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I mars besökte vi StylingAgenten i Landvetter. 
Företaget startades av Andreas och Emanuel 
med en budget på 2000 kr, de är idag ett 
expansivt e-handelsbolag inom skönhetsvård, 
omsatte 66 miljoner 2021 och blev utnämnt till 
Gasellföretag av Dagens industri.  Vill du också 
ha besök av oss under året, hör av dig till oss på 
Näringslivsenheten. 

Kontakta Företagslots  
Helena Alterby Nordström 

helena.a.nordstrom@harryda.se 
031-724 87 76

Företagsbesök 

Tesällskapet utökar på Råda Säteri
Maria Beydemir, TEntreprenör, startade företaget under pandemin och då som 
e-handel med olika micro-te event ”-där man får uppleva fantastiska teer i gott 
sällskap”. I höstas kom Tesällskapet till Råda Säteri och gjorde eventet Tuesday Tea. 
Event som snabbt sålde slut och skapade större efterfrågan på allt från exklusiva teer 
till lyxiga chokladpraliner. Verksamheten har sedan dess vuxit från att vara ett åter-
kommande event i växthuset på Råda Säteri till att ha en fysisk butik i Östra Flygeln.
Utbudet består av téer från hela världen och Maria kommer tillsammans med  
Åsa Oveland på Dandy Days, också i Östra Flygeln, sälja läskande istéer i sommar. 
E-handel finns givetvis kvar för kunder som inte befinner sig lokalt.
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Näringslivsverksamheten är en 
del av Härryda kommun

Kommunens kontaktcenter  
finns också här för dig!

Här får du snabba svar på många frågor utan att  
passa telefontider eller bli kopplad vidare.

Ring oss: 031-724 62 00
eller mejla till:  kontaktcenter@harryda.se

Vi finns på plats: månd – onsd kl 8 –16.30 
torsd kl 8 –18 och fred kl 8 –15

Fredrik Olsson
Näringslivschef  

fredrik.olsson@harryda.se 
031-724 63 06

Helena Alterby Nordström
Företagslots

helena.a.nordstrom@harryda.se 
031-724 87 76

Martina Johansson
Besöksnäringsutvecklare 

martina.johansson@harryda.se 
031-724 87 75

Hans-Erik Linnros 
Energi- & klimatrådgivare 

 hans-erik.linnros@boras.se 
033-35 31 69

Hanna Gahnström   
Platsutvecklare  

hanna.gahnstrom@harryda.se 
031-724 63 46 

Utvidgning av Mölnlycke och Bårhults 
företagsparker. Stora utvecklingsområden 
vid flygplatsen och trivsammare och bättre 
centrum. Det händer mycket i Härryda 
kommun och vi visar verkligen att vi vågar. 
Hela Göteborgsregionen har en explosions-
artad utveckling och stora etableringar, som till 
exempel Northvolt på Hisingen, får positiva 
konsekvenser på det lokala näringslivet. Fler 

flyttar till kommunen och förra året blev 
rekord med 2 procent i befolkningstillväxt. Ett 
styrkebesked för en kommun som vill mer och 
som redan har Sveriges bästa företagare. Nu 
skall vi bli ännu bättre. 2022 har bara börjat, 
det finns mycket att se fram emot!

Fredrik Olsson
Näringslivschef

10 000 nya bostäder 
i kommande planer

Resurser för lokala företagare
FÖRETAG365 – workshops 
som får fart på ditt företag

Vill du hitta nya kunder och 
utöka ditt företagsnätverk?  
Vi håller fyra träffar om  
Affärsmodell, Marknadsfö-
ring, Ekonomi & Försäljning

031-367 61 66
maria.lindstrom@businessregion.se

031-367 61 66
maria.lindstrom@businessregion.se

031-367 61 12
expeditionframat@businessregion.se
www.expeditionframat.se

businessregiongoteborg.se

ARUBA – säkra affären med 
rätt kompetens

Vår kostnadsfria workshop 
som är en enkel modell för att 
Attrahera, Rekrytera,  
Utveckla, Behålla och  
Avveckla kompetens

TILLVÄXTPROGRAMMET
som ger små och medelstora 
företag kraft att växa

Utveckla dig själv och ditt 
företag, vi erbjuder analyser, 
seminarier och workshop 
samt rådgivare och experter

