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Att synas är att 
finnas, när man 
finns så kan man 
göra affärer.. 
Ja, detta fenomen blev mången före-
tagare medveten om, under vår svåra 
pandemitid. 

Under de nästan två åren, var det ett 
flertal företagare som helt tappade kund-
kontakter och inte heller hade tillräckliga 
kompetenser om att kunna göra affärer 
och synas eller exponera sig digitalt. 

Och samtidigt var det faktiskt just där som 
de flesta affärer genomfördes, kanske 
bygghandeln och dagligvaruhandeln 
borträknad. 

E-handeln och digitala affärer stod för 
ibland rekordartad omsättning, medan 
fysiskt betingad affärsverksamhet hade 
en svårartad och begränsad omsättning, 
där konkurser blev enda utväg. 

Den naturliga frågan för alla företag i 
denna postcorona-tid, är förstås, eller 
borde vara "hur mitt företag kan förädlas 
med ökad sociala medier exponering…." 

Sociala medier är som sagt inte samma 
sak som att visa alla vilken mat man äter, 
eller att visa alla att jag badar kallt ;), sagt 
med glimten i ögat. Och vad är det då...? 

Jo, om ett "brev på posten", dvs i tidningen 
finns denna gång ett Linkedinproffs, bara 
att suga i sig nya digitala kunskaper… 

Vår redaktionella meny denna gång, 
spänner över ett flertal spännande före-
tag. Vad sägs om en hantverkare med 
digitalt affärssinne, eller smart cirkulär 
affärsidé med hållbar mat. Dessutom ett 
företag med effektiva mindre transport-
fordon och därefter årets företagare. 

Man kan inte vara annat än stolt över 
entreprenörskraften i Uddevallas företags-

arsenal… 

Med önskan om fortsatt 
stark utveckling i Udde-
valla och de bästa 
dagar till er alla 

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

130miljarder 
omsatte E-handeln i Sverige 2020 (+40 procent) 
Källa: Handeln i Sverige 

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 företagseta-
bleringar, innovationer, besöksnäring, 
kultur, landsbygdsutveckling, martima 
frågor och mycket mer. 

Kontakta oss gärna: 
via telefonnumren nedan 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 

Kontakt: 

Clas Mellby 
Näringslivsutvecklare 
0522-69 61 89 

Sophie Carling 
Näringslivsutvecklare 
0522-69 61 53 

Helena Henriksson 
Utvecklare:  besöksnäring 
0522-69 84 71 

Anneli van Roijen 
Utvecklare 
0522-69 61 49 

Alexander Lecander (vice vd), Marcus 
Westline och Peter Andersson (vd) är 
delägarna i Årets företag i Uddevalla 2021, 
Session Map. 

Årets företagare 2021 
Priset Årets Företagare delas ut av 
Företagarna i Uddevalla och tilldelas i 
år företaget Session Map. Session Map 
startades 2009 av Peter Andersson, Alex-
ander Lecander och Marcus Westling 
och är idag en väletablerad distributör 
till frisörsalonger över hela Sverige. 
Session Maps grundare och vd Peter 
Andersson berättar att de idag har 42 
anställda och innehar en marknadsle-
dande position inom professionell hår-
vård i Sverige. De är leverantör till drygt 
1 000 salonger från Kiruna i norr till Lund 
i söder. Varje dag lämnar cirka 6 000 
produkter Session Map och konsument-
värdet på företagets omsättning år 2021 
är närmare 300 miljoner kronor. 
Peter säger att de har en stor tilltro till sina 
anställda och sina kunder och att det är 
en av anledningarna till deras framgång. 
- Det som gör oss unika är att persona-
len stannar och våra kunder är lojala 
till Session Map eftersom vi satsar och 
tror stenhårt på branschen, säger Peter 
Andersson. 
Grattis, säger vi till Er på Session Map! 
Vi kommer med spänning att följa Er 
fortsatta utveckling. 

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 

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

Avdelningen för Hållbar tillväxt med-
verkar till att förverkliga  kommunens 
vision om en god  livsmiljö och ett gott 
näringslivsklimat. Vi verkar för en posi-
tiv utveckling i de befintliga företagen 
och för att stimulera företagsamhet 
och entreprenörskap. 
Näringslivet i Uddevalla ges ut av 
Avdelningen för Hållbar tillväxt i Udde-
valla k ommun med sex  nummer per år. 

