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När vår 
företagsutveckling
stärker vår 
välfärd... 
…och vad stärker vår företagsutveckling? 
Uddevalla kommun är fantastiskt! Ett 
attraktivt läge och värdefulla naturtill-
gångar, ökande befolkning och ett 
myllrande näringsliv. Tänk att vi är över 
5 500 företag i kommunen och siffran 
växer hela tiden. 

Vårt näringsliv bidrar i högsta grad till vår 
välfärd idag, men hur kan vi som kom-
mun säkra välfärden framöver…. och 
ja, den frågan är större än min korta och 
käcka ledare i näringslivstidningen. 

Trots detta vill jag ändå spänna bågen 
och peka på tre aktuella honnörsord 
och dessa är attraktion, digital utveck-
ling och infrastruktur. 

Ett sätt är att för sig själv pröva orden 
”baklänges” jag menar… är det inte 
viktigt att vara attraktiv, dvs får vi besö-
kare, turister, nya invånare och företag 

de
i alla fall… eller om vi inte hänger med i 

n digitala utvecklingen, hur blir vi då 
en smart stad som gör att medborgare 
blir kunniga, spetsföretag och handels-
företag utvecklar nya tjänster… och 
sist men inte minst…är det bra med 
restider på snart en och en halv timma 
till Göteborg och får vi ny befolkning 
och nya företag utan bättre kommuni-
kationer?… 

Detta, kära läsare, handlar vår nyaste 
tidning om! 

Önskar er alla en god 
läsning och var stolta 
över vår stad! 

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

20% 
av Sveriges cirka 1,2 miljoner registrerade företag 
finns på landsbygden. Källa: UC Selekt 

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 företagsetable-
ringar, 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 

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 

Christer Larsson affärschef Serneke, kommun-
styrelsens ordförande Ingemar Samuelsson  
och förbunds-/räddningschef Mats Johansson  
vid den symboliska stålpålen. 

Nya brandstationen 
viktigt avstamp inför 

framtiden 
– 

Brandstationen byggs i samverkan mellan 
Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän och Serneke som är entreprenör 
för bygget. 
Ceremonin inleddes av projektledare 
Birgitta Andersson från Uddevalla kommun 
och projektchef Christoffer Sundin från Ser-
neke som hälsade välkommen. 
- Det är en stor dag, och vi ser på ett väldigt 
konkret sätt att det blir en ny brandstation i 
Uddevalla, sa Birgitta Andersson.  ■ 

Läs hela artikeln på uddevalla.se 

Har din verksamhet 
drabbats av Corona-
restriktionerna? 
Företag som påverkas av coronarestriktio-
nerna under pandemin kan nu ansöka om 
stöd för perioden augusti 2020 - april 2021. 

För att kunna få ta del av stödet krävs att 
en del av nedgången i nettoomsättningen, 
motsvarande minst 25 procent av referens-
periodens nettoomsättning, är orsakad 
av att företaget inte har kunnat bedriva 
sin verksamhet i samma omfattning som 
tidigare på grund av restriktionerna. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats: 
skatteverket.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 l ivsmiljö och ett gott 
näringslivsklimat.  Vi  verkar  för  en  posi-
tiv utveckling i de befintliga företagen 
och för att stimulera företagsamhet 
och  entre prenörskap. 
Näringslivet i Uddevalla ges ut av 
Avdelningen för Hållbar tillväxt i Udde-
valla  kommun med sex  nummer per år. 

Ansvarig utgivare: 
Anders  Brunberg,  Chef 
Redaktör  Maria  Sjunnesson 
Omslagsfoto  Rebecka  Kirpenstei jn 

Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. 

VAD VILL DU 
LÄSA MER OM? 

Vad skulle du vilja att vi skrev 

i kommande nummer 
av Näringslivet? 