Se över ditt företags energianvändning 
Här kommer att par tips på hur ditt företag kan se över energianvändningen. En effektiv 
energianvändning innebär vinst för både företaget och miljön.
Börja med att ta del av statistik från din energileverantör och energifakturor genom att 
logga in på ”mina sidor” hos din energileverantör, gärna på timnivå.
Se över lokalerna
Även om ditt företag hyr lokalerna finns det möjlighet att  
påverka de delar du som hyresgäst styr över, exempelvis  
belysning, ventilation och eldriven utrustning. Om företaget  
hyr lokalerna kan det, beroende på vad som ingår i hyran, vara svårt att överblicka den 
totala energianvändningen. Om det inte framgår på hyresräkningen, fråga din fastighets-
ägare om det går att få specificerat hur mycket energi som används i lokalerna.
Ta reda på vad som använder mest energi 
Försök att ta reda på vad som drar mest energi i ditt företag samt var det finns störst 
potential till energieffektivisering. Om företaget har många processer, börja med att titta 
övergripande på verksamheten. Gå sedan djupare in i de processer som bedöms som 
mest energikrävande.
Kontakta mig om du vill ha råd och hjälp kring energilösningar för ditt företag. Energiråd-
givningen i Härryda kommun är en kostnadsfri och kommersiellt obero-
ende tjänst som riktar sig till små och medelstora företag, bostadsrätts-
föreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar. Rådgivning kan 
ske via telefon, e-post eller personligt besök.

Välkommen att höra av dig! 
Hans-Erik Linnros Energi- & klimatrådgivare,  

hans-erik.linnros@boras.se, 033-35 31 69

Fem tips för en bra bygglovsprocess
till dig som företagare innan du söker bygglov:

• Var ute i god tid
• Du kan hitta många svar på vår hemsida,  

harryda.se/bygglov

• Anlita en fackman för att upprätta rithandlingara
• Markutförandet är minst lika viktigt som själva 

byggnaden
• Boka ett möte med en bygglovsarkitekt innan du 

lämnar in din ansökan

Pris igen för byggdialog  
med företag
För tredje gången i rad belönas Härryda kommun med topplaceringen  
Årets kommun i undersökningen Byggdialogindex. I studien  
har aktiva i byggbranschen frågats ut om vad man tycker  
om samhällsbyggnadsservicen i elva kommuner.
Byggdialogindex handlar om samverkan i planering och 
byggnation av bostäder och kommersiella lokaler utifrån 
företagens perspektiv. Studien genomförs av Demoskop på 
uppdrag av Byggföretagen Väst med syftet att identifiera 
förbättringsområden och inspirera kommuner att ta  
hjälp av varandra.



Familjeföretagande i generationer och nystartad pop-up-servering. Teknikproffs och 
sockerbagare. Framgångsrikt företagande av olika slag prisades på årets Näringslivskväll,  

som hölls den 30 mars på Wendelsbergsteatern.

Drygt 100 representanter för företag, företagarföreningar och kommun samlades för första gången sedan 
pandemiutbrottet, för att fira det lokala företagandet. Den återkommande Näringslivskvällen 

är en viktig och uppskattad del av kommunens arbete för att vara Sveriges bästa 
företagskommun. Gott samarbete mellan företagen och det omgivande 
samhället var också något som lyftes i flera av motiveringarna till  
årets pristagare.

Priser i hela sex kategorier delades ut denna galakväll, som kantades 
av show och underhållning av Wendelsbergs teaterensemble och 
Teater Ekipaget. Snyggt framförda nummer som ”Don’t stop me 
now”, ”Allting som du gör kan jag göra bättre” och ”There’s 
no business like showbusiness” satte ett 
passande strålkastarljus på 
företagarna i publiken.

FOTO:  
ANNA SIGVARDSSON

Näringslivskvällen 2022 bjöd på en galakväll

Årets CSR-pris Espresso House, Jimmy Lindblad tog emot priset. Årets unga företagare Per Bengtsson, Teknikproffset Nordic AB.  
Årets UF-företag Söta skorpan UF – Alice Kuhlman, Emelie Sandberg, Julia Thompson och Vilma Connant.

Årets utvecklingsföretag Yorkland ref, Erik Safei tog emot priset.  Årets Nyföretagare Kristin Brulay & Sofia Mårtensson, Crêpe et Ciel.
Årets företagare Helene Winberg – Frontside Electronics.
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Vid senaste årsbokslutet hade Mölnlyckeföre-
taget Frontside Electronics omsättning ökat 
från 74 till 130 miljoner kronor. Något som 
inte alls varit en strävan för Helene Winberg 
och företagsledningen. Men med siktet 
inställt på överlevnad under pandemin blev 
resultatet bättre än beräknat. Nu fortsätter  
arbetet för att vara en trygg leverantör, part-
ner och arbetsplats.

