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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Avdelningen för Hållbar tillväxt  
 medverkar till att förverkliga  kommunens 
vision om en god  livsmiljö och ett gott 
näringslivsklimat. 

Vi verkar för en positiv utveckling i de 
befintliga företagen och för att stimulera 
företagsamhet och entre prenörskap.

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

Ibland måste det  
räcka att sjunga ”just 
idag mår jag bra”...
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Följ oss gärna på sociala medier: LinkedIn och Facebook  
där vi heter Näringsliv och tillväxt i Uddevalla

Totalt startades det...

 73 687
...nya företag i Sverige under 2020. Det är en ökning 
med 10  procent jämfört med föregående år.

Källa: Tillväxtanalys

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

Är du företagare i Uddevalla kommun 
eller har du planer på att etablera dig i 
 kommunen? 
 Kommunens näringslivsutvecklare underlät-
tar företagens  kontakter med olika delar av 
 kommunens  verksamheter. På  Avdelningen 
för Hållbar tillväxt finns  personal som arbetar 
med företagsetableringar, innovationer, 

besöksnäring, kultur, landsbygds utveckling, 
martima frågor och mycket mer.

Kontakta oss gärna: 
via telefonnumren nedan eller via e-post:
förnamn.efternamn@uddevalla.se
Besök vår hemsida:
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Clas Mellby
Näringslivsutvecklare
0522-69 61 89

Helena Henriksson
Utvecklare: besöksnäring
0522-69 84 71

Anneli van Roijen 
Utvecklare

0522-69 61 49

 Sophie Carling
Näringslivsutvecklare

0522-69 61 53

Har du frågor om näringslivet? Vi är din kontakt!

Med lågmäld och ödmjuk ton, men med 
stark vilja, reser sig Uddevalla igen. 
Det värmer ett näringslivshjärta att se och 
träffa nya entreprenörer, som med kraft 
och vilja bygger nya affärer i centrum, eller 
startar nya företag. 

Att ha ett näringsliv som har en stark tro på 
framtiden, smittar av sig på allt och alla 
och med stolthet ökar tilltron till framtid och 
framgång, så klart. Framgången byggs av 
lust och vilja. Av lust och vilja mår man bra. 
När man mår bra skapas välmående. Detta 
behöver vi, detta behöver kommunen. 

Framgång föder också attraktion och 
 framgång skapar nya affärer.

Vår Näringslivstidning skall få oss alla att må 
bra, tidningen skall berätta om de goda 
historierna och självklart utmaningar. Allt 
detta finns i tidningen. Och idag är vi starka! 
 Låt oss njuta och sjunga 

in vårens ankomst och ny 
tidning om Näringslivet! 

Klädbutiken Soul flyttade in i nya 
fina lokaler i början av april.  Lokalen 
ligger i Kochs gränd, granne med 
 Coffee  Roomer,  Viola Blommor och 
Texas  Longhorn. Soul är en  personlig 
butik som drivs av  Maria  Muffe tangen 
sedan 15 år i Uddevalla. Gamla Soul-
butiken finns också kvar juli ut.

Berätta lite om din verksamhet? Hur 
 startade allting?

- Med erfarenhet som anställd i annans 
butik, bland annat 8 år på JC, kände jag mig 
redo att starta eget. Från början var vi två i 
företaget men sedan 7 år driver jag det själv.

Hur många anställda har du?
- Jag har två som jobbar halvtid i gamla 

Soul-butiken, och i nya butiken är vi en på 80% 
och sen jag själv då, totalt är vi fyra personer.

Vilka kompetenser söker du vid 
 anställning? 

- Jag går mycket på känsla och personlighet, 
personkemi är också viktigt. Det är viktigt att 
ha roligt ihop. Sen måste det naturligtvis finnas 
viss kunskap.

