skafferi och nu senast ett växthus med handelsträdgård.  

I juryns motivering står bland annat att Håkan Nilsson och 
hans team med sitt framåtsträvande entreprenörskap 
skapat ett besöksmål som blivit en uppskattad och 
älskad destination och ett givet stopp för den 
som passerar. Men för Håkan var utmärkelsen 
lite oväntad. 
- Vi har försökt göra Stallgården så attraktiv 
som möjligt, men vi har inte haft en plan att 
det ska bli ett besöksmål utan det har bara 
blivit så, säger Håkan. 
Allt började med inrednings- och klädbutiken 
2 Fröknar som år 2008 startades av Håkans 
sambo Lillemor Johansson och hennes dåvarande 
affärspartner Evalena Swartswe i ett av husen på Stall-
gården. Butiken hade till en början en egen liten kafédel som 

växte och byggdes ut i omgångar och som 2015 blev en separat 
restaurang och caféverksamhet. Till en början drevs 

restaurangen av en extern entreprenör men sedan 
2017 har Håkan och hans företag Jernklefve AB 

tagit över driften av restaurangen. 
Sedan dess har Stallgårdens verksamhet utö-
kats ytterligare och i dag tar de även emot 
mindre konferenser och andra sällskap. I en 
av byggnaderna finns Stallgårdens Chark 
& Skafferi som erbjuder närproducerat kött 

av hög kvalité, charkuterier, ostar och andra 
noga utvalda svenskproducerade godsaker. Det

senaste tillskottet är ett stort växthus där Anders 
Håkansson och S-blommor driver handelsträdgård. 
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Hannes, Sanna och Emelie 
arbetar alla tre på S Blommors 
handelsträdgård på Stallgården 

Inrednings och klädbutiken 2 Fröknar var den 
verksamhet som drog i gång allt på Stallgården 

Vi  har i nte  
haft en plan att 

det ska bli ett 
besöksmål utan

det har bara 
blivit  så 

 

Viktigt med rätt personal och bra råvaror 
Trots att Håkans erfarenhet av att driva restauranger från 
början  var  begränsad  så  har  det gått bra för Stallgården. Sedan  
han tog över 2017 har det gått uppåt och under ett par år innan  
pandemin dubblade de nästan omsättningen. 
Håkan säger att mycket av framgången hänger på att man hittar 
och kan behålla rätt personal. Men det är en tuff bransch och 
konkurrensen om personalen är hård. En fördel för Stallgår-
den tror Håkan är att det är en lunchrestaurang som endast vid 
enstaka tillfällen har öppet kvällar, vilket gör att  arbetstiderna 
är ganska bra i förhållande till hur det är på många andra restau-
ranger. Håkan berättar att de haft en liten omsättning av personal  
och att de har haft samma kockar sedan 2017. 
En hjärtefråga för Håkan och Stallgården är kvalitén på råva-
rorna. Så långt det är möjligt väljer de svenska råvaror och de 
bakar allt bröd och alla bakverk själva. Allt kött är närproduce-
rat och styckas på Stallgårdens eget charkuteri. Köttet de styck-
ar använder de själva i restaurangen men de säljer det även till 
några andra restauranger samt över disk till privatpersoner i sin 
Chark & Skafferidel.  
Egen köksträdgård och minimalt svinn 
Förutom bra råvaror är Stallgårdens ambition att det ska bli 
så lite svinn som möjligt, helst inget alls. Nästa steg i utveck-
lingen av både råvarornas kvalité och personalens mående är 
att anlägga en egen köksträdgård. 

Håkan berättar att planen är att personalen sedan ska få växla 
mellan att vara ute och jobba i köksträdgården och vara inne i 
köket. Fördelen blir att personalen ska få lite mer variation plus 
att man får fler personer som kan göra fler saker, vilket gör att 
det blir mindre känsligt om någon är sjuk eller borta. 
Till Stallgården kommer det besökare från hela Västra Göta-
land, men även från andra delar av Sverige. De har också 
återkommande gäster från Uddevalla, men den stora delen 
kommer från andra kommuner säger Håkan. Detta trots att de 
inte marknadsfört sig i någon större utsträckning, utan ryktet 
om Stallgården sprids främst från mun till mun.  
Ena stunden berättar Håkan om alla planer och idéer för Stall-
gården och i nästa stund säger han att de inte riktigt haft tid att 
utveckla verksamheten och marknadsföra alla delar fullt ut. 
Men det finns gott om både planer och potential för Stallgår-
den. Fast hur framtiden kommer se ut vet inte Håkan, men han 
hoppas att de kommer fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. 
- Jag har jättesvårt att sia om det. Jag kör på känsla så det finns 
ingen utstakad plan. Men jag hoppas att vi kommer fortsätta för-
nya oss. Det måste 
hända grejer och 
komma nya saker 
men samtidigt är det  
viktigt att ett sådant 
här ställe fortsätter 
vara en oas. 
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På Stallgården Restaurang & Kafé bakar man allt bröd  
och alla bakverk själva och köttet kommer från lokala  
bönder och styckas på Stallgårdens Chark & Skafferi.  

