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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

Genom att hänga på kampanjen #supportyourlocal, 
påminner du alla om att värna den lokala handeln nu när de har det mycket svårt i 

pandemin. 

Presentkort eller stormkök? Vi vill gärna även slå ett slag för att ge bort presentkort 

i julklapp! Det kan vara till din lokala restaurang eller café, en hotellnatt i din egen 

stad, till den lilla specialbutiken eller till en upplevelse i vår stad. Här sätter bara 

fantasin gränser! Men genom din gest att nu köpa ett presentkort som någon 

kan använda senare hjälper vi våra lokala företagare att överleva pande-

min. Det finns presentkort att köpa både för Uddevalla centrum och Torp 

köpcentrum eller naturligtvis för enskilda butiker och företag.

 #supportyourlocal   #presentkortetåretsjulklapp   #handlahemma

Det började tufft i våras och tillsammans 
spådde vi en mycket tuff sommar, vilket 
det blev för många. Ett ljus i sommar-
mörkret var dock att för många näringar 
blev det en ekonomisk återhämtning, 
vilket gladde oss mycket inom kom-
munens näringslivsarbete. Dock, kvar 
finns samtidigt en djup ödmjukhet för de 
branschområden som inte kunnat matcha 
pandemins starka påverkan på inkomst-
bringande affärer.

Det som hände kan ändå sammanfattas 
i att oro och kris förbyttes till kreativitet, 
snabbare digitalisering, upptäckten av 
hemmamarknad och naturens läkande 
upplevelser. Omställningsarbetet är ibland 
hårt, oundvikligt och nödvändigt för oss 
alla, även i det offentliga.

Hur gör vi nu? Hur håller vi ut och håller i? 
Hur skapar vi starka framtidsbilder, när så 
många inom vård, i våra familjer och i alla 
våra företag, ingen glömd, haft och har 
en mycket lång tunnel innan ens julljusen 
uppenbarar sig?

Året är som sagt inte slut än. Pandemin 
 ruskar om oss dagligen med nya fall, 
restriktioner och uteblivna affärer. Hur ser 
man ändå ljuset och den korta dröm-

men om en fin jul och den långvariga 
drömmen om ett återtåg till kanske mer 
normaliserade förutsättningar.

Svaret finns förstås i stjärnorna. Men här 
och nu i Uddevalla ska vi kämpa tillsam-
mans för ett rikare och hållbarare närings-
liv, ett  stadigt förbättrat företags klimat 
tillsammans med våra näringslivsorgani-
sationer och med hjälp av Västsvenska 
handelskammaren. Vi ska verkligen tro på 
att vi hittar nya hållbara affärsvägar, ännu 
bättre näringslivsklimat och gör Uddevalla 
till en ännu starkare tillväxtmotor.

Ja, den drömmen och den  framtidstron 
vore den bästa julklappen för  Uddevalla.

Och innan vi tänder juleljuset… från oss 
alla på Hållbar Tillväxt och till er alla…

En riktigt fin och  återhämtande jul!
/Anders med kollegor

Ja, vi fortsätter drömma  
om en White Christmas…
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Följ oss gärna på sociala medier: LinkedIn och Facebook  
där vi heter Näringsliv och tillväxt i Uddevalla

E-handeln växte med 39 procent 
under tredje kvartalet, jämfört 
med 2019.

Källa:
E-barometern Q3

POSTNORD

39%

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

Kontakta oss om du har 
frågor om näringslivet!
Är du företagare i Uddevalla kommun eller har du 
planer på att etablera dig i kommunen? 