Hur ser utvecklingen ut för dig nu? 
- Det har faktiskt gått väldigt bra trots 

pandemin. Vi gjorde vårt bästa år 2020 och 
det ser ut att bli ännu bättre 2021. Förutom 
den fysiska butiken har vi via vår Instagram 
och Facebook dessutom många kunder runtom 
i landet, ofta skickar vi produkter mot Swish-
betalning, men vi har ingen egen webbshop. 
Genom ”Soul Home-delivery” packar vi en 
bag efter kundens önskemål, men tar även 
med annat för att ge möjlighet att prova något 
nytt och ge tips och råd.

Vad tror du om utvecklingen för din 
bransch?

- Det är lite skrämmande med tanke på 
näthandelns utveckling. Vi har möjlighet 
att hänga på den biten själva också om det 
skulle behövas. Jag väljer främst att satsa 
på  butiken lokalt för att visa att vi vill ha 
kunder till  butiken och att de skall känna sig 
välkomna hit.

Vilka utmaningar står du närmast inför?
- Jag känner mig ganska trygg just nu. En 

utmaning är att vi har flera butiker. Förutom 

i Uddevalla centrum öppnar vi även en som-
marbutik i Grebbestad 1 maj till mitten av 
augusti tillsammans med Marie Andersson på 
Made Trading.

Några drömmar inför framtiden?
- Jag har en dröm om att öppna en egen 

butik i Spanien och bo där vissa delar av året. 

Är du medlem i något lokalt nätverk?
- Jag har fullt upp med företaget, det finns 

tyvärr inte så mycket tid att gå på möten eller 
engagera sig. Men jag gör det ändå på mitt 
sätt och försöker att alltid vara öppen och 
positiv. Det handlar om att ge och ta, jag tipsar 
gärna mina kunder om vad de kan göra och 
handla i centrum.

Hur kan Uddevalla kommun på bästa sätt 
stötta verksamheter i centrum?

- Förläng gärna parkeringstiderna  
från en timme till åtminstone två timmar i 
 centrumkärnan. Har ofta kunder som håller 
på att prova kläder, men som måste avbryta 
sin shopping för att deras parkering går ut. 
Julklappen till kommunens anställda har varit 
väldigt uppskattad och bra för Soul!

Instagram:   @souluddevalla ■

Uddevalla hamn har 
ett viktigt uppdrag 
att vid behov kunna 
erbjuda rederier plats för 
 uppläggning av fartyg 
som av olika anled-
ningar måste ställas av. Stena-fartyget 
M/V Saga ligger sedan ett år vid Uddevalla 
hamn, något som kritiserats, bland  annat 
av Naturskyddsför eningen. Nu ska fartyget 
få landström i ett lokalt samarbete med 
 Uddevalla Energi.

Det har  tidigare rapporterats att fartyget 
M/V Saga  ligger förankrat i Uddevalla hamn, 
något som fått kritik bland annat Natur-
skyddsföreningen. Då fartyget i sig inte har 
någon egen elförsörjning krävs det att vissa 
av motorerna är i bruk för att  underhålla 
fartygets basala funktioner.

Hamnen är vanligen inriktad på gods som 
 lastas och lossas. I ett pressmeddelande 
skriver Uddevalla Energi att det inte funnits 
tillräckliga förutsättningar för att fartyget 
ska kunna övergå till landström. Genom ett 

samarbete med lokala aktörer meddelar nu 
Uddevalla Energi att förutsättningarna finns 
att ansluta fartyget Saga till landström.
Saga förankrades i Uddevalla  under förra 
året pga av att linjen Oslo-Fredrikshavn 
lades ner som en konsekvens av pandemin.

Det nya samarbetet involverar Uddevalla 
Energi och Actemium Electro AB som nu har 
tagit fram en lösning på nytillverkade säker-
hetsanordningar och ställverk som möjliggör 
högspänning genom ledningar som grävts 
ner och dragits ut till kajerna.