JERNKLEFVE AB (STALLGÅRDEN) 
Bolagsform: Aktiebolag 
Registreringsår: 2014 
Antal anställda: 10 st 
Nettoomsättning:  11 722 tkr (2022-04) 
Källa:  allabolag.se (230118) 

https://allabolag.se


  
  
  

 

Flytten till nya lokaler blev 
ett lyft för Pias Klinik 
Pia Källgård är en energisk kvinna med ett stort intresse för allt inom hälsa. Sedan 14 år tillbaka driver hon 
eget företag inom komplementärmedicin och i somras flyttade hon till nya fräscha lokaler på Styrmansga-
tan i centrala Uddevalla. 

Som ung var Pia mycket aktiv inom idrotten och hon har även  
varit handbollstränare i Kropps i många år, så rörelse och hälsa  
har alltid varit viktigt och närvarande i hennes liv. Efter att ha  
gått en YH-utbildning till Hälso- och Friskvådskonsulent, star-
tade Pia sitt företag 2009. Sedan dess har hon vidareutbildat sig  
genom ett stort antal kurser inom komplementärmedicin, som  
innebär ett komplement till den vanliga hälsovården.  
Idag erbjuder hon till exempel medicinsk massageterapi,  
idrottsmassage, medicinsk laserterapi, gravidmassage, lymfmas-
sage/lymfdränage, käkledsbehandling, djupvågsbehandling,  
kinesiologi och naturterapi till sina kunder. Dessutom har hon  
en IR-bastu och säljer även vissa kosttillskott och homeopatiska  
medel.  
Försöker hitta orsaken till patientens problem 
Pia berättar att hon tillhör branschorganisationen Kroppste-
rapeuterna och har tystnadsplikt om sina klienter. När en  
person kommer till henne med kroppsliga besvär, så  
söker hon orsaken till problemen och försöker ge  
personen verktyg för att själv kunna läka sin  
egen kropp. Hon arbetar utifrån ett holistiskt  
synsätt och tar hänsyn till både det fysiska  
och det psykiska. Hennes ledord är:  
undersökning, behandling och förebyg-
gande, vilket beskriver bra hur hon  
arbetar.    
- Ganska ofta sitter problemet någon  
annanstans än där personen har ont  
och därför måste man tänka holis-
tiskt och se helheten, berättar Pia. 

Många är numera väldigt medvetna om sin hälsa och är alltmer  
öppna för alternativa metoder än vad den reguljära vården kan  
erbjuda. Det finns många möjligheter och om Pia själv inte kan  
erbjuda hjälp, så skickar hon klienten vidare till någon annan  
duktig terapeut i sitt stora nätverk i vårt närområde.   
Ny lokal och rofylld omgivning 
Tidigare låg hennes klinik på Riverside men genom en bekant  
fick hon förra året nys om den här lokalen på Styrmansgatan, i  
höjd med vattenfallet i Bäveån, och flyttade in här i juni. Här kan  
hon rå sig själv och ta emot kunderna i en rofylld omgivning. 

- Jag ångrar verkligen inte att jag flyttade eftersom  
denna lokal passar mig perfekt. Här syns kliniken  
också bättre utifrån vägen, vilket har gett mig många  
nya kunder. 
Affärerna går bra trots att hon egentligen inte mark-
nadsför sig så mycket mer än med en egen hemsida,  
reklam på bilen och information på Instagram och  
Facebook. Kunderna hittar oftast till henne ändå  
genom rekommendationer från andra.   
- Jag känner mig så priviligierad och är jättenöjd med  
min situation idag, säger Pia och strålar. 
Med stor energi, ny lokal och fylld av kunskap, erfa-
renhet och insikter har nu Pia sina bästa år framför  
sig att fortsätta erbjuda olika behandlingar till nytta  
för både vår kropp och själ.  

Pia Källgård i sina nya lokaler på 
Styrmansgatan 

Ganska ofta 
sitter problemet 

någon annanstans 
än där personen 

har ont och därför 
måste man tänka 

holistiskt och se 
helheten 
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P.K HEALCENTER AB (PIAS KLINIK) 
Bolagsform: Aktiebolag 
Registreringsår: 2015 
Antal anställda: 1 st 
Nettoomsättning:  932 tkr (2022-08) 
Källa:  allabolag.se (230119) 

Hallå där! 

Emma Nilsson (till vänster) tillsammans med kompisen Alice och  
några  av  Emmas  figurer.  

Emma Nilsson, 14 år, som till vardags går i 8:e klass på  
Ramnerödsskolan. Vi har hört talas om att du designar  
och virkar egna små figurer som du sedan säljer. 