 Kommunens näringslivsutvecklare underlättar 
företagens  kontakter med olika delar av  kommunens 
 verksamheter. 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

 Kontakt

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
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ALFREDSSONS CHARKUTERI PÅ SÖDER AB

BOLAGSFORM: Aktiebolag

REGISTRERINGSÅR: 2018

ANTAL ANSTÄLLDA: 3 st

NETTOOMSÄTTNING (2019-12): 1 073 tkr

KÄLLA: allabolag.se (2020-12-10)

Alfredssons Charkuteri nu på två 
orter – expanderar till Ljungskile
Sedan Malin Alfredsson och hennes familj 
tog över Washington Ohlssons butik på 
söder i Uddevalla för två år sedan har före-
taget utvecklats väl. De gamla kunderna 
har stannat kvar och 
många nya har ström-
mat till. Nu har Malin 
tagit ytterligare ett steg 
genom att köpa ännu 
ett charkuteri i Ljung-
skile och erbjuder alltså 
numera goda lokalpro-
ducerade produkter 
även där.

För två år sedan, i 
november 2018, tog 
Malin Alfredsson över 
butiken på Södra Drott-
ninggatan 39 i Uddevalla 
och startade företaget 
Alfredssons charkuteri. 
Det tidigare charkuteriet 
med det ovanliga namnet 
Washington Olsson var 
väl inarbetat med en lång 
historia och hade legat på 
samma plats i 80 år. 

Från en generation 
till en annan
Malin har dock satt 
sin egen prägel på 
 charkuteriet och till-
sammans med dottern 
Elsa bemannar de den 

omtyckta butiken på söder. Tidigare var 
kundkretsen mest äldre personer men numera 
lyckas de locka dit både yngre och äldre. 

- Vi satsar mycket på lokalproducerade 
varor, vilket uppskattas av 
många yngre som är väldigt 
medvetna om vad de äter. 
Dessutom erbjuder vi nu 
även viltkött från vårt eget 
viltslakteri i Forshälla, vilket 
tilltalar ytterligare en kund-
grupp, berättar Malin. 

Nu i oktober tog  Malin 
även över Ljungskile char-
ken på Vällebergsvägen 4, 
där sonen Gustav arbetar. 
De tidigare ägarna Sofia och 
Henrik driver nu företaget 
Ljungskile slakteri och är 
nu istället leverantörer till 
Alfredssons charks båda 
butiker. 

Lokalproducerade 
smakupplevelser 
Båda butikerna har mycket 
gott att erbjuda och många 
produkter kommer från 
lokala leverantörer som 
är noggrant utvalda av 
Malin. I köttdiskarna finns 
bland annat  närproducerat 
kravnötkött från Håkan 
Magnusson på Bräcke gård 
och lamm från Backa gård 
och nu till jul säljer de även 

Passergårdens och Rybergs julskinkor. Sedan 
säljer de sitt eget viltkött från Forshälla så här 
finns både älgkött, vildsvinskött, dovhjort och 
mufflon efter säsong. Förutom kött och pålägg 
finns här även lokalproducerade varor som 
äppelmust från Röds musteri på Bokenäset, 
ljunghonung från Tjörn och ägg från Lanesund 
och Färgelanda. 

För Alfredssons är det väldigt viktigt med 
kvalitet och lokalproducerade produkter

- Det handlar inte bara om var djuren 
 kommer ifrån eller om köttet är hängmörat 
eller inte. Kvalitet handlar också om att djuren 
haft ett bra liv och att man tar hand om köttet 
med respekt, berättar Malin.

Smarta lösningar i pandemin 
Butiken är väldigt uppskattad av den äldre 
publiken i dessa tider med pandemin som gör 
det svårt att gå in i butiker. De ringer då in sin 
beställning som Malin och Elsa levererar ut i 
bilen eller vid butiksdörren så att den som inte 
vill komma in, inte behöver det. De har också 
en skylt på dörren som markerar att de endast 
tar emot maximalt med två personer samtidigt 
i butiken.

- Det är väldigt uppskattat att man inte 
behöver trängas i butiken och kunderna res-
pekterar detta väldigt bra och köar i stället på 
utsidan butiken, säger Malin.

Hoppas att fler får upp ögonen för vilt 
Familjen Alfredsson är genuint intresserade av 
naturen och vill naturligtvis dela med sig av 
sin kunskap till kunderna. 

- Vi tror mycket på den personliga servicen 

Recept tips: 

Wallenbergare gjort på älgsfärs
INGREDIENSER:
• ÄlgfÄrs: ca 800g
• ströbröd: 1-1/2dl
• grÄdde eller mjölk: 3dl
• Äggulor: 3st
• salt och vitpeppar

GÖR SÅHÄR:
1. Häll ihop ströbröd äggulorna och 
vätskan så att det sväller lite.
2. Blanda ihop älgfärsen och kryddorna 
samt grädden. Låt smeten bli lite lös så 
häll ev i lite extra vätska.
3. Ställ in den färdigblandade viltfärsen 
i kylen, så det senare blir lättare att 
forma biffarna.
4. Forma älgfärsen i små biffar och 
lägg dem sedan var för sig i ”ströbröds-
smeten”. 
5. Stek i smör.

Servera med rårörda lingon, ärtor, stekt 
gullök, klar brunsås eller gräddsås.

Malin och Elsa  Alfredsson i butiken på Söder. " Vi satsar mycket på 
lokalproducerade varor, vilket uppskattas av många yngre som är 
väldigt medvetna om vad de äter", säger Malin.

Gustaf, Malin och 
Elsa Alfredsson 
utanför butiken i 
Ljungskile.

där man samtalar 
med kunden om 
 produkterna. Vi hoppas 
också att fler ska upp-
täcka viltköttet. Mer 
ekologiskt än viltkött 
kan man inte få, säger 
Malin. 

- Kanske kan 
Corona- pandemin föra 
med sig något gott 
genom att allt fler lagar 
sin mat själva och blir 
mer medvetna om vad 
för kött de äter, avslu-
tar Malin hoppfullt. 
 
 

"Vi tror  mycket på den 
 personliga  servicen 
där man samtalar med 
 kunden om  produkterna. 
Vi  hoppas också att fler 
ska upptäcka viltköttet." 



#SUPPORTYOURLOCAL

4 DECEMBER 2020 DECEMBER 2020 5

Med stor servicekänsla och 
lyhördhet för sina kunder driver 
Hans Nyman sitt företag  Janssons 
Musik AB mitt i centrala Udde-
valla. Han är en känd profil i 
Uddevallas musikkretsar och 
brinner för Uddevallas musikliv. 

På Södra Hamngatan med utsikt över Bäveån 
ligger Janssons musik. En institution i Udde-
valla. Hans Nyman driver företaget sedan 
2008 men företaget är troligtvis Sveriges 
äldsta musikaffär och startades redan 1901 av 
Alfred Jansson. Hans är den femte ägaren av 
det anrika företaget.

Butiken är mycket större än vad man för-
väntar sig utifrån. Det hänger gitarrer på rad, 

högt upp i luften, och längre in i butiken finns 
ytterligare två rum fulla av instrument. Längst 
in trängs trummor, cymbaler och tamburiner 
och för att göra det mer 
ljudisolerat ligger det 
fina röda, tjocka, persiska 
mattor på golven. 

Janssons musik 
säljer stränginstrument, 
 trummor och slagverk 
samt många tillbehör, 
allt från gitarrband och 
plektrum till avancerade 
trådlösa system. 

- Jag har väldigt många återkommande 
kunder, både professionella musiker och 
hobby musiker. Jag säljer till både yngre och 

äldre och det är mest via mun till mun som 
de hittar hit. De flesta som handlar av mig är 
vanliga privatpersoner, berättar Hans.

En mötesplats
Janssons musik är också 
en social mötesplats och 
när Hans säger att han 
ofta bjuder på en kopp 
kaffe är det precis den 
omtanke om kunden som 
Hans utstrålar. Därför är 
han inte heller så intresse-
rad av att starta e-handel.

- Jag vill istället vara ett komplement till 
e-handeln. Det krävs väldigt mycket att driva 
en e-handel och det är inte heller längre bil-

Janssons Musik musik affär &           mötesplats mitt i centrum
ligare där, så som det var för 10 år sedan, utan 
priserna har jämnats ut med åren. Det viktiga 
för mig är att möta kunden och vara behjälplig 
i det mötet.

Gammalt blir nytt
Hans erbjuder även begagnade instrument 
och tror mycket på ett hållbart samhälle. Han 
förklarar att det nu är en trend att istället för 
att köpa nytt, så väljer många att renovera sina 
gamla. Här har Hans en fördel eftersom han 
sedan många år samarbetar med den tidigare 
ägaren Ola Rosenqvist som är instrumentma-
kare och till honom skickar han instrument som 
kommer in i butiken och behöver repareras.

I Corona-tider verkar det som om musiken 
har blivit ännu viktigare för många. Eftersom 

det inte erbjuds någon livemusik någonstans 
just nu, så är det naturligtvis ett stort sug efter 
musik. Då väljer många att spela hemma 
 istället, menar Hans.

- Precis innan Corona-pandemin kom i 
 våras så körde vi livespelningar här i butiken 
en gång i månaden med lokala band som spe-
lade sina egna låtar. Det var ett samarbete med 
Musikföreningen Adrian och väldigt, väldigt 
omtyckt. När den här pandemin är över och 
det är säkert att träffas igen, så vill vi gärna 
återuppta spelningarna, säger Hans engagerat.

Brinner för livemusiken i Uddevalla
Hans har själv spelat i olika band genom åren, 
men nu för tiden är det mest som en hobby. 
Han brinner dock för livemusiken i stan 

och stödjer på olika sätt exempelvis musik-
föreningen Adrian där många eldsjälar kämpar 
på och nu letar efter en ny lokal eftersom 
Bastionen, deras nuvarande hyreslokal, så 
småningom ska rivas.

Hans hoppas därför på att kommunens 
planer på att bygga ihop Studio32, Lotcen och 
Frideborg till ett ”kulturstråk” snart kommer 
att ta form. Han berättar hur viktigt det är för 
alla musikföreningar att få tillgång till bra 
lokaler och få bra förutsättningar i övrigt. 

- Uddevalla har ett fantastiskt musikliv med 
Kulturskolan, musikgymnasium (Sinclair), 
studieförbunden, kyrkokörer och privata 
musikscener – det ska vi vara stolta över i vår 
stad!, avslutar han optimistiskt. 
 

Musikaffären har funnits på flera olika ställen i Uddevalla, men sedan 
60-talet i lokalen på Södra Hamngatan.

"Uddevalla har ett 
fantastiskt musikliv 
med Kulturskolan, 
musikgymnasium 

(Sinclair), studieförbunden, 
kyrkokörer och privata 

musikscener – det ska vi 
vara stolta över i vår stad!"

Telefonnummret på den tiden var 507, idag är det 10507.

Längst in trängs trummor, cymbaler och tamburiner och för att 
göra det mer ljudisolerat ligger det fina röda, tjocka, persiska 
mattor på golven.

Butiken är mycket större än vad man 
förväntar sig utifrån. Det hänger  gitarrer 
på rad, högt upp i luften, och längre in i 
butiken finns ytterligare två rum fulla av 
instrument.

Hans Nyman driver sitt 
 företag  Janssons Musik AB 
mitt i centrala Udde valla. 

Butiken säljer stränginstru-
ment, trummor och slagverk 
samt många tillbehör, allt 
från gitarrband och plektrum 
till avancerade trådlösa 
system.

JANSSONS MUSIK
BOLAGSFORM: Enskild firma
REGISTRERINGSÅR: 2008
ANTAL ANSTÄLLDA: 1 st
NETTOOMSÄTTNING (2019-12): 
1500-2999 tkr
KÄLLA: allabolag.se (2020-12-10)



Stina Halvarsson är en av före-
tagare som ställer om i svåra 
tider och visar hur enormt flexi-
bla många företagare är. Den 
 besvärliga situationen på Nordby 
shoppingcenter, med den stäng-
da gränsen till Norge i pande-
mins spår, gjorde att Stina tog 
beslutet att även öppna sin butik 
 Magasinet på Torp köpcentrum i 
Uddevalla. 

Stina Halvarsson startade inredningsbutiken 
Magasinet på Nordby shoppingcenter 2017 
och äger företaget tillsammans med sin sambo 
Jonatan. Företaget har gått bra, men när 
 Corona-pandemin kom slog den ner som en 
bomb, för alla handlare som driver affärsverk-
samhet vid gränsen till Norge. När gränsen 
stängdes och stora delar av kundkretsen ute-
blev, blev det ett mycket svårt läge för många, 
även för Stina och hennes butik. 

Men med lojala medarbetare och en stöt-
tande familj har Stina lyckats ställa om som 
företagare. Hon blev kontaktad av Thon- 
gruppen i slutet av augusti med en förfrågan 
om hon ville öppna ytterligare en butik på 
Torp köpcentrum i Uddevalla och beslutade 
sig för att tacka ja och skrev på kontraktet i 
slutet av oktober. 

Öppnade butik på Torp
Därefter blev det en snabb omställning med 
många beslut och hårt arbete på kort tid. Efter-
som hon öppnade Torp-butiken bara fem veckor 
senare förstår man att det har varit fullt upp.

- Det har varit väldigt intensivt den sista 
tiden, berättar Stina. Jag har planerat butiken, 
varit i tät dialog med hantverkare, köpt in och 

packat upp varor och 
kört fram och tillbaka till 
Strömstad ett otal gånger. 
Det är först nu, en vecka 
efter öppning, som jag 
har hunnit landa lite, 
säger Stina.

Nu är butiken på 
Nordby tillfälligt stängd, 
och efter en oerhört tung 
period, är hon nu glad 
att kunna ta med sig sin 
personal och återanställa 
dem i den nya butiken på 
Torp.

- Jag kan bara konsta-
tera att min personal är 
fantastisk och att det är 
det viktigaste man har 
som egen företagare. 
Utan dem hade det inte 
fungerat, säger Stina.

Från sjuksköterska till 
eget företag
Stina är utbildad sjuk-
sköterska och hade jobbat 
som det i 10 år innan hon 
beslöt sig för att ta en 
paus och starta eget. Detta 
efter att ha sett en tom 
butikslokal på Nordby. 
Genom en kurs på Nyfö-
retagarcentrum fick hon 
både grundkunskaper och 
en coach som  stöttade 
henne den första tiden. 

- Eftersom jag ganska 
nyligen hade gått igenom 
alla steg för att starta butiken 
på Nordby så var det lättare nu.  
Att ha redan upparbetade leveran-
törer och personal har underlättat 
 massor såklart. Jag fick också en 
bra känsla för Torp och kundflödet 
när jag var där och rekade innan jag 
skrev på kontraktet, förklarar Stina. 

Kuriosa och kontraster
Butiken är riktigt mysigt 
välkomnande med fina 
starka färger och mörka trä-
material. Både stora härliga 
keramikfat från Marocko 
och olivolja från Italien finns 
snyggt uppställt. Stinas intresse 
för färg och form har alltid funnits, men 

utvecklades mer när hon byggde sitt  första hus 
tillsammans med sin sambo. I sin nuva-

rande roll som butiksägare åker hon runt 
på flera inköpsmässor för inköp och 
inspiration. Även här har leverantörerna 

ställt om och har numera digitala 
visningar av sina showrooms 

och produkter. 
- Samtidigt som det 

är väldigt tufft i och 
med pandemin är jag 
väldigt glad över mitt 
beslut att starta eget. 

Det bästa är friheten 
över att själv kunna på-

verka, vilket har  varit  tydligt 
nu när vi fick ställa om.

- Jag har fått ett väldigt posi-
tivt bemötande både från den 
 proffsiga centrumledningen på 
Torp och från kunder som gratu-
lerar oss till att vi har startat. Vi 

har även fått ett varmt välkom-
nade av de andra butiksägarna på 

Torp vilket såklart betyder jättemycket 
för oss, avslutar Stina. 
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I förra numret av tidningen Näringslivet i 
Uddevalla skrev vi om rapporten; "Kartlägg-
ning och analys av elförsörjningssituationen 
i Västra Götaland" och skickade även ut 
frågor i ämnet till företag och organisationer 
i vårt närområde för att se vad de tycker i 
frågan. Vi fick flera spännande svar. Samt-
liga finns att läsa i föregående nummer och 
på vår Linkedin-sida.