"Att ta emot och lägga upp förhållandevis 
stora fartyg är ibland förknippat med både 
komplicerade tekniska och elektriska utma-
ningar. Det visade sig snart att det krävdes 
en del extra insatser för att vi skulle kunna 
ansluta Saga till landström", skriver Udde-
valla Energi i ett pressmeddelande. ■

Soul har slagit upp portarna 
till nya lokaler i centrum

Klädbutiken Soul fokuserar på detaljhandel och samtida 
 kvinnligt mode med unika och annorlunda  kläder till bra priser, 
där  kunderna kan hitta en stil som ger en personlig prägel och 
 identitet. Maria Muffetangen driver Soul sedan 15 år i Uddevalla, 
nu har de  öppnat i nya lokaler vid Kochs gränd.  
 Foto: Soul / Kristin Wiktorsson 

Tack för din tid!
Vi vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att 
besvara vår enkät som gick ut via nyhetsbrev och 
sociala medier under april. Svaren är värdefulla för 
att bättre förstå företagarnas nuläge och framtida 
behov i Uddevalla. Enkäten har genomförts av 
Uddevalla kommun och Arbetsförmedlingen med-
flera. En sammanställning av enkätsvaren kommer 
att presenteras under våren.

Fr v Frida  Hammarlind 
och Maria  Muffetangen

Funkysoul AB
BOLAGSFORM: AB
REGISTRERINGSÅR: 2006
ANTAL ANSTÄLLDA: 4 st
NETTOOMSÄTTNING: 3 238 tkr
KÄLLA: allabolag.se (2020-06)

Fartyget M/V Saga får landström



Det är egentligen inget nytt för oss, om man 
har pandemin i åtanke, eftersom många av 
våra kunder kan resa över hela landet för att 
få tag på rätt husbil. Kunderna är beredda att 
åka långt, de gör kanske till och med köpet på 
distans och sen åker de och hämtar här. Loka-
liseringen i Uddevalla gör våra förutsättningar 
väldigt bra! Västkusten är också Sveriges 
mest campingtäta område så vi känner att vi är 
på rätt ställe. Vi vill först och främst ha fokus 
på vårt närområde för att det ger oss möjlighe-
ten att kunna serva våra kunder på ett bra sätt, 
säger Michael glatt.

Treårsplan blev tvårsplan
Det har gått bra för företaget de senaste 
åren. Så pass bra att deras treårsplan för 
 expandering ”sprack”, skojar de om, och 
 istället fick det bli en tvåårsplan.

- Nu går det nästan för 
snabbt, något som de är 
väldigt glada för, säger 
 kollegan Thomas Åberg.

Thomas är delägare/kom-
panjon som kom in i företa-
get vid årsskiftet, och med 
sin mångåriga branscher-
farenhet och kunskap ger 
han en bra förutsättning för 
deras fortsatta tillväxtresa.

- Vi tycker det är så 

 spännande att möta så många olika kunder 
med unika behov.  Behovet förändras ju genom 
livet, så man  byter upp sig eller så byter man 
efter behov. En del kanske har rest mycket 
men sen kommit på att de faktiskt inte rest 
hemma alls, något som pandemin satte fokus 
på väldigt mycket under förra året, även om 
de restriktionerna som kom då lade sig lite 
som en filt över hela branschen. Sen framme 
i maj förra året så exploderade allting lite och 
efterfrågan blev jättestor. I år kan vi nog för-
vänta oss en ökad efterfrågan på fritidsfordon, 
men den kommer bli lite mer stadig.

Gick snabbare än väntat
Thomas har själv en 25-årig bakgrund i bil-
branschen innan har för 10 år sedan satsade på 
fritidsfordonsbranschen. Campingintresset är 
stort och han har haft  husvagn när barnen var 

mindre och husbil sedan 15 
år tillbaka.

- Jag var bland dom yngre 
när jag började åka husbil, 
nu är jag inte det längre, 
säger han.

Han berättar att planerna 
för Fritidsfordon Trestad 
AB var att fördubbla 
utbudet på husvagnssidan 
över en  treårsperiod, men 
nu fick de göra det på två 

istället. Ett oväntat uppsving kom tidigare än 
beräknat.