Ansvarig utgivare: 
Anders  Brunberg,  Chef 
Redaktör  Maria  Sjunnesson 

Vi reserverar oss för eventuel la 
tryckfel. 
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Hantverksbolaget som tror på digitalisering 
SnickarBolaget i Uddevalla AB 
är ett specialsnickeri med 45 års 
erfarenhet av träbranschen. De 
kombinerar klassiskt hantverk 
med en modern maskinpark och 
ser den digitala utvecklingen som 
en möjlighet att ge sina kunder 
ännu bättre service. 
Fredrik Grind som är vd på SnickarBolaget 
har insett värdet av att ta vara på de digitala 
möjligheterna som finns för att utveckla före-
taget till det bättre, både för medarbetarna 
och kunderna. Till exempel har de installerat 
ett nytt system för tidrapportering som bland 
annat innebär att medarbetarna som är ute på 
jobb kan få med hela jobbet i faktureringen 
till kund. Inom snickeribranschen har det där 
lilla extra, som man gärna vill göra för sin 
kund, sällan kommit med på fakturan i äldre 
tidrapporteringssystem. En av fördelarna 
med det nya systemet är att det är molnbase-
rat, vilket innebär att man kan sitta hemma 
vid frukostbordet eller i bilen och fakturera 
direkt eftersom man får all information i 
realtid i datorn eller telefonen. 
- Det nya tidrapporteringssystemet var väl-
digt kostsamt att skaffa, men jag ångrar det 
inte en sekund säger Fredrik. 
Snickarbolaget kommer i framtiden att cer-
tifiera sig för ISO 9 000, 14 000 och 45 000. 
Detta för att underlätta sin fortsatta digitalise-
ringsresa som kräver att man har koll på sina 
olika processer. 
SnickeriBolaget ritar och designar sedan tidi-
gare både i 2D och 3D för att den gemensam-
ma bilden av slutresultatet ska vara så tydlig 

som möjligt hos både dem och kunderna. 
Efter att Fredrik sett föremål utskrivna av 
en 3D skrivare i en blandning av finmalda 
sågspån och fossilfri plast väcktes hans 
intresse för att utforska 3D tekniken mer. 
Fredrik säger att han definitivt vill undersöka 
möjligheterna till fortsatt utveckling även 
inom detta område. 

Fredrik Grind, vd på SnickarBolaget. 

SnickarBolaget AB 
BOLAGSFORM: AB 
REGISTRERINGSÅR: 1983 
ANTAL ANSTÄLLDA: 19 st 
NETTOOMSÄTTNING: 21 804 tkr 
KÄLLA: allabolag.se (2021-10) 

Inbjudan till markanvisningar i Ljungskile och Uddevalla 
Uddevalla Kommun har nyligen släppt två mark-
anvisningar, en i Ljungskile och en i Uddevalla. 
I Ljungskile gäller det fastigheten Ljungs-Hälle 1:160 som 
består av en byggrätt med ändamål et kontor och verksam-

a området li 
i närheten av Ljungskile centrum och omgi 
gelse består av bostäder, handel och kontor. Fastigheten 
har ett strategiskt läge med närhet till både den mys 
stadskärnan i Ljungskile, Torp Köpcentrum, E6 mot Göte-
borg/Oslo samt Bohusbanan. 

het, belägen på Parkvägen. Det aktuell gger 
vande bebyg-

iga 

under construction 

I Uddevalla är markanvisningsområdet beläget i centrala 
Uddevalla med fin utsikt över Bäveån som rinner intill . Fast-
igheten ligger öster om Uddevalla centrum, ci rka 700 meter 
från Kungstorget. Området omfattar del av fasti gheten 
Stadskärnan 1:262 som består av två byggrätter för ända-
målet bostäder där kommunen har som krav att dessa ska 
bebyggas med hyresrätter.  

Vad skulle ni med erfarenhet av byggnation 
kunna erbjuda dessa fastigheter? 

Vi ser fram emot att ta del av era förslag senast 2022-01-02. 
För mer information gå in på: 
www.uddevalla.se/markanvisning. 
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www.uddevalla.se/markanvisning
https://allabolag.se
mailto:hallbartillvaxt@uddevalla.se
mailto:f�rnamn.efternamn@uddevalla.se
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Multientreprenör, 
barista och 
LinkedIn-proffs 

VI GRATULERAR 
Pontus och Fogarolli 
som den 15 oktober 

tilldelades priset 
Framtidens Franchise
 på Svenska Franchise 

galan 2021. 

DU HAR VÄL 
INTE MISSAT 

att vi på Uddevalla 
kommuns avdelning för 
Hållbar tillväxt har en 

egen LinkedIn sida 
som heter 

Näringsliv och 
tillväxt i Uddevalla 

Med 24 000 följare har Pontus 
Roos och hans röda kaffemope-
der livat upp många människors 
LinkedInflöde genom åren. Efter 
flera förfrågningar om föreläs-
ningar och utbildningar startade 
han företaget Linkedcoach, 
som hjälper människor att skapa 
vanor och bygga nätverk på 
världens största affärsplattform; 
LinkedIn. 
Att starta företag är ingen stor grej för Pontus 
Roos som tillsammans med sin fru Anna nu 
är inne på sitt sjunde bolag. Pontus har provat 
på att vara anställd också, och i mångas ögon 
lyckats göra en ganska imponerande karriär 
inom försäljning och marknadsföring. Men 
som han själv säger är det svårt att göra en 
egenföretagare nöjd som anställd. Han tror 
att om man en gång haft ett eget företag är det 
ofta är dit man siktar. 
Från Kiviks marknad till Microsoft 
Därför var det inte ett stort steg för Pontus 
och Anna att säga upp sig och satsa allt, 
när de för lite drygt fem år sedan för första 
gången sprang på den röda kaffemopeden 
på Kiviks marknad. Många andra befarande 
att de hade blivit galna, men den 1 novem-
ber 2016 sålde de sin första kaffemugg som 
franchisetagare hos Fogarolli. Med hjälp av 
sitt eget nätverk på LinkedIn lyfte Pontus 
sedan inte bara sin egen franchisedel, utan 
hela företaget Fogarolli. Han beskriver det 
som att företaget transformerades från Kiviks 
marknad och Sweden Rock in i företagsvärl-
den och till företag som Microsoft och Air 
France. Allt med hjälp av LinkedIn. 
-Jag hade redan börjat bygga upp mitt 
nätverk på LinkedIn och när vi startade 
med kaffemopederna fick vi snabbt många 
förfrågningar den vägen. Vi sågs nog som en 
frisk fläkt på en, på den tiden, väldigt tråkig 
plattform, säger Pontus. 
I dag har Pontus nästan 24 000 följare på 
plattformen och han uppskattar att 85-90 pro-
cent av alla kunder de jobbar med kommer 
från LinkedIn. Efter några års nätverkande 
med de röda kaffemopederna så började han 
få förfrågningar om han inte kunde föreläsa 
eller hålla utbildningar om LinkedIn. Pontus 
som har lite svårt att säga nej svarade själv-
klart ja. I och med det lades grunden till ännu 
ett bolag för makarna Roos. 
Använder en digital coachplattform 
I dag driver de därför även företaget Lin-

kedcoach AB som erbjuder utbildningar och 
coachning i LinkedIn. Snart insåg de att även 
om deras kunder fick verktygen, kunskapen 
och var peppade på att köra igång, räckte 
inte det. I stället för att hålla i en utbildning 
i en eller två dagar och sedan fortsätta med 
nästa grupp började de coacha sina kunder 
under en längre period, oftast under två till 
tre månader. Detta för att bygga upp rutiner 
och vanor som håller i sig även när utbild-
ningen är slut. Till sin hjälp har de utvecklat 
en app och en digital coachplattform. Ett 
arbetssätt som de till Pontus stora förvåning 
är ensamma om i hela Europa inom det här 
området. 