 
Övergången till fossilfria bränslen kommer 
att ställa ökad belastning på elnätet och vi 
står inför stora utmaningar att möta efter-
frågan, både från energisektorn, näringslivet 
och det offentliga. Men skiftet erbjuder 
också stora investeringsmöjligheter och 
skapande av jobb.

"Enligt Västsvenska Handelskammaren är 50% av 
arbetstillfällena i VGR industriarbeten och vi är natur-
ligtvis glada över om tillväxten fortsätter. Jag har 
mött en oerhörd kompetens i vårt område så min tro 
är att den fina utvecklingen kommer fortgå."

Björn Wolgast ,VD Uddevalla energi AB

Kraftsystemet i södra Sverige saknar förutsätt-
ningar för att uppfylla nuvarande och fram-
tida lagkrav när det gäller driftsäkerhet och 
riskförebyggande. Konsekvenserna av att 
kärnkraftverket stängdes i Barsebäck blir allt 
mer tydliga och det krävs snabba åtgärder.

Men samtidigt som fossila bränslen ännu 
står för den mer "stadiga delen" av vårt elnät 
så investeras det stort i förnybart i Sverige 
och på världsmarknaden så väntas aktierna 
för förnybart att ta ytterligare fart i och 
med att Joe Biden blev vald till president i 
 november 2020.

"Med Joe Biden i Vita huset väntar en ytterligare 
skjuts till förnybara tillgångar. Ett USA tillbaka i Paris-
avtalet och klimat omställning i Washington ger kraft 
åt allt som kan betecknas grönt på börsen."

Full fart för förnyelsebart,
aktierna som  Biden kan få att blomma.

DAGENS INDUSTRI, 2020

2019 var Sveriges totala elförbrukning 
138 TWh. Bostäder och tjänster, såväl som 
industri, är de sektorer som använder mest el 
och tillsammans upptar de 88% av elför-
brukningen. Historiskt har elförbrukningen i 
 Sverige ökat snabbt fram till slutet av 1980-
talet och uppgick till cirka 140 TWh per år. 

Sveriges befolkning och elproduktion 
har ökat markant sedan dess och trots 
 förbättrade effektivitet- och energibespa-
rande åtgärder kan vi ändå se en ökad 
elförbrukning.

Men räcker det när omställningen till 
 förnybart ställer allt mer ökade krav?

Det finns vanligtvis många olika faktorer 
som påverkar strömförbrukningen. Exem-
pel kan vara allmänekonomisk och teknisk 
utveckling, utveckling av energipriser, affärs-
livsstruktur, demografiska förändringar och 
utetemperatur. Vårt nordiska läge i Skandi-
navien medför en kall vinter; ett faktum är då 
att det krävs mer el för att värma upp våra 
hem och fastig heter. Men samtidigt som 
stora fastigheter drar mycket ström genere-
rar de också mycket spillvärme och energi.

Innovation i värme och kyla
Här krävs det utrymme för innovation; 
ett exempel kan vara att odla lokalt på 
datacenter där restvärme och energi är en 
fördel och på så sätt dra ner på transporter. 
Trenden visar på att antalet datacenter 
kommer att öka markant och därmed efter-
frågan på el och möjligheter till potentiella 
affärsmöjligheter.

"Givetvis ska datacenter drivas så säkert och hållbart 
som möjligt, med förnybar el och gärna i  cirkulära 
system för att återvinna överskottsvärme. Just dessa 
aspekter utgör svenska  styrkeområden."

Ann Palmnäs, Verksamhetsledare Position Väst

Datacenter kräver stora lokaler och fast-
igheter, och de både drar och generar 

mycket energi/värme i och med mängden 
servrar. Ett gott exempel är Luleå Data 
Center som drivs av Facebook, ett av 
världens största. Läget valdes tack vare det 
kalla klimatet som kan brukas för att hålla 
serverhallen nedkyld samtidigt som man kan 
använda spillvärmen för lokal odling. Projekt 
och forskning kring detta bedrivs just nu vid 
LTU och vid RISE.