Hur kom du på den här idén? 
Jag såg några personer på sociala medier som gjorde liknande  
saker och tyckte att det såg roligt ut och sedan gjorde jag mitt för-
sta djur i december 2020. Efter det så tog jag en paus men hittade  
garnet i min låda ett tag senare och bestämde mig för att börja  
igen. Sedan startade jag mitt ”företag” i oktober 2021.  

Har du registrerat det som ett företag? 
Nej, det är bara en hobbyverksamhet 

På Instagram kan man hitta dig under namnet Daisycrochet-
byemma. Crochet betyder virka på engelska, men varför namnet  
Daisy? 
Jag valde just Daisy eftersom det är en av mina favoritblommor.  

Gör du allt själv? 
Jag  designar  det  flesta  av  mina  maskotar  själv,  men  ibland  så  
använder  jag  mallar  som  andra  har  gjort.  Jag  virkar  alla  figurer  
själv i garn av mikropolyester, som är väldigt mjukt och passar till  
gosedjur. 

Berätta mer om din försäljning och din butik på etsy.com, där  
många säljer hantverk. 
Det var ganska lätt att starta butiken, men jag vet inte om jag kom-
mer att ha kvar den eftersom det är extremt höga kostnader där.  
Men jag har kvar den eftersom jag säljer mycket utomlands, vilket  
är väldigt roligt. Jag har bland annat sålt till USA, Kanada, Nya  
Zeeland och Australien. Annars säljer jag på lite olika ställen; bland  
annat julmarknaderna, till vänner och deras bekanta.  

Kan du tänka dig att starta företag när du blir vuxen? 
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Det är roligt att skapa något  
eget som man själv tycker är roligt och sedan få jobba med det.  
Sen så kan det nog vara väldigt stressande och svårt ibland men  
om man verkligen gillar det man gör, så är det värt det.  

Vi önskar Emma lycka till med försäljningen av de fina gosedjuren  
och med företagandet i framtiden! 
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https://etsy.com
https://allabolag.se


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
  

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

POSTTIDNING B 

Kalendarium 

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet del 1 - inköp och försäljning 
Datum: 21 februari 
Tid: kl 18:00 - ca 19:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
 LIVE - Företagsnamn och varumärke 

Datum: 22 februari 
Tid: kl 15:00 - 16:00 
Mer information och anmälan: verksamt.se 

Verksamt.se

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet del 2 - betala rätt skatt 
Datum: 23 februari 
Tid: kl 18:00 - ca 19:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
Moms - vad är moms och hur du redovisar den 
till Skatteverket 
Datum: 27 februari 
Tid: kl kl 14:00 - ca 15:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
Bygg - moms när byggföretag anlitar varandra 
Datum: 8 mars 
Tid: kl kl 10:00 - ca 11:15 
Mer information och anmälan: skatteverket.se 

WEBBINARIUM 
 LIVE - Sjukförsäkring och pension 

Dat
Verksamt.se

um: 16 mars 
Tid: kl 15:00 - 16:00 
Mer information och anmälan: verksamt.se 

EVENT 
Jobb- & Utbildningsmässan 
Datum: 16 mars 
Tid: kl 10:00 - 16:00 
Plats: Agnebergshallen 
Mer information och anmälan: uddevallanaringsliv.se 

INFORMATION OM VÅRA AKTIVITETER 
uddevalla.se/naringsliv/aktivitetskalender 

Carlia har bytt kedja och blivit 
en del av Nordic Choice Hotels 

Torbjörn Wernersson (ägare), Jény Meira (hotellchef) och Peter 
Cedergren (ägare). 

I sjutton år har Hotel Carlia tillhört samma hotellked-
ja. Men i samband med planeringen av en större 
renovering bestämde de sig för att se över hotellet 
som helhet. 

När Hotel Carlia i centrala Uddevalla började planera för en stor 
renovering av hela hotellet bestämde de sig för att även se över 
hotellet som helhet. 
Som en del av detta lyftes frågan om de skulle vara kvar som en 
del av hotellkedjan Best Western eller byta till en annan kedja, 
berättar Carlias hotellchef Jény Meira. 
Efter att ha träffat de flesta hotellkedjorna i Sverige fastnade de 
för Nordic Choice Hotels, en kedja som Jény tycker passar Hotel 
Carlia mycket bra. 
- Deras framtidsvisioner samt hur de jobbar rimmar väldigt mycket 
med allt vi står för. De är väldigt progressiva och det är helt enkelt 
mycket fart och fläkt, precis som vi, säger Jény Meira. 

Följ oss på sociala medier - Näringsliv och tillväxt i Uddevalla 

http://skatteverket.se
https://www.verksamt.se/fundera/live/foretagsnamn-och-varumarke
http://skatteverket.se
http://skatteverket.se
http://skatteverket.se
https://www.verksamt.se/fundera/live/verksamt.se-live-sjukforsakring-och-pension
https://www.uddevallanaringsliv.se/medlemmar/events/event/254
https://Verksamt.se
https://Verksamt.se