Världens största affärsplattform 
-LinkedIn är idag världens största affärs-
plattform. Det innebär att det är Uddevallas 
största affärsplattform. Det går inte att ifråga-
sätta. Företagen finns här och kunderna finns 
här. Sedan kanske inte LinkedIn är frälsaren 
för alla företag. Men om du helt bortser från 
det, så slutar det ofta med att dina konkurren-
ter gör affärer med dina kunder, säger Pontus.  
Det finns många myter kring plattformen; 
att man inte får sälja på LinkedIn är en 
typiskt svensk myt, och att man inte får vara 
personlig är en annan, berättar Pontus. Med 
Linkedcoach vill Pontus arbeta bort dessa 
myter som gör användandet av plattformen 

onödigt svårt och tråkigt, speciellt för ovana 
och osäkra användare. Han säger att det 
visserligen är bra med genomtänkt och väl-
formulerat innehåll. Men att alla inte har lika 
lätt för det. För vissa fungerar det helt enkelt 
bättre att bara posta om produkterna och vad 
som är bra med dem. Deras inlägg får kanske 
inte lika stor räckvidd, men de når kunderna 
förklarar Pontus. 
Tankarna på fler företag finns alltid där 
När Linkedcoach lanserades i början av 
januari i år small det till med en gång. Sedan 
dess har de coachat 30 bolag och flera hundra 
personer. Efterfrågan fortsätter öka och de är 
på gång att utveckla företaget ytterligare och 
erbjuda coachning inom fler sociala medier. I 
dag har företaget fyra coacher utöver Pontus 
men han tror att de kommer vara dubbelt så 
många i mars nästa år. 
I motsats till det höga tryck Linkedcoach hade 
trots att, eller kanske tack vare att det lansera-
des mitt under en pandemi, så gjorde samma 
pandemi att Fogarollis omsättning sjönk med 
45 procent. Pontus och Anna tvingades säga 
upp sina anställda och Anna gick från ett 
vikariat på förskolan till en fast tjänst. Nu när 
restriktionerna släppt trillar förfrågningarna  
in igen och behovet att anställa personal är  
stort hos båda bolagen. Men trots att Pontus  
och Anna redan verkar ha mer än nog att göra  
finns tankarna på fler företag alltid där.  
-Det kommer nya idéer hela tiden. Det är nog 
vårt största dilemma. Vi har flera företagsidé-
er som ligger på lut och som vi får se om vi 
kommer göra något med. Att starta ett bolag 
för oss är inga konstigheter. Har man gått 
över den tröskeln en gång kan man lika gärna 
göra det tio gånger till, avslutar Pontus. 

Pontus och Anna under ett event på Ullevi 

Pontus 5 LinkedIn tips 
1. Se till att ha en komplett profil, 

snygga bilder och korrekt 
information. 

2. Var generös. En tumme upp 
eller kommentar hjälper 
andra nätverkare att få högre 
räckvidd (och dom kommer 
göra samma för dig). 

3. Skriv om det som ligger dig 
varmt om hjärtat, tveka inte, det 
bemöts fint. 

4. Det viktiga i början är inte 
en strategi, det viktiga är att 
komma igång. Strategin tar du 
lite senare. 

5. Lär dig sökfunktionen på 
LinkedIn, då upptäcker du hur 
enkelt det är att bygga det 
nätverk just du vill ha. 

Pontus Roos 
JOBB: Massor; barista, vd, coach, logistik
ansvarig, marknadsansvarig. Livet har för 
få timmar:) 
BOR I: Radhus 
ÅLDER: 45 år 
FAMILJ: Fru, två vuxna barn & två hundar 
FRITIDSINTRESSEN: Resor, mat, familj 
DOLD TALANG: Lever i tron att jag är grym 
på music quiz, tyvärr så bevisas alltid mot-
satsen…. 

-
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Meal Makers fortsätter 
rädda mat och miljön 

Morgan Kroon och Christian Pettersson har stora planer för framtiden och för Meal Makers fortsatta utveckling. 

När vi besökte Meal Makers förra 
gången var företaget nystartat. 
Men de hade under sina första 
fem månader lyckats rädda 14 
ton mat. Nu har det gått drygt två 
år till och i skrivandets stund har 
de räddat nästan 100 ton mat. 
Mat som annars skulle slängas. 
Meal Makers AB startades år 2018 av Chris-
tian Pettersson och Morgan Kroon. De har tidi-
gare arbetat inom livsmedels- och restaurang-
branschen och där upptäckt att en stor mängd 
livsmedel slängdes redan i det första ledet av 
livsmedelskedjan. Detta ville de förhindra 
genom att erbjuda en digital marknadsplats där 

en livsmedelsproducent som har ett parti med 
kort datum kan sälja det vidare med rejäl rabatt
direkt till slutanvändare, utan att maten blir 
stående hos en grossist. Producenten blir på så 

sätt av med sina varor, och köparen kan göra 
ett riktigt fynd, samtidigt som de båda bidrar 
till att hålla matsvinnet nere. 

 

Utmaningar och segerdans 
Meal Maker märkte tidigt att intresset för 
deras tjänster var stort och när vi besökte dem i 
slutet av sommaren 2019 var framtidstron och 
planerna stora. De ville fortsätta växa och hop-
pades kunna anställa mer personal. Men sedan 
kom en pandemi och ändrade förutsättningarna 
helt. I stället för att anställa tvingades Christian 
och Morgan själva ta andra jobb tillfälligt. 
- Corona var en rejäl utmaning, och eftersom 
vi inte hade kommit igång ordentligt innan 
pandemin slog till så var vår omsättning för 
låg för att vi skulle kvalificera oss för permit-
teringsstöd eller andra stödåtgärder, säger 
Christian Pettersson. 
Men en dag fick Morgan ett samtal från 
Göteborgs stad som meddelade att de tilldelats 
en upphandling. Något som ledde till en 
improviserad segerdans på bygget där han till-
fälligt arbetade som snickare. Efter det vände 
det igen, och nu när restriktionerna släppt 
börjar det rulla på ordentligt för MealMakers. 
Christian och Morgan ser en ökning av kunder 
på restaurangsidan, men framför allt är det de 
kommunala storköken som ökar nu när sko-
lorna öppnat och skolköken går för fullt. 
Tidigare har man via Meal Makers tjänst 
enbart kunnat handla med halvfabrikat, men 
Christian och Morgan berättar att de upptäckt 
ett behov av en liknande plattform för råvaror. 
Därför ska de snart lansera en abonnemangs-
tjänst för inköpare inom livsmedelsindustrin 
som innebär att man även ska kunna köpa 
råvaror som till exempel blivit över efter en 
testlansering. 
Framtida utlandssatsning 
I framtiden är Christians och Morgans för-
hoppning att det även ska bli möjligt att dela 
upp partier och distribuera dessa lokalt. Det 
skulle till exempel kunna innebära att en krö-
gare, kan köpa en pall med kycklingklubbor 
och sedan skicka ut ett erbjudande till andra 
krögare om att de kan dela på pallen. Detta 
skulle öppna upp för fler mindre kunder som 
inte har möjlighet att köpa och hantera stora 
volymer av råvaror, tror Christian och Morgan. 
Entreprenörsandan hos Meal Makers grundare 
är stor, och de vill fortsätta växa och utveckla 
företaget. Ett utvecklingssteg som de hoppas 
kunna ta är att etablera sig utomlands. Många 
av företagets befintliga kunder är verksamma 
i stora delar av EU, och de har uttryckt 
önskemål om att kunna få tillgång till samma 
tjänst och erbjudande där som i Sverige. Så 
en utlandsetablering av Meal Makers kan ske 
fortare än de trott.  

Förklaring av figur: Meal Makers affärsidé 
går ut på att kapa ett led och fungera som 
en direktkanal mellan det producerande 
första ledet och slutanvändarna. Meal 
Makers har inget eget lager utan leveran-
sen går direkt från producentens lager till 
slutkunden. 

Meal Makers AB 
BOLAGSFORM: Aktiebolag 
REGISTRERINGSÅR: 2018 
ANTAL ANSTÄLLDA: 2 
NETTOOMSÄTTNING: 2 173 tkr 
KÄLLA: allabolag.se (2021-10-19) 
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AutoXpress tänker storsatsa 

Hans-Jörgen 
framför en ATV 
som är populär 
bland jägare 
eftersom den har 
tre sittplatser och 
ett lastflak. 

Kör man på väg 172 genom 
Lane-Ryr är det svårt att missa 
alla fyrhjulingar och andra for-
don som står parkerade precis 
bredvid vägen. Företaget som 
äger fastigheten och fordonen 
heter AutoXpress och drivs 
sedan tio år tillbaka av Hans-
Jörgen Taubert. 
AutoXpress säljer förutom fyrhjulingar 
även en del motorcyklar och moped-bilar. 
Kärleken till fordon på två och fyra hjul 
är stor och en del av Hans-Jörgens egen 
historia. En dag för 63 år sedan satte sig 
hans far på sin motorcykel och åkte från 
Schweiz till Sverige. Väl här träffade han 
Hans-Jörgens mor och kärlek uppstod. 
Intresset för fordon av olika slag ärvdes 
av sonen, som för tio år sedan startade 
företaget AutoXpress. Företaget säljer 
framför allt fyrhjulingar eller ATV som 
är en lite mer korrekt benämning. ATV 
står för All Terrain Vehicle, och Hans-
Jörgen har kunder som åker ända från 
Stockholms området för att handla av 
honom, eftersom de värdesätter den per-
sonliga servicen. Den största kundgrup-
pen är markägare som vill ha ett smidigt 
arbetsredskap och jägare som behöver 
fordon som tar sig fram i svår terräng. 
Nyligen blev AutoXpress återförsäljare 
av Can-Am, vilket i ATV kretsar ses som 
ett högstatus-märke. Men de säljer även 
Segway som är ett lite billigare men ändå 
prisvärt märke. 
Försenade leveranser under 
pandemin 
Covid-pandemin har inneburit stora 

utmaningar för AutoXpress, framför allt 
när det gäller leveranser av nya fordon. 
Beställningarna från kund har visserligen 
ökat men logistiken från leverantörerna 
har inte fungerat. Vilket lett till en del 
förseningar i leveransen ut till kunderna. 
Hans-Jörgen berättar att det varit en 
enormt frustrerande situation och att det 
är en av anledningar till att han har gjort 
vissa förändringar i sortimentet och tagit 
in Can-Am som ny leverantör av ATV. 
En bidragande orsak till att Hans-Jörgen 
och AutoXpress ändå lyckats överleva 
pandemin är att han äger fastigheten där 
han bedriver sin verksamhet, och att han 
på så sätt kunnat hålla kostnaderna nere, 
tror Hans-Jörgen. 
Satsar stort och tror på framtiden 
Efter en utmanande period ser Hans-
Jörgen hoppfullt på framtiden. Företaget 
har stått och stampat i utvecklingen några 
år, men under hösten och vintern kommer 
de att satsa rejält på marknadsföring över 
hela Sverige. Målet är att i ett första steg 
tredubbla omsättningen och personalstyr-
kan och försöka dra nytta av Hans-Jör-
gens, och AutoXpress goda renommé som 
kunniga och kundfokuserade. 
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Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt 
Stadshuset Varvsvägen 1 
451 81 Uddevalla 

POSTTIDNING B 

Kalendarium 
OBSERVERA 
På grund av Coronaviruset ber 
vi er kontrollera med respektive 
arrangör för att ni säkert ska veta 
om arrangemangen nedan har 
ändrats efter att denna tidning 
gått till tryck! 

WEBBINARIUM 
Moms 
 Internationell tjänstehandel 

Datum: 8 november 
Tid: kl 18:30 - ca 19:45 
Mer information och anmälan: 
skatteverket.se 

-

WEBBINARIUM 
Aktiebolag del 1 och 2 
Datum: 9 noveber 
Tid del 1: kl 10:00 - ca 11:15 
Tid del 2: kl 14:00 - ca 15:15 
Mer information och anmälan: 
skatteverket.se 

TILLVÄXTEVENT 
Scale Up Day 
Från startup till scaleup 
Datum: 9 november 
Tid: kl 09:00 - 16:00 
Begränsat antal platser 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

DIGITALT SEMINARIUM 
Starta företag 
Datum: 9 november 
Tid: kl 16:00 - 18:00 
Sista anmälningsdag: 9 november 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

FRUKOSTTRÄFF 
Godmorgon Uddevalla 
 tema infrastruktur, idag och i 

framtiden 
Datum: 10 november 
Tid: kl 07:45-09:45 
Plats: Carlia Meatings 
Mer information och anmälan: 

-

uddevallanaringsliv.se 

DIGITALT SEMINARIUM 
Starta företag 
Datum: 16 november 
Tid: kl 16:00 - 18:00 
Sista anmälningsdag: 16 november 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

TILLVÄXTEVENT 
Årets stora tillväxtevent inom 
industriell teknik. 
Tech InWest Sweden bjuder på ett 
smörgåsbord av event. 
Datum: 16- 19 november 
Plats: Trollhättan/digitalt 
Arr: Tech InWest Sweden 
Anmälan krävs 
Mer information: 
techinwestsweden.com/program/ 

DIGITALT SEMINARIUM 
Starta företag 
Datum: 30 november 
Tid: kl 16:00 - 18:00 
Sista anmälningsdag: 30 november 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

INFO OM VÅRA AKTIVITETER: 
uddevalla.se/naringsliv/ 
aktivitetskalender 

På gång i centrum 
Månadsmarknad 
Från och med den 4 oktober är månads-
marknaderna igång igen. De kom-

 
månad. 
mer att hållas första måndagen varje

Julgranständning Kungstorget 
Julgranen på Kungstorget kommer att 
tändas torsdagen den 18 november. 

Upprustning av gator i centrum 
Inom kort kommer arbetet med Kungs-
gatan vara klart. Det som återstår är 
korsningen Sillgatan/Kungsgatan samt 
lite möblering och belysning. 
Stefan Björling, enhetschef plan och 
exploatering Uddevalla kommun med-
delar att man inom kort kommer påbörja 
ett arbete för att rusta upp delar av Kål-
gårdsbergsgatan, Skolgatan, Torggatan, 
Trädgårdsgatan och Hultmans Gränd. 
Förhoppningen är att hinna med ett 
par gator under år 2022 och resterande 
under år 2023, säger Stefan. 
Arbetet med Norra Drottninggatan 
etapp 2 (från Lagerbergsgatan till Lot-
sarnas Kålhage) samt Bartilsgatan och 
Norrtullsgatan är framflyttad till år 2023. 

Vi söker företag som kan 
ta emot språkpraktikanter! 
Har du möjlighet att ta emot en person som 
behöver språkpraktik i ditt företag? 
Då har du också möjlighet att hjälpa dem att 
lättare komma in i det svenska samhället eftersom 
det svenska språket är nyckeln till att integreras i 
Sverige på ett bra sätt. 
Arbetsmarknadsavdelningen  i  Uddevalla  kom-
mun hjälper nyanlända, 18-64 år, som ingår i 
etableringsprogrammet och studerar SFI att 
komma ut på språkträning i företag, kommunen 
och organisationer under minst 20 dagar. En viss 
ersättning från Arbetsförmedlingen utgår för att 
ta emot personerna. 
Språkträning innebär att vara med på arbetsplat-
sen för att lyssna på när andra pratar, försöka 
prata själv och även att se hur det går till på en 
svensk arbetsplats. En praktiksamordnare har 
löpande kontakt med dig som arbetsgivare och 
med praktikanten. Heltäckande försäkringar finns 
också. 
Har du möjlighet att ta emot en person och 
samtidigt göra en insats för integrationen? 
Kontakta gärna Kiomars Heydar, handläggare på 
Arbetsmarknadsavdelningen, Uddevalla kommun. 
E-post: kiomars.heydar@uddevalla.se 
Tel. 0522-9696763, mob. 0706-891925 

Uddevallaföretaget JDG Revision vann Visma pris! 
Vi gratulerar JDG Revision som i dagarna vann 
Visma Accounting Awards 2021 - Kundernas 
pris, som innebär att det är kunderna som 
skickat sin motivering till varför JDG ska vinna. 
Daniel Linsten, vd och ägare och Marika Bjurström, 
digitaliseringscoach/redovisningskonsult ses här ta 
emot priset den 8 oktober och är väldigt stolta och 
nöjda. 
Företaget startade 2006 och har sitt huvudkontor 
på Torp (samma byggnad som Rusta) samt en filial 
i Trollhättan och en i Kungshamn. Totalt arbetar 
här 15 personer och företaget är medlemmar i FAR, 
flera anställda är Auktoriserade Revisorer och Auk-
toriserade Redovisningskonsulter. 
– Vårt syfte är att skapa framgång åt våra kunder. 
Det ska vara enkelt, personligt och effektivt för alla. 
Vi verkar ha lyckats bra med det och är megastolta 
över att ha vunnit kundernas pris! säger Daniel. 

Fantastiskt bra jobbat & ett stort grattis till alla 
er på JDG Revision! 

Marika Bjurström och Daniel Linsten på JDG 
Revision & Redovisning. 

Nästa nummer av Näringslivet kommer i december 2021 
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