Ur ett landsbygdsperspektiv
För landsbygden är vindkraften en viktig 
faktor för elförsörjningen som kan ha både 
positiva och negativa effekter. Men lands-
bygdsområden har också stor en potential 
att öka antalet solcellssystem och tillhanda-
hålla elförsörjningen.

Fördelen med att solceller blir allt mer 
kostnadseffektiva, för enskilda näringsidkare 
och privata hushåll, är att exempelvis villaä-
gare kan installera solceller på sitt tak eller 
investera i så kallade solcellsparker. Det kan 
lösa utmaningar lokalt men blir svårare på 
en stor skala när det gäller energieffektivitet 
och kapacitet, dock med fördelen att det 
skapar avlastningar på det större nätet.

Taxonomi – en vägledning
EU har fastställt energi- och klimatmål 2030 
och för att uppnå en klimatneutral  allians 
fram till 2050. Ett sätt att uppnå målet är 
genom taxonomi, som är ett klassificerings-
system för hållbara investeringar.

Det kommer att hjälpa och vägleda 
 investerare att satsa i miljö- och klimat-
baserade projekt. Ramverket trädde i kraft i 
sommar 2020. Sedan dess har arbetet med 
investeringsstandarder och krav pågått så 
att de kan listas som gröna. Dessa inkluderar 
krav på vattenkraft och bioenergi och hur 
skogar används indirekt. 

Investeringsmöjligheter i 
skuggan av utmaningarna 
– och ett axplock av klokskap genom debatter i press och förra numrets kommentarer

FAKSIMILER/KÄLLA:
• "Flera frågor om elforsörjningen saknar svar", (DN DEBATT)

• "Ny rapport södra sverige kan inte hämta mer el från norr" (NYTEKNIK.SE)

• "Elanvändning per sektor - utveckling" (Ekonomifakta)

• ”Dumdristig politik har lett oss mot elbrist” (SvD)

Vill du ha tips på ytterligare läsning i frågan, 
tveka inte att höra av dig till Sophie Carling. 
Kontakt uppgifter finns på sida 2.

Elförsörjningen i Västra Götaland

#SUPPORTYOURLOCAL

Magasinet har flyttat in på Torp 

MAGASINET AB
BOLAGSFORM: Aktiebolag
REGISTRERINGSÅR: 2020
ANTAL ANSTÄLLDA: 3 st
NETTOOMSÄTTNING: -
KÄLLA: allabolag.se (2020-12-09)

"Jag kan bara konstatera att min personal är fantastisk och 
att det är det viktigaste man har som egen företagare. Utan 
dem hade det inte fungerat", säger Stina Halvarsson, ägare för 
 inredningsbutiken Magainset.

"Vi har även fått ett 
varmt välkomnade av 

de andra butiksägarna 
på Torp vilket såklart 

betyder jättemycket"

Jonna Olausson som 
jobbar tillsammans med 
Stina på Magasinet.
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INFO OM VÅRA AKTIVITETER:

OBS!

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!
 

WEBBSEMINARIUM
Moms, så fungerar det
Skatteverket
Datum: 22 december 2020
Tid: kl 14-15:15
Mer information:
skatteverket.se

DIGITAL WORKSHOP
Få grepp om ditt  
företags ekonomi
Almi Väst
Datum/tid:
● 12 januari kl 8.30–12 
 Introduktion och "The Visual 
Language of Finance".
● 15 januari kl 8.30–10.30 
 Kassaflöde och ”Att tänka 
framåt”.
● Individuell simulering med 
deltagande bolag, 2 timmar, ett 
tillfälle 16-28 januari.
• 29 januari kl 8.30–10.30 
 Uppföljning.
Mer information och anmälan:
almi.se/kalendarium

DIGITAL FÖRELÄSNING
SMTF möter
Christopher Pålsson
Lloyd’s List Ingelligence
Datum: 13 januari 2021
Tid: kl 9-9:30
Mer information:
smtf.se/kalendarium