- Allting gick snabbare än vi räknade med. 
Egentligen gick det bra, oavsett pandemin, 
men det gav givetvis ett väldigt bra uppsving 
som vi kanske inte hade räknat med helt och 
hållet, men som vi är väldigt glada för!

Kräver stora utrymmen
Michael berättar vidare att de har planer på att 
expandera sin verksamhet både inom husvag-
nar och husbilar, samt ge mer plats för uthyr-
ning av förvaringsplatser för vintern, kanske 
till och med en större personalstyrka.

Idag håller de till i Herrestad/Dyrsten och 
har ett centralt läge med stora lokaler och gott 
om plats för visningar och verkstaden.

- Det är en utrymmeskrävande verksam-
het vi driver, det kräver stora lokaler. Med 
vår expansionsplan ser vi fina möjligheter att 
utöka vårt sortiment och kanske rekrytera i 
framtiden. För oss är det här ett långt projekt, 
säger Michael.

- Vi känner oss ödmjuka inför framtiden, att 
vi har rimliga expanderingsplaner, både med 
lokaler, omsättning och personal. Underlaget 
för potentiella kunder inom fritidsfordon 
växer stadigt! Speciellt eftersom vi kan 
erbjuda fordon efter individuella önskemål, 
säger Thomas. 
 ■
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Företagsklimatet är en fråga som 
i första hand kan påverkas av 
 regionens kommuner, men lika 
fullt andra delar som inte är lika 
lätta att påverka hos kommunen 
som tex pressen, den så kallade 
självförsörjningsgraden, politikers 
syn på företagande m.m.

Under hösten så genomfördes ett antal möten 
kopplat till hur vi som kommun kan stärka vår 
rankning i företagsklimatet. Bland annat så 
bjöds representanter från Svenskt Näringsliv 
och SKR in för ett digitalt möte där företagare, 
politiker och kommunala tjänstemän disku-
terade tolkningar av resultaten från de olika 
mätningarna och hur möjliga förbättringar kan 
genomföras.

Kopplat till detta så bedriver  Västsvenska 
Handelskammaren ett projekt: "Lokalt före-
tagsklimat" vars målgrupper är kommunala 
politiker, tjänstemän och att identifiera de 
 faktorer som påverkar näringslivsklimatet. 
Hur kommunens företrädare inom olika 
 enheter agerar vid kontakt med företagaren 
har en stor betydelse för företagsklimatet, och 
där vi kan påverka för att förbättra oss.

En arbetsmodell och uppdraget
Uddevalla kommun har valt att anlita Väst-
svenska Handelskammaren som erbjuder 
en arbetsmodell som dels handlar om att 
öka insikten internt i frågor om bemötande 
och attityder i den kommunala servicen, 
dels att förbättra samarbetet med det lokala 
 näringslivet.

Uppdraget innehåller ett flertal punkter och 
aktiviteter, bland annat: attitydundersökningar, 
företagsintervjuer, seminarium, dialog möten 
mm. De förväntade effekterna handlar i mångt 
och mycket om ett ökat engagemang internt 
inom kommunen, att skapa bättre  dialog och 
förutsättningar tillsammans med företagarna 
och näringslivet, samt tydliga åtgärdsförslag 
och handlingsplaner som ska tas fram.

Workshops och seminarier
Framöver kommer ett antal möten att genom-
föras i form av workshops och seminarier där 
man bjuder in deltagare från olika företag/
branscher, politiker och kommunala tjänste-
män. Arbetet fortskrider under hela 2021.

