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FRÅGOR, FÖRSLAG, 
SYNPUNKTER? 
KONTAKTA OSS! 

Ylva Jóhannesson 

Näringslivsutvecklare 

Tel 0223 – 290 10 

Växel  

Tel 0223 – 290 00 

E-post: 

ylva.johannesson@norberg.se 

Webb: 

www.norberg.se/naringsli

v--arbete 
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NY NÄRINGSLIVSUTVECKLARE PÅ PLATS 

Ylva Jóhannesson är kommunens nya 

näringslivsutvecklare sedan 15 november.  

”För mig handlar mitt uppdrag till stor del om att kunna bidra som 

katalysator och möjliggörare. Att bilda team med näringslivet och övriga 

samarbetspartners – men med full respekt för varandras olika roller och 

uppdrag. Många goda krafter som strävar åt samma håll helt enkelt – för 

ett framgångsrikt Norberg där det är lätt att driva företag.” 

Har du frågor eller förslag – tveka inte att kontakta mig! Ylva 

Jóhannesson, 0223 – 290 10, ylva.johannesson@norberg.se  

 

 

  
 

FÖRETAGSBESÖK 

Boka in ett företagsbesök med kommunstyrelsens 

ordförande Johanna Odö, kommunchefen Christian 

Foster och näringslivsutvecklare Ylva Jóhannesson. 

Är du företagare och vill presentera din verksamhet, diskutera aktuella 

frågor, komma med förbättringsförslag?  

Just nu bokar vi in vårens företagsmöten. Hör av dig om du vill att vi 

kommer till dig, alternativt träffas via teams. 

Kontakt: ylva.johannesson@norberg.se  

 

I december månads nyhetsbrev kan du läsa om 

företagsbesök, lotsfunktion, kommande 

nätverksmöten och annat som är på gång.  

Detta är bara ett axplock av vad vi som kommun arbetar med för att 

underlätta för dig som företagare.  

Vad gäller vårt nyhetsbrev så har vi som ambition att producera 

minst 8 nyhetsbrev om året för att hålla dig som företagare och 

samarbetspartners uppdaterad på vad som är på gång. 

Kom gärna med input om vad du vill läsa om i kommande 

nyhetsbrev och vilka företagsaktiviteter du skulle vilja se. 

Kontaktuppgifterna hittar du till vänster. 

Ylva Jóhannesson, Näringslivsutvecklare  

Följ oss gärna på: www.facebook.com/naringslivnorberg 

 

 

Näringsliv Norberg på fb 

Näringsliv - Norberg | Facebook.  

 

 

 

 

Johanna Odö 
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SAVE THE DATE x 2.  Inbjudningar kommer i januari 

18 januari 18.30 Näringslivstrategi 2022 – 2025. Med ny 

näringslivsutvecklare på plats gör vi ett omtag kring nya 

näringslivsstrategin och bjuder därför in till samrådsmöte i januari.  

Hur vill du som företagare att vi tillsammans ska arbeta för att skapa ett 

gynnsamt näringslivsklimat i Norberg? Välkommen att påverka! 

26 januari 18.30. Handel, besöksnäring och kulturella kreativa 

näringar. Samverkans/planeringsmöte kring hur vi tillsammans gör 

Norbergs centrum ännu attraktivare för besökare och får dem att 

stanna längre, återvända oftare och lättare upptäcka vårt fina och unika 

utbud av handel, kultur, smakupplevelser etc.  

LOTS – FUNKTIONEN. SERVICE TILL DIG SOM 

FÖRETAGARE. 

Svårt att veta vilken tjänsteperson du ska kontakta 

för att få svar på dina frågor?  

Kontakta näringslivskontoret så lotsar vi dig rätt, alternativt bjuder vi in 

till ett gemensamt möte med berörda tjänstepersoner som kan hjälpa 

dig vidare med dina frågor.  

Just nu arbetar vi dessutom för att under våren kunna erbjuda 

möjligheten för dig som företagare att kunna träffa tjänstepersoner från 

NVK och V -Dalas miljö och byggenhet en gång per månad på plats i 

Norbergs kommunhus.  Mer information kommer i januari.  

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
 

20 december till 3 januari håller vi stängt på näringslivsavdelningen, men har du brådskande ärende går det alltid 

bra att kontakta kommunens växel 0223 – 290 00. 

Ha en fin jul- och nyårshelg så ses och hörs i januari! 

 

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet/företagsregister – klicka här 

 

 

 

KORTNOTISER 

 Ska du starta eller driver du företag inom besöksnäringen? 

Verksamt.se har samlat information som gör det lättare för dig 
www.verksamt.se/driva/besoksnaringen 
 

 Save the date! 2022 års första frukostmöte i form av 

”Morgonsoffan” äger rum den 3:e  februari i Fagersta. 

 

 Nyföretagarcentrum Västmanland erbjuder kostnadsfri 

rådgivning för dig som funderar på att starta eget. Tider för 

Norberg hittar du här:  

www.nyforetagarcentrum.se/vastmanland/ 
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