WEBINARIUM
SARGASSO
Om patent och immaterialrätt
Datum: 20 januari 2021
Tid: kl 10-12
Mer information:
smtf.se/kalendarium

DIGITAL FÖRELÄSNING
SMTF möter
Anders Schening, LifeFinder
Datum: 27 januari 2021
Tid: kl 9-9:30
Mer information:
smtf.se/kalendarium

KURS
Omläggning till  
ekologisk produktion
Omläggning till ekologisk 
produktion
Datum: 28 januari 2021
Tid: kl 9:30-15:30
Mer information:
lansstyrelsen.se

Brott och trygghet en viktig fråga för Uddevallas 
företag i rankningen utförd av Svenskt näringsliv
Svenskt Näringsliv, SN, mäter näringslivsklimatet 
i Sveriges kommuner och med Uddevallas plats 
257 i rankningen har vi som kommun en hel del att 
förbättra.

Denna mätning ska inte förväxlas med det Nöjd 
Kund Index, NKI, över vår myndighetsutövning och 
som redovisats i tidigare  nummer av denna tid-
ning. Vårt första mål mot förbättring är att skapa 
en stabil positiv trend. Nästa mål är att hamna på 
övre halvan och ett tredje att stabilt ligga på högt 
i rankningen. SNs mått  innehåller 3 delar:  statistik, 
en enkätdel och ett  sammanfattande omdöme.

För att förbättra rankingen i SN:s  mätning behöver 
näringslivet och  kommunen hjälpas åt. Därför 
arrangeras ett  frukostmöte av SN och Uddevalla 

 kommun i slutet av februari. Temat är brott och 
trygghet eftersom det är ett område som upplevs 
extra problematiskt för 42% av de som svarat på 
enkäten i Uddevalla.

Tanken är att frukostmötet ska följas av flera och 
då med andra teman. SN kommer att bjuda in till 
 mötet. Håll gärna utkik i  kommande nummer av 
denna  tidning, då planering pågår för fullt.

Corona-tider innebär för många företag stora 
bekymmer men allt är inte nattsvart. Det finns 
ett antal företag som ökat sin omsättning under 
 pandemin. Ett sådant företag är Intemp AB.
Bolaget har ett antal olika affärsområden som 
värmepumpar, kyla, solceller och storköksservice. 
Framförallt har delen med värmepumpar ökat 
markant under 2020. VD Joakim Eriksson säger att 
det rör sig om en tillväxt på runt 20 % jämfört med 
föregående år.

Förklaringen är mest en ändrad strategi som 
numera tar sikte på helhetsaffären, från installation 

till underhåll eftersom många kunder föredrar att 
ha en leverantör. En annan förklaring är att man 
fokuserat på vissa varumärken som står för kvalitet. 
I och med helhetsaffären går det att leverera 
 kvalitet till relativt låg kostnad. 

Intemp har under en längre tid ökat med 
knappt en anställd per år och Joakim tror att 
takten  kommer att fortsätta. Bland annat för att 
 storköksservice inom kort kommer att bli ett eget 
bolag för att stärka identiteten genom eget 
varumärke och underlätta marknadsföringen. 
Företaget finns på Groröds industriområde.

Intemp – ett företag som klarat sig bra i pandemin

Hårt arbete under många år ger fantastiskt resultat 
med en tillväxt på 151 % mellan åren 2016-2019. 
Stort grattis önskar vi från Uddevalla kommun. 

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest fram-
gångsrika företag i 21 län. Sverige behöver tillväxt 
och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, 
praktisk kunskap och goda förebilder.

Dagens industri utser de snabbast växande 
företagen och bygger på företagets fyra sista års-
redovisningar. Mindre än 1% av Sveriges aktiebo-
lag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Grattis till ProAccess Sweden AB som har blivit Gasellföretag!

Rättelse
• Fel papperssort. Dessvärre hände en miss vid 

 tryckeriet i det föregående numret och  tidningen  
kom ut i fel papperssort än den vi brukar använda.