2015 tog Helene Winberg bokstavligen över 
stafettpinnen som vd för familjeföretaget som 
hennes pappa startade 1990. Det var i mitten 
av den tioårsperiod som generationsskiftet 
mellan far och dotter skulle få ta enligt deras 
plan, och som alltså var över 2020. Först då 
menar Helene Winberg att hon faktiskt också 
var fullt rustad att axla rollen som företagsle-
dare. Två år senare har hon tagit emot priset 
som Årets företagare.

Vad utmärker dig som företagsledare?
– Jag sätter relationer och välmående först. 
Min strävan är att hela tiden hålla balansen 
mellan försäljning och omsättning å ena 
sidan, och det goda arbetslivet å andra sidan. 

Och för mig är det goda arbetslivet att alla 
vi som arbetar på Frontside Electronics 
känner varandra, arbetar bra ihop i en skön 
arbetsmiljö och har ett nära partnerskap till 
våra kunder. Det är då jag trivs och det är den 
känslan jag går på.

Vad har hänt med företaget sedan  
du tog över?
– Framför allt har företagsandan gått från att 
sitta i pappas huvud till att finnas på pränt, för 
andra att ta del av. Med stöd av brg (Business 
Region Göteborg) har vi formulerat före-
tagets vision och affärsidé, och fått rutiner, 
processer och iso-certifiering på plats.

– Företaget har vuxit de senaste 10 åren, 
men aldrig på bekostnad av den familjära 
känslan. Vi värnar verksamheten och de 
lokala arbetstillfällena, snarare än att jaga 
tillväxt. En stor del av vår vinst investerar 
vi inåt, i exempelvis moderna maskiner och 
lokaler. Många av våra medarbetare stannar 
också länge i företaget och flera har flyttat till 
kommunen för jobbets skull. 

Var befinner sig Frontside Electronics  
vid nästa generationsskifte?
– Jag räknar med att ha i alla fall 20 år kvar 
i företagsledningen. Då är vi kanske runt 
60 anställda och omsätter 150 mkr. Det är 
ungefär den utveckling som behövs för att 
vår verksamhet ska vara välmående. Och jag 
hoppas att vi även då är stolta över vad vi 
levererar, fortsätter att möjliggöra ”Made in 
Sweden” för våra kunder och erbjuder en bra 
arbetsplats för en variation av människor här  
i Mölnlycke och regionen.

Helene Winberg, Frontside Electronics,  

värnar de lokala relationerna

      Årets Utvecklingsföretag är ett snabbväxande företag med huvudkontor i       
 Bårhults företagspark i Landvetter. De är experter på inomhusklimat med både 
nationella och internationella kunder samt är engagerade i det lokala näringsli-
vet. Nu väntar expansion på flera platser i Sverige och en fortsatt imponerande 
bra ekonomisk tillväxt. 
Årets utvecklingsföretag är Yorkland ref! Erik Sifaei.

Utöver viljan att erbjuda ett brett sortiment av produkter så finns även ett oerhört fokus på 
att hålla priserna så låga som möjligt. Allt i förhoppning om att skapa nöjda kunder och bidra 
till en bättre helhetsupplevelse för varje enskild konsument. Eftersom elektronik ibland kan vara 
svårförståelig och oförutsägbar så erbjuds kundservice via både e-mail och chatt för att snabbt 
kunna assistera frågande kunder med proffsiga svar.
Verksamheten grundades i Göteborg år 2009 och har sedan dess utvecklats explosionsartat. Företaget  
har idag har över 1 400 000 registrerade kunder och omsatte över 200 miljoner föregående verksamhetsår 
och är en av landets billigaste, högst betygsatta nätbutiker inom branschen.
Årets Unga företagare är en driven person som lett företaget till denna imponerande utveckling och som 
fortsatt siktar högt.
Årets Unga Företagare: Per Bengtsson, Teknikproffset Nordic AB.

Årets UF företag, Söta skorpan UF, har hållbarhet och lönsamhet i 
fokus. Varje dag slängs 219 ton bagerivaror. Genom att ta till vara 
på bröd som annars skulle kasserats så förädlar företaget produk-
ter till goda skorpor. Med en stabil affärsplan, och förmåga att ställa 
om och utveckla, har företaget visat att hållbarhet och lönsamhet 
går hand i hand. 
Årets UF företag är Söta skorpan UF.