Om du som företagare får frågan att vara 
med, så tveka inte! ■

Västsvenska Handelskammaren anlitas 
för att stärka företagsklimatet i Uddevalla

Husbilar och husvagnar har 
länge varit en livsstil för entusias-
ter och turister som vill semestra 
på ett lite annorlunda sätt. Att 
”hemestra” har blivit ett populärt 
begrepp under förra året som en 
 effekt av pandemins restriktioner. 
Vi träffade Uddevalla företaget 
Fritids fordon  Trestad AB på ett 
digitalt möte för att få ta del 
av deras tillväxtresa som ökat 
 snabbare än de väntat sig de 
senaste åren.

Fritidsfordon Trestad AB i Uddevalla startade 
2010 som ett helt nytt företag av Michael 
 Gjelseth. Michael har en bakgrund som 
entreprenör och företagare i olika branscher 
genom hela yrkeslivet. Michael bor söder 
om Uddevalla bron med sambo och dotter. 
På fritiden reser de runt med husbil/husvagn. 
Michael spenderar ofta tid på sjön eller med att 
spela golf.

- Jag är född och uppvuxen i Uddevalla och 
här trivs jag väldigt bra, framför allt med när-
heten till vattnet, och med att det är en härlig 
framåtanda här i kommunen. Jag är glad för 
att jag 2010 tog beslutet att starta Fritidsfordon 
här. Jag har ett fantastiskt roligt jobb där jag 
hela tiden får träffa positiva och glada männ-
iskor som håller på med sitt fritidsintresse eller 
kanske förverkligar en mångårig dröm. 

Sysselsättning året om
Företaget har redan sen starten haft en  stadig 
tillväxt och idag är de 12 heltidsanställda som 
är sysselsatta året om, något som annars kan 

vara ett undantag inom branschen då säsongen 
främst pågår under sommarhalvåret och läggs 
lite på is under vintern.

- Vi värnar mycket om vår personal och vi 
är stolta över att ha en stadig personalstyrka 
som är sysselsatta året om. Det är mycket 
tack vare att vi inte bara satsar på sälj utan 
också service, uthyrning av förvaringsplatser, 
reparationer och lite annat. Vi gör egentligen 
alla typer av reparationer 
och ombyggnationer. Vi 
vill vara en helhetsaktör, 
säger Michael.

Med flera starka 
varumärken i sin portfolj 

och en fullutrustad verkstad och tillbehörs-
butik har företaget starka förutsättningar 
mitt i  Bohuslän med ett täckningsområde 
som sträcker sig inte bara ner till Göteborgs-
regionen, utan också uppåt mot norra Bohus-
län, Dalsland och Värmland. Men så som det 
är inom marknaden för fritidsfordon så är ofta 
kunderna benägna att resa långt för att få rätt 
fordon till rätt pris. Men i första hand vill de 

satsa på närområdet 
kring Uddevalla.

- Vi gör ju många 
visningar här på 
plats, men mycket 
sker också digitalt. 

Fritidsfordon Trestad AB –  en tillväxtresa på fyra hjul

"Med närheten till 
vattnet och med 

att det är en härlig 
framåtanda här i 

kommunen och är 
glad för att jag 2010 

tog beslutet att starta 
Fritidsfordon här." 

Stora fordon kräver stora ytor. " Det är en utrymmeskrävande 
verksamhet vi driver, det kräver stora lokaler, och större blir vi, 
säger Michael Gjelsedt.

Idag håller Fritidsfordon Trestad AB till i Herrestad/Dyrsten, ett centralt 
läge med fina lokaler och gott om plats för visningar och verkstaden.

Från vänster: Michael Gjelseth med delägare och kompanjonen Thomas Åberg. 
 Bild: Fritidsfordon Trestad AB

Fritidsfordon Trestad AB
BOLAGSFORM: AB
REGISTRERINGSÅR: 2010
ANTAL ANSTÄLLDA: 12 st
NETTOOMSÄTTNING: 46 748 tkr
KÄLLA: allabolag.se (2019-12)
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Den senaste tiden har flera nya, spännande 
 affärsverksamheter öppnat på Södra Hamn-

gatan. Det gör gatan alltmer levande och 
kanske ser vi här en början på något nytt 

som  håller på att hända i Uddevalla 
centrum. Många  uddevallabor älskar 
Bäveån och närheten till vattnet och 
promenerar gärna längs Hamnga-

torna. Det vackra läget lockar förhoppnings-
vis till en framtida bra blandning av trevliga 

butiker, caféer och restauranger som gör 
Uddevallas närhet till vatten ännu 

mer påtaglig. 3.
Vad tror du är  

viktigt för en  levande 
 stads kärna?

2.
Varför trivs du 

bra här?

 VAD HÄNDER PÅ

SÖDRA HAMNGATAN

SÖDRA HAMNGATAN

Tarja Olausson
Sagolika Hem, Södra Hamngatan 15

1. Jag flyttade hit från Kungsgatan i september 2020.

2. Jag trivs för att det är centralt med fint läge, men ändå lugnt och skönt.

3. För en levande stadskärna krävs det ett större utbud som lockar folk till 
centrum. Nu är det förstås svårt med Corona, men det måste finnas en anled-
ning som lockar till centrum, t ex olika evenemang. Det skulle också vara bra 
med lite friare regler vad gäller försäljning utomhus, t ex här på gräsmattan 
framför. Utomhusförsäljning  passar ju bra också i dessa pandemitider. 

Vi träffade några  företagare 
som har etablerat sig här 
relativt nyligen och ställde 
tre frågor till dem.

Amanda Norrman Karlsson
Salong Coquette, Södra Hamngatan 16A

1. Jag hyrde en stol här sedan 2017 men när 
den tidigare ägarinnan gick bort tog jag 
över salongen i oktober 2020. 

2. Jag trivs här på Södra Hamngatan för 
att det är en sån hemtrevlig känsla. Med 
Bäveån så nära känns det som på landet 
med naturen nära. Det gillar jag! Sedan 
är det väldigt lätt att parkera utanför och är 
väldigt lättillgängligt. 

3. Jag tror att det är viktigt att utnyttja vattnet och Bäveån bättre. 
Sedan skulle jag önska att det var tre timmars parkering i stället för två, 
så att mina kunder både hinner göra sig klara med sin frisyr och sedan 
gå vidare på stan för att shoppa och fika. Nu hinner dem inte det på två 
timmar. Jag har många långväga kunder som gärna annars handlar i 
centrum. Jag tror att Hamngatorna blir nya  Kungsgatan i framtiden!

Birgitta Pelli
Gittans Under, Södra Hamngatan 16

1. Jag flyttade hit nyligen, den 24 februari i år. Tidigare låg min butik på 
Södertullsgatan.

2. Jag trivs här eftersom läget är väldigt bra för mig, det passar mig 
bra att det är en centralt men ändå inte mitt i ett stråk, eftersom jag 

har många special- och stamkunder. Självklart glad för alla nya 
kunder som hittar till mig. Roligt att det ändå är en hel del folk som 

passerar här. Jag tror på framtiden för Södra Hamngatan och 
närheten till Bäveån. 

3. För en levande stadskärna måste vi få i gång aktiviteter igen, 
gärna kulturaktiviteter. Det är också bra om det kommer fler 

näringsidkare till centrum, ju fler butiker desto bättre för oss alla.

Anette Juhlin
Ateljé Karlheden, Södra 
Hamngatan 16

1. Jag flyttade hit från Kungsgatan 2017.

2. Jag trivs här eftersom det är nära till Bäveån och 
fina park- och gårdsmiljöer där jag också kan fotografera mina kunder. 
Här är väldigt bra med parkering precis utanför dörren och det är lite 
lugnare, men väldigt ljust och fint. Trivsamt.

3. Det skulle behövas fler parkeringar så det är lätt att slinka in och 
göra sina ärenden och fler affärer så att det inte står tomt. Det är även 
viktigt att man tänker på att stadskärnan är mer än bara Kungsgatan. 
Det är inte långt bort men den känslan måste förändras hos många. Vi 
behöver ta tillvara Bäveån mer – här är så trevligt att vara. Att vandra 
och fiska till exempel. 

1.
När flyttade du 
in här på Södra 

Hamngatan?
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 Kalendarium

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

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
Ny företagare
- enskild firma
Datum: 26 april
Tid: kl 14-15:30
Mer information:
skatteverket.se

WEBBINARIUM
Ny företagare
- aktiebolag
Datum: 28 april
Tid: kl 14-15:30
Mer information och anmälan:
skatteverket.se

WEBBSÄNDNING
Exportnytt Väst
Ett nyhetsprogram riktat till dig 
som exportör
Datum: 29 april
Tid: kl 13-14:45
Mer information:
almi.se/kalendarium

DIGITAL FÖRELÄSNING
Sociala medier för 
 landsbygdsföretagare
Datum: 11 maj
Tid: kl 13-16:30
Mer information:
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

WEBBINARIUM
Ny företagare
- moms
Datum: 12 maj
Tid: kl 14-15:30
Mer information:
skatteverket.se

DIGITALT SEMINARIUM
Tänk tillväxt från start
Almi
Datum: 18 maj
Tid: kl 15-16
Mer information:
almi.se/kalendarium/

DIGITAL WORKSHOPSERIE
Få grepp om ditt  
företags ekonomi
- på ett enkelt och lättförståeligt sätt
Datum:
● 5 maj, kl 13-16.30.
● 7 maj, kl 08.30-10.30.
● 10-20 maj - Almi genomför 
simuleringar tillsammans med 
medverkande företag
● 21 maj, kl 08.30-10.30
Mer information:
almi.se/kalendarium/

DIGITALT MÖTE
Starta företag
- allt du behöver veta
Datum: 25 maj
Tid: kl 16
Mer information:
verksamt.se/web/ vastra-gotaland

Uddevalla kommun deltar i projektet Hållbar 
besöksnäring i Väst. Projektet genomförs i 
samverkan med tio kommuner i Fyrbodal med 
målet att hjälpa dig som driver verksamhet 
inom besöksnäringen utifrån deltagande före-
tags önskemål och behov.

Projektet erbjuder lokalt nätverkande, omvärlds-
bevakning, digitala seminarier, coachning i 
grupp och utbildningar utifrån deltagande 
företags önsemål och behov. Alla företag inom 
besöksnäringen i Uddevalla kommun är välkom-
na att anmäla sitt intresse att delta i projektet.

I Fyrbodalregionens kommuner finns ett stort 
behov att skapa en framtidstro inom besöks-
näringen och handel, speciellt i den rådande 
pandemin där besöksnäringen är en bransch 

som drabbats extra hårt. 
Parallellt med  allmänna 
behov inom  branschen 
finns det en hög efter-
frågan på utveckling 
inom olika delar av 
branschen såsom hotell, 
konferensverksam heter 
och  naturturism. 
Projektperioden 
sträcker sig från 
oktober 2020 till 
februari 2023.

Therese Jällbrink tillträdde i april som ny VD för 
Yokk Solar AB. Therese kommer närmast från 
Stena Bulk, där hon har varit operationellt ansvarig 
för verksamheten i Europa och Asien.

- Styrelsen och jag är mycket glada över att ha 
lyckats rekrytera en så stark kraft med så 
hög  kompetens till vårt företag, säger Jonas 
Malmström, nuvarande VD för och grun-
dare av Yokk Solar AB. Vi är övertygade om 
att Therese kommer att bidra väsentligt till 
vår fortsatta utveckling och tillväxt.

- Jag ser jättemycket fram emot den här 
nya utmaningen och att tillsammans med 
teamet på plats i Uddevalla fortsätta att 

bygga Yokk Solar AB i en expansiv och spännande 
fas för solcellsbranschen, säger Therese.

Yokk Solar AB grundades år 2016 som ett 
dotter bolag till tyska Yokk Solar GmbH. Bolaget 
säljer nyckelfärdiga solcellsanläggningar med 

fokus på företagskunder och lantbrukare. 
Bolaget är ett av Uddevalla kommuns 
snabbast växande företag. Under 2020 
har bolaget med leveranser till bland 
annat Klädesholmen Seafood AB och 
Nordan AB i Tanumshede, Kvillsfors och 
Bor ökat omsättningen med 70% till 28 
Mkr.  Samtidigt har antalet fast anställda 

under året ökat från 3 till 13.

Ny VD till solcellsbolaget Yokk Solar AB

20210308_Pressmeddelande_Yokk_Solar-
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Yokk Solar AB 
Kurödsvägen 3D 
451 55 Uddevalla 
E: info@yokk-solar.se 

Org.-nr: 559094-5381 
 
Godkänd för F-skatt  
VAT-ID: SE559094538101 

VD 
Jonas Malmström 
Tel: 070-6667682 
 

Bank: Swedbank 
SE20 8000 0836 8396 4582 5952 

SWIFT-BIC: SWEDSESS 
Bankgiro: 5182-7806 

 

Uddevalla, den 8 mars 2021: Pressmeddelande 

Therese Jällbrink klar som ny VD för Yokk Solar AB 
Therese Jällbrink kommer i april att tillträda som ny VD för Yokk Solar AB. Therese kommer 
närmast från Stena Bulk, där hon har varit operationellt ansvarig för verksamheten i Europa 
och Asien. 
 

- Styrelsen och jag är mycket glada över att ha lyckats rekrytera en så stark kraft med 
så hög kompetens till vårt företag, säger Jonas Malmström, nuvarande VD för och 
grundare av Yokk Solar AB. Vi är övertygade om att Therese kommer att bidra 
väsentligt till vår fortsatta utveckling och tillväxt. 

- Jag ser jättemycket fram emot den här nya utmaningen och att tillsammans med 
teamet på plats i Uddevalla fortsätta att bygga Yokk Solar AB i en expansiv och 
spännande fas för solcellsbranschen, säger Therese. 

Om Yokk Solar AB 
Yokk Solar AB grundades år 2016 som ett dotterbolag till tyska Yokk Solar GmbH, grundat år 
2010. Bolaget säljer nyckelfärdiga solcellsanläggningar med fokus på företagskunder och 
lantbrukare och har utvecklat en patentsökt metod, ScanRack, för infästning på papptak.  
Yokk Solar AB är ett av Uddevalla kommuns snabbast växande företag. Under 2020 har 
bolaget med leveranser till bland annat Klädesholmen Seafood AB och Nordan AB i 
Tanumshede, Kvillsfors och Bor ökat omsättningen med 70% till 28 Mkr. Samtidigt har 
antalet fast anställda under året ökat från 3 till 13.   
 
Kontakt: VD Jonas Malmström, jonas.malmstrom@yokk-solar.se, 070-666 7682 
 

 
Therese Jällbrink, tillträdande VD för Yokk Solar AB. 

Therese Jällbrink, 
ny VD för Yokk 
Solar AB.

Fantastiska nyheter för Uddevalla att Benders nu 
startar en ny produktionslina för tillverkning av 
marksten som blir en av de största satsningarna 
som företaget gör i Uddevalla. De beräknas 
behöva rekrytera drygt 40 personer nu under 
2021 och ytterligare 20 personer per år de 
 närmaste fem åren.

"Det är en ny produktionslina för tillverkning 

av marksten som tillförs den skandinaviska 

 marknaden, en av de största satsningarna i 

 Uddevalla överhuvudtaget på senare tid."

- Ove Bender, VD Bedners (Bohuslänningen april, 2021)

Samverkans projekt för att stärka besöksnäringen i Fyrbodal

Benders storsatsar på Uddevallafabriken

Ove Bender, VD Benders. Bild: Pressbild/Benders

Kontakt och mer information:
uddevalla.se/naringsliv