Tipsa oss på: 
hallbartillvaxt@uddevalla.se 

om 
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Telakom ett snabbt växande företag 

Simon Karlsson och Rickard Bäckström 

Telakom AB 
BOLAGSFORM: AB 
REGISTRERINGSÅR: 2020 
ANTAL ANSTÄLLDA: 6 st (2021) 
NETTOOMSÄTTNING: -
KÄLLA: allabolag.se (2021-08) 

I september 2020 startade Rickard 
Bäckström Telakom AB och några 
månader senare anslöt Simon Karls-
son som delägare. Rickard och 
Simon har arbetat tillsammans tidigare 
och känner att de har samma syn 
på servicekvalitet till kunderna. I juni 
2021 är man 6 anställda och plane-
rar att anställa ytterligare 2 kollegor 
under hösten. Man siktar även på en 
omsättning 2021 på runt 8 Mkr. 

Telakom säljer olika kommunikationslöningar 
som telefonväxlar och körjournaler till företag 
som företrädesvis befinner sig drygt en timmes 
resa från Uddevalla. Man vill vara en lokal 
leverantör som vill hjälpa sina kunder med 
snabb service på plats. Och det är kanske 
det som förklarar den snabba utvecklingen 
för företaget. Eller är det långsiktigheten i 

kundrelationerna som bäst förklarar tillväxten? 
Det vi vet är att engagemanget för kunderna 
lyser starkt. 

Mångfalden viktig 
Som så många andra framgångsrika företag 
anstränger de sig för att få en bra mix av med-
arbetare. Inför höstens planerade rekryteringar 
söker de gärna kvinnliga medarbetare för att 
öka mångfalden i företaget. Det är både lätt 
och viktigt som litet företag att alla känner 
sig delaktiga i beslutsprocesser. De diskuterar 
regelbundet olika kundaktiviteter för att dela 
information och lära sig av varandra. 

Kunderna varierar från en anställd till drygt 
200 vilket ställer stora krav på att verkligen 
förstå kundens behov så man undviker ”stan-
dardlösningar”. ■ 

Generationsskifte för Limeco AB 
På Limeco älskar man kunder 
med problem eftersom man då 
får möjlighet att göra det där 
lilla extra som gör att kunden blir 
nöjd och kommer tillbaka. 

Nöjda och återkommande kunder har man haft 
sedan bolaget startade 1984 och förutom att 
lösa problem är Limeco gärna med och hjälper 
till med det sista i konstruktionsarbetet som gör 
att slutprodukten blir både bättre och billigare. 

Viktigt med kvalitet 
Limeco är ett modernt verkstadsföretag med 
inriktning på tillverkning av industriell utrust-
ning och deras kunder är främst offshore- och 
petrokemiindustrier. Svetsning är den röda 

tråden och Limeco specialiserar sig på rostfria 
konstruktioner och aluminiumprodukter där 
höga krav ställs på finish och precision. 

Bolaget startades som en avknoppning 
av Scan Väst. När slakteriföretaget ville 
fokusera på sin kärnverksamhet fick Åke 
Abrahamsson möjlighet att ta över hela 
verkstadsdelen. Sedan dess har det gått bra 
tycker Åke som berättar att man i dag har 
16 anställda och omsätter cirka 16 miljoner 
kronor. Men efter drygt 40 år håller Åke nu 
på att lämna över och låta sonen Markus 
driva företaget vidare. 

Mål mot Lean 

staden. Varje morgon 
samlas personalen 
vid produktionstavlan 
och har en genom-
gång av läget. Detta 
gör man så att hela 
personalstyrkan ska 
veta vad som händer 
och känna sig delak-
tig i verksamhetens 
utveckling. ■ 

Under en längre tid har man på Limeco arbe-
tat med att bli ett Lean-företag vilket syns väl 

på ordningen i verk-

Informationstavlan i verkstaden där alla samlas varje morgon för 
genomgång av läget i produktionen. 

Markus och Åke Abrahamsson diskuterar 
generationsväxling. Bild: Clas Mellby 

Limeco AB 
BOLAGSFORM: AB 
REGISTRERINGSÅR: 1984 

ANTAL ANSTÄLLDA: 11 st (2020) 
NETTOOMSÄTTNING: 16 672 tkr (2020-04) 
KÄLLA: allabolag.se (2021-09-07) 
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Ökat antal gästnätter trots ännu en utmanande 
säsong för besöksnäringen 
I likhet med sommaren 2020 
väntades även årets säsong bli 
tuff för besöksnäringen. Men 
tack vare omställningsstöden har 
många lyckats hålla sig flytande. 
Och precis som föregående år 
har vi även sett en trend i så kall-
lad hemester, vilket varit viktigt 
för mindre, lokala aktörer. 

Inom hotell- och restaurangbranschen är det 
cirka 6500 företag i Sverige som ansökt om 
6,5 miljarder kronor i offentligt stöd, enligt 
branschorganisationen Visita.  Branschen har 
drabbats särskilt hårt av pandemin och dess 
restriktioner, och flest antal pandemistöd har 
gått till företag inom hotell- och restaurang-
branschen, både under 2020 och 2021, enligt 
siffror från Skatteverket. 

Även om stöden är viktiga för att branschen 
ska klara sig genom pandemin och hålla sig 
flytande så växer nu oron kring att företagen 
kommer få svårt att betala tillbaka skulden i 
framtiden. 

”Det vi måste vara medvetna om är att 
många av de här bolagen inte kommer att 
kunna betala utan att gå i konkurs”, säger Eva 
Bodén, verksamhetsutvecklare på Skattever-
ket, till Dagens Industri. 

Många nya satsningar 
En positivare effekt av besöksnäringens 
utmaningar är ett rejält uppsving i antalet 
utlysningar och projekt med syfte att stärka 
upp för de förluster som gjorts. Under hösten 

2020 lanserades exempelvis Hållbarhetsklivet 
från Turistrådet Västsverige; projektet samlar 
offentlig och privat sektor inom Sveriges 
besöksnäring med fokus mot ett hållbart 
samhälle. 

I Bohuslän bedrivs också satsningarna Håll-
bar besöksnäring i Väst och Fenixz, läs mer 
om dessa projekt på sidan 8. Antalet utlys-
ningar från Vinnova och dylik finansiering har 
också ökat. Pengarna är ofta öronmärkta för 
att skapa en hållbar tillväxt, platsutveckling, 
lokal produktion eller liknande. 

En klar ökning av antalet gästnätter 
”De svenska gästnätterna uppgick i juni till 
drygt 4,3 miljoner, vilket motsvarar en ökning 
med 27 procent jämfört med motsvarande 
period året innan. Antalet utländska gästnätter 
uppgick under juni 2021 till cirka 400 000, 
vilket var en ökning med 74 procent jämfört 
med juni år 2020.” - Fortsatt återhämtning av 
gästnätter under juni, Tillväxtverket 2021. 

I Turistrådet Västsveriges gästnattsrapport 
för juli 2021 kan vi se att antalet gästnätter 
har ökat markant även under juli 2021 jämfört 
med samma period 2020. Jämför man juli 
2021 med juli 2019 så ser man visserligen en 
minskning med 12 procent men då ska man 
komma ihåg att juli 2019 hade flest antal gäst-
nätter någonsin i vår region, enligt Turistrådet 
Västsverige. 

"Alla delregioner förutom Göteborgsregio-
nen ligger i nivå eller över tidigare "all time 
high" för juli", skriver Turistrådet Västsverige 
på sin hemsida. Campingstatistiken för som
maren är ännu inte sammanställd så det är först 
efter att den är publicerad som inkvarteringslä-
get är komplett och kan utvärderas i sin helhet. 

-

Hemester och förändrade resvanor 
Att antalet gästnätter har återhämtat sig och 
går åt rätt håll jämfört med föregående år beror 
säkert delvis på vaccinationer och en minskad 
smittspridning. Men restriktioner har också 
gjort att fler valt eller varit tvungna att semes-
tra i Sverige och uppleva saker mer lokalt, så 
kallad "hemester" eller "svemester". 

Pandemin och restriktionerna har på många 
sätt tvingat oss att ”ställa om”. Och många 
frågor som väckts till liv på allvar under pan-
demin handlar om vårt konsumtionsbeteende, 
resvanor och internationell turism. Områden 
där en global pandemi sätter många käppar i 
hjulet för ”business as usual”. Och kanske rör 
vi oss in i en ny standard som på sätt och vis 
är nödvändig för hållbar tillväxt; och den stora 
frågan är hur framtidens turism ser ut?  ■ 
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JUNI JULI 
Gästnattsutvecklingen i Bohuslän i juni och 
juli under åren 2019, 2020  och 2021. Hotell, 
stugbyar och vandrarhem 
Källor: Tillväxtverket och SCB, bearbetning 
Turistrådet Västsverige 

Camping 

Hotell 

Stuga 
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Christinas dröm om ett surdegsbageri och 
naturcafé blir snart verklighet 

Christina och hennes man David bygde om den gamla 
ladan på gården utanför Ljungskile till bageri och café 

Trots att det behövdes en omfattande renovering så har Christina och 
David försökt behålla så mycket som möjligt från den ursprungliga ladan 

"Vi är 
väldigt spända 

på att få komma 
igång. Vi har stått 

och stampat 
länge" 

I Vassbo utanför Ljungskile, bor
Christina Kirpensteijn omgiven av 
berg, sjöar, skog och kohagar. 
Christina och familjen har länge 
haft en dröm om att öppna ett 
surdegsbageri. Från början var 
planen att köpa en befintlig verk-
samhet men sedan bestämde 
de sig för att skapa något eget 
hemma på gården i stället. 

Förra sommaren påbörjade de renoveringen av 
den gamla ladan och i över ett år har de burit 
sten, bytt fasad och arbetat varje ledig stund 
med att göra verklighet av drömmen. Nu är de 
nästan klara men ett par försenade toalettdör-
rar har gjort att öppningen får vänta några 
veckor till. 

tillstånd klara så att de kan öppna första hel-
gen i oktober. Fram tills dess fortsätter Chris-
tina och familjen att fixa och förbereda så att 
allt är redo när de första gästerna kommer. 
Det har varit ett hårt och stundtals tungt jobb. 
Hela tiden har de varit noga med att bevara så 
mycket som möjligt för att behålla känslan av 
den gamla byggnaden. 

Förhoppningsvis är allt på plats och alla 

- Vi har kämpat på och ägnat all ledig tid 
här. När vi kommit hem från våra jobb har vi 
gått hit ut och skyfflat grus och lera. Vi fick ta 
bort cementplattan som var här inne för den 
var inte så hygieniskt och under den var det 
ett par meter sten som vi fick bära ut för att 
kunna gjuta en ny platta. Så det känns retligt 
att det sen fastnar på några dörrar, berättar 
Christina. 

Surdegsbrödet är grunden 
När de väl öppnar så är planen att ha öppet på 
helgerna nu under hösten och vintern och se-
dan utöka öppettiderna och verksamheten allt 
eftersom. Naturen och den vackert renoverade 
ladan kan nog locka en del folk men det är det 
hembakade surdegsbrödet som är verksam-
hetens grund och hjärta. Förhoppningen är 

att folk ska komma och köpa bröd, kanske ta 
en kaffe och fika eller en lättare lunch. Ta en 
promenad eller cykeltur på någon av de om-
kringliggande lederna eller bara sätta sig ner 
och njuta av den vackra omgivningen. 

- Vi har valt att kalla det för Brödbackens 
surdegsbageri och naturcafé och då vill man 
att det ska bära namnet bra. Dels att man kan 
gå runt här och känna att man är ute i fin natur 
och miljö. Dels att man äter bra saker bakade 
av bra råvaror, säger Christina. 

Stora planer och möjligheter 

komma så att allt kan börja. 
- Vi är väldigt spända och ivriga på att 

Det finns många planer för verksamheten i 
framtiden och eftersom Christina och hennes 
man David äger det mesta av marken runtom-
kring så finns det också stora möjligheter. De 
har till och med köpt grannhuset för att kunna 
hyra ut det om någon vill stanna lite längre. 
Det finns planer på konferenser och event och 
de har redan fått förfrågningar om att hyra ut
lokalen till fester och bröllop. Så nu väntar
Christina bara på att de där toalettdörrarna ska

komma i gång. Vi har stått och stampat länge 
nog, avslutar Christina. ■ 

Brödbacken 
BOLAGSFORM: Enskild firma 

REGISTRERINGSÅR: 2021 
ANTAL ANSTÄLLDA: -
NETTOOMSÄTTNING: -
KÄLLA: allabolag.se (2021-09-17) 
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Besök gärna 
Brödbackens 

Instagramkonto 
brodbacken 

för uppdaterad 
information om 

öppningsdatum och 
öppettider 

Christina Kirpensteijn 
JOBB: Enhetschef i Socialförvaltningen, 
Vänersborg (utöver att driva Brödbacken). 
BOR I: Ljungskile / Uddevalla 

ÅLDER:  58 år 
FAMILJ:  Man, 3 döttrar och 5 barnbarn 
FRITIDSINTRESSEN:  Läsa, cykla mountainbike 

DOLD TALANG:  Kan sy kläder 
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- mer än bara minskad restid 
”Tänk er att en Uddevallabo står 
vid en järnvägsstation under 
Kampenhof, tåget kommer och 
hen kliver på för att 28 minuter 
senare kliva av i Göteborg… 
Eller minst lika bra; hen kanske 
arbetar i Oslo, Strömstad eller 
Halden och åker iväg på morgo-
nen, arbetar en hel dag och är 
hemma igen för att äta kvällsmat 
tillsammans med familjen”, säger 
Uddevalla kommuns Tillväxtchef 
Anders Brunberg, som också har 
en projektledande roll i utveck
lingsarbetet av Skagerrakbanan. 

-

Det bohuslänska konsortiet Transportkor-
ridor Skagerrak arbetar för att detta skall bli 
verklighet till år 2028. Är det möjligt? Ja, för 
de 36 globala byggföretag som medverkade 
under en heldag i juli månad på Bohusgården, 
är det fullt realistiskt, byggteknisk sett. Flera 
stora globala byggföretag diskuterar nu hur de 
kan stödja detta genom fördjupade samtal med 
Konsortiet. 

Men visst finns det självklart mer att göra 
och det återkommer vi snart till. Först lite mer 
information om projektet Skagerakbanan. 

Finns inte med i Trafikverkets planer 
Uddevalla kommun och de bohuslänska 
kommunerna som ingår i Konsortiet har gjort 
flera utredningar. En av dem är en omfattande 
möjlighetsstudie som bland annat visar på 

att inga förbättrade förbindelser eller kortare 
restider mellan Oslo och Göteborg kommer att 
genomföras av staten före år 2040. Nuvarande 
Nationell transportplan 2022-2033 visar att 
planerna på en förbindelse mellan Oslo och 
Göteborg ligger ännu längre fram i tiden. Det 
är för lång väntan tycker kommunerna som 
tagit initiativet att själva skapa förutsättningar 
och finansiering för en höghastighetsjärnväg 
som säkerställer resandet mellan Göteborg 
och Oslo. 
Dessutom kommer Bohusbanan ”aldrig” att 
nå Norge, åtminstone inte under detta sekel. 
Utöver det så har Trafikverket tagit bort riks-
intresset på Norra Bohusbanan, vilket kan ses 
som första steget till nedläggning. 

Stor ekonomisk tillväxt i Bohuslän 
Skagerrakbanan är tänkt att bli 256 km lång 
och sträcka sig från Ski utanför Oslo till Surte 
utanför Göteborg. Vid Ski respektive Surte 
är planen att man kopplar på det befintliga 
järnvägsnätet för att ta sig in till Oslo respek-
tive Göteborg. I dag tar det 3 timmar och 52 
minuter att åka tåg mellan Oslo och Göteborg 
och ungefär 1 timma och 13 minuter att åka 
mellan Uddevalla och Göteborg. När det pla-
nerade mötesspåret i Grohed är klart kommer 
restiden mellan Uddevalla och Göteborg att 
öka ytterligare och bli 1 timma och 23 minu-
ter. Med en höghastighetsbana beräknas det ta 
en timma med direkttåg att åka mellan Oslo 
och Göteborg och restiden mellan Uddevalla 
och Oslo kommer också att bli en timma. 

Mellan Uddevalla och Göteborg kommer man 
kunna åka på cirka 28 minuter, vilket skulle 
innebära att restiden för alla som pendlar mel-
lan Uddevalla och Göteborg kommer minska 
till en tredjedel. 

Man brukar säga att storleken på en 
arbetsmarknadsregion avgörs av hur långt 
man kommer under en pendlingstid på upp 
till en timme. Det innebär att bygget av en 
höghastighetsbana skulle göra så att hela Bo-
huslän kan ingå i både Göteborgs och Oslos 
arbetsmarknadsregioner. Med hjälp av prog-
nosinstrument kalkyleras en ökad näringslivs-
aktivitet, motsvarande 400 miljarder kronor, 
leda till en stor ekonomisk utveckling för hela 
Bohuslän och Östfold. Sverigeförhandlingen 
heter en prognosmodell som tillämpas vid 
flera stora vägval gällande Sveriges infrastruk-
tur. Enligt beräkningar som bygger på denna 
modell kommer den ekonomiska aktiviteten 
längs Skagerrakbanan att kraftigt öka genom 

att fler företag och människor flyttar till de 
orter som har stationer längs med banan. 

Det finns flera fördelar med en upphöjd 
höghastighetsbana och en av dem är att 
banans påverkan på jordbruk och naturliv inte 
är tillnärmarevis lika stor som påverkan av 
en järnväg på marken. Jorden kan brukas och 
både vilda djur och tamboskap kan fortsätta 
ströva, leva och beta som förut kring och 
under tågspåret. Risken för viltolyckor och 
dödsfall för människor är obefintlig. Inga 
plankorsningar existerar. 

Höghastighetsbanor är framtiden 
Det byggs höghastighetsbanor i snabb takt 
över hela världen och UIC (Union Interna-
tionale des Chemins) förutspår att vi år 2028 
kommer att åka mer höghastighetståg än flyg, 
räknat i antal resor. Idag finns höghastighets-
banor i alla världsdelar och i hela Europa, 
men inte i Sverige och Norge. Det byggs mer 

brobanor än markbanor, vilka anses slita upp 
sår i naturen. 

Skagerrakbanan kommer att finansieras 
med hjälp av lån hos bland annat Europeiska 
Investeringsbanken, vilket förhoppningsvis 
blir beviljat under kommande år. Efter det 
går man in i en planeringsfas på tre år innan 
den planerade byggtiden på fyra år startar. 
Finansieringsmodellen är densamma som vid 
byggandet och drivandet av Öresundsbron 
och Arlandabanan med flera, det vill säga 
intäktsbaserad och i detta fall biljettintäkter 
som återbetalar lån. 

Banan kan alltså vara klar och trafiken i 
gång redan om sju år. Den totala återbetal
ningstiden för höghastighetsbanan Oslo-Gö

-
-

borg beräknas vara cirka 25-30 år och därefter 
finns banan kvar i minst 90 år till, betald och 
klar. ■ 
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En av fördelarna med att bygga höghastighetsbanan upphöjd som en brobana är att påverkan för jordbruk, djur och natur blir mindre. Jorden kan brukas 
och både vilda djur och tamboskap kan fortsätta ströva, leva och beta som förut kring och under tågspåret. 

Konsortiet Transportkorridor 
Skagerrak består av: 
• Kungälvs kommun 

Stenungsunds kommun 

Uddevalla kommun 

ekils kommun 

Munkedals kommun 

Strömstads kommun 

• 

• 

• Lys

• 

• 

Norska kommuner som har 
tackat ja till att utreda 
korridoren: 
• Halden 

• Sarpsborg 

• Indre Östfold 

• Nordre Follo 

Skagerrakbanan är tänkt att byggas som en brobana med hjälp av standardiserade 
byggelement som kan produceras på flera olika fabriker längs med banan. En kartbild över Skagerrakbanans tänkta 

sträckning mellan Oslo till Göteborg. 
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Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt 
Stadshuset Varvsvägen 1 
451 81 Uddevalla 

Hållbar besöksnäring i Väst 
Du vet väl om att alla företag inom 
besöksnäringen i Uddevalla kommun 
är välkomna att delta i projektet Håll-
bar besöksnäring i Väst. Projektet har 
precis dragit i gång höstens aktiviteter 
så ta chansen och häng med. 

Måndagspeppen 
Ett energifyllt erbjudande från Hållbar besöks-
näring i Väst. Besök Måndagspeppens webbplats 
för mer information om hur du som företagare 
inom besöksnäringen kan kickstarta varje vecka 
med en energiboozt! 
 Gruppcoachning  
– med Sumo Business Development AB 
Äntligen dags att dra igång gruppcoachningen 
för att fördjupa dina insikter, höja din förmåga och 
boozta din energi som företagare. 
 Tema cykelturism/Workshop cykelturism 
Den 11 och 12 oktober kommer vi tillsammans 
med Michael Koucky fördjupa oss i cykelturism, 
som attraherar allt fler. Hemestrandet och natur-
turism ökar och fler väljer att resa för att cykla och 
vandra. För att ni tillsammans med er kommun 
sedan ska kunna jobba vidare och konkretisera 
den inspiration som ni fått från föreläsningarna 
ovan kommer vi att under vecka 42 att genom-
föra lokala workshops. 

 Inspirationsföreläsning med Speeddejting 
I november är det dags för mingel, speeddejting 
och informationsföreläsning. Tanken är att ni ska 
få träffa varandra och ha möjlighet att skapa nya 
kontakter som kan leda till nya samarbeten. 
Julavslutning 
För att avsluta året och hösten bjuder vi den 
15 december kl 13.30 in till en sista inspirations-
föreläsning och julavslutning. 

Läs mer på uddevalla.se/naringsliv 

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! 

DIGITALT MÖTE 
Starta Företag 
Datum: 5 oktober 
Tid: kl 16:00 - 18:00 
Sista anmälningsdag: 5 oktober 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

DIGITALT SEMINARIUM 
Du och ditt företag 
Datum: 6 oktober 
Tid: kl 15:00 - 17:00 
Sista anmälningsdag: 6 oktober 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

WEBBINARIUM 
Aktiebolag 
 Privat användning av företagets 

tillgångar 
Datum: 6 oktober 
Tid: kl 10:00 - ca 10:45 
Mer information och anmälan: 
skatteverket.se 

-

WEBBINARIUM 
Moms 
 varuhandel utanför EU - import 

och export 
Datum: 7 oktober 
Tid: kl 14:00 - ca 15:15 
Mer information och anmälan: 
skatteverket.se 

-

WEBBINARIUM 
Moms 
 internationell tjänstehandel 

Datum: 11 oktober 
Tid: kl 14:00 - ca 15:15 
Mer information och anmälan: 
skatteverket.se 

-

DIGITALT SEMINARIUM 
Räkna på din affär 
Datum: 12  oktober 
Tid: kl  14:00  - 16:00 
Sista anmälningsdag:  12  oktober 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

BRANSCHTRÄFF 
Byggfika 
Träff för bygg- och fastighetsfö-
retag  
Datum: 18  oktober 
Tid: kl 10:00 - 12:00 
Plats:  Bohusläns  museum 
Arr: Uddevalla  kommun 

DIGITALT MÖTE 
Starta Företag 
Datum: 19 oktober 
Tid: kl 16:00 - 18:00 
Sista anmälningsdag: 19 oktober 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

 



 

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

Nästa nummer av Näringslivet kommer i november 2021 

https://skatteverket.se
https://skatteverket.se
https://skatteverket.se