Företaget är specialister på effektiv tillverkning och har lyckats skapa 
en lönsam produktion i Sverige. En absolut förutsättning för att svensk 
tillverkning ska vara konkurrenskraftig gentemot utlandet, är att man 
initialt lägger ner kraft på att göra produkten så producerbar som 
möjligt. Detta lyckas företaget med. Men man tar också ansvar för en 
miljövänligare verksamhet och inte minst för ett aktivt deltagande i 
samhället genom att informera skolungdomar om att tillverkning är 
coolt. Dessutom engagerar man sig i social hållbarhet, bland annat i 
form av hjälp med anställningar av människor som behöver en puff  
i rätt riktning.
Det är med glädje vi delar ut Årets Företagare till:  
Helene Winberg, Frontside Electronics.

Med engagemang, 
samarbetsvilja och 
lösningsfokus tar Espresso 
House emot ungdomar för 
studiebesök, arbetsträning 
och ungdomsjobb. 
Espresso House stora 
engagemang präglas 
av en genuin vilja att 
stötta de unga, se deras 
utvecklingsmöjligheter och 
låta dem växa i sin egen 
takt.

Att i en tuff tid mitt i en pandemi och mitt i livet med små barn och familj, 
välja att satsa i en bransch där besökande kunder är direkt avgörande för 
framgång i bolaget, är både starkt och vågat.
Men med en tydlig tro på sin affärsidé och ett starkt engagemang har detta 
företag på kort tid, lyckats mycket väl, klart över alla sina och mångas 
förväntningar. Ett koncept helt i kundernas smak, i dubbel bemärkelse. 
Årets Nyföretagare: Kristin Brulay och Sofia Mårtensson, Crêpe et Ciel. 

Årets 
Utvecklings-

företag

Årets 
Företagare

2022
Årets Unga  
företagare

Årets 
UF-företag

Årets 
CSR-pris

Årets 
Nyföretagare

fakta:
Helene Winberg är vd för Frontside 
Electronics sedan 2015. Hennes bror  
Mikael Wikberg är vice vd, pappa Robert är 
företagets grundare och styrelseledamot, 
liksom mamma Anette, som är controller. 
Helene Winberg bor i Mölnlycke med 
make och två vuxna barn.

Frontside Electronics tillverkar kretskort 
för kunder i framför allt Göteborgsregionen.
Företaget har sina nära samarbetspartners i 
Mölnlycke, Härryda kommun eller närlig-
gande kommuner. Det lokala nätverket och 
samarbetet är viktigt. Frontside Electronics 
erbjuder instegsjobb, eftersom tillverkningen 
framför allt kräver fokus och precision, inte 
någon särskild utbildning.

”Min strävan är att hela 
tiden hålla balansen mellan 
försäljning och omsättning 
å ena sidan, och det goda 

arbetslivet å andra sidan.”

Tog emot priset gjorde: 
Jimmy Lindblad, Espresso 
House.
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NYA SPÄNNANDE FÖRETAGSETABLERINGAR

På Viola Gråstens plats, vid Wallenstam 
arena, i det nya området Mölnlycke 
Fabriker byggs just nu en lokal för 
O´Learys. En sportbar och restaurang i 
området är ett välkommet tillskott till 
utbudet i centrum. 

– Hos oss vill vi erbjuda en helhets-
upplevelse där du kombinerar mat och 
dryck med att se matcher eller andra 
aktiviteter som till exempel shuffleboard, 
eller bara umgås med vänner.  

– Lokalen kommer ha plats för cirka 
200 sittande gäster med en härlig 
uteservering i söderläge, säger Mikael 
Beckman som 
kommer att 
driva O´Learys 
i Mölnlycke 
tillsammans 
med sonen 
Kasper. I mitten 
av september 
räknar vi med 
att ta emot  
de första 
gästerna. 

Leja touring 
kommer till  
Bårhult

Från och med 13 juni 
2022 kommer Leja Touring 

att börja köra ett antal buss-
linjer i Härryda kommun och de kommer 
då att utgå med bussarna ifrån deras nya 
etablering i Bårhults industriområde. 

Familjeföretaget som startades 1968 
finns idag i Åbro i Mölndal och drivs av 
Johan Jaktlund och Frida Galle som är 
andra generationen. Företaget är under 
expansion och kommer att flytta hela 
verksamheten till Bårhult i höst. Deras nya 
etablering kommer att innehålla huvud-
kontor samt tvätt, verkstad och personal-
utrymmen för drygt 100 medarbetare. 
De kommer att ha sammanlagt 50 bussar 
på plats från starten i juni varav 15 st är 
charterbussar. 

Link40 är namnet på en ny, stor gods- och 
logistikhubb som fastighetsbolaget Balder och 
stadsutvecklaren Next Step Group etablerar 
i Mölnlycke.  Vid Bårhultsmotet i Härryda 
kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller

cirka 80 fotbollsