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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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Figur 1 Idris 

 

 

 

INFORMATION FRÅN MSB: Stärk ditt företags 

beredskap att hantera störningar och avbrott.  
 
Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. 
Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre 
elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i 
leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i 
världen. 
På de här sidorna finns information och stöd till dig som vill veta hur du 
kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och 
avbrott."https://www.msb.se/.../krisbe.../foretag-och-totalforsvaret/ 
 
 

 

  
 

FRUKOSTMÖTEN VÅREN 2023: Save the date! 

Tack alla för höstens trevliga frukostmöten! Nu tar vi sikte på vårens 

tillfällen att träffas, lyssna på intressanta föreläsare och knyta nya 

kontakter. Reservera vårens datum så återkommer vi med program 

och gäster: 7 februari, 7 mars, 4 april. Tid: 07.30 – 09.00. 

Maj månads möte blir en försommarspecial – vi återkommer med 

datum och tid. 

 

HANDEL: Sommarstråket har övergått till 

Vinterstråk. 
 
Julmarknaden blev en succé och nu fortsätter samverkan i olika former 
inför julen och i samband med Vinterveckan 4 – 12 februari. Ett av 
samverkansverktygen är tidigare Sommarstråket som nu bytt kostym till 
Vinterstråket. Info om pilotprojekt: Nätverk: Sommar/Vinterstråket - 
Norbergs kommun 
 

 

 

 

AFFÄRSUTVECKLING: Ta del av konsulttimmar för 

att utveckla ditt företag 
 
E – handel? Lagerhållning? Säkerhet? Marknadsföring? Affärsutveckling 
med inriktning digitalisering kan innebära mycket. Ta del av upp till 12 
timmars  konsultstöd för att utveckla ditt företag genom projektet 
”Avstamp i nuet, sikte på framtiden” Pågående projekt - Norbergs 
kommun 
I steg ett genomförs en kartläggning av vilket behov/vilka möjligheter 
inom digitalisering just ditt företag har. Arbetet sker i samarbete med 
Almi Mälardalens digitaliseringsexpert Idris Danishmand. Vi startar upp i 
januari – intresseanmälan skickas till ylva.johannesson@norberg.se  
 
Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden och vänder sig till 
små och medelstora företag 
 
 
 
 

 

  
 

Idris Danishmand , ALMI 

Mälardalen 
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KOMPETENSUTVECKLING: Innovationspilot – lär 

dig skapa, testa och utvärdera nya idéer för ditt 

företag. Start 10 januari 

Fram till sommaren 2024 arbetar vi tillsammans med Blekinge 
Tekniska Högskola med en flerstegsraket: kompetensutveckling, 
kartläggning av idéer och möjliga piloter kring platsen och 
produkter samt avslutningsvis studentarbeten utifrån eventuella 
identifierade möjligheter. Läs mer här: Pågående projekt - Norbergs 
kommun – spår 2.  

Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden och vänder sig till 
små och medelstora företag 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
 

27 december till 2 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 vi i januari! 

 

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet/företagsregister – klicka här 

 

 

KORTNOTISER 

 Företagsbesök. Vi kommer gärna på besök!  

Vill du informera om ditt företag eller diskutera aktuella 

frågor? Vi, det vill säga kommunalråd Johanna Odö, 

kommunchef  Christian Foster och näringslivsutvecklare Ylva 

Jóhannesson, kommer gärna till dig och ditt företag.  Maila 

ylva.johannesson@norberg.se så hittar vi en tid som passar. 

 

 ALMI - företagsjouren 
Företagsjouren bemannas av Almi Mälardalen, men ytterligare 
ett stort antal aktörer och rådgivare finns knutna till initiativet. 
Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess. 
https://www.almi.se/.../region/malardalen/foretagsjouren/... 

 

 Energi – stöd, råd och bidrag 
Energirådgivning, energimyndigheten, eleffektbrist, 
företagsstöd för energibesparingar. Här har vi samlat info: 
https://norberg.se/4.7540ce651827e3502728835a.html 

 

 Tillstånd, regler och tillsyn – Norbergs kommuns sida 
Torghandel, bygglov, brandskydd, serveringstillstånd… Vem 
ska man kontakta och vad gäller?  På denna sida har vi samlat 
information för att underlätta för dig som företagare 
https://norberg.se/.../tillstand-regler-och-tillsyn.html 

 

 Bli en del av nätverket för handel/besöksnäring/ 

Vill du bli en del av pilotprojektet/nätverket kring 
sommar/vinterstråket som vänder sig till 
handel/besöksnäring/kulturella kreativa näringar (KKN)?  
Här kan du läsa mer: https://norberg.se/.../natverk-sommar-
vinterstraket.html 

 

Johanna Odö 

Kommunalråd 

 

 

Kennet Henningsson  

Innovationskontoret BTH  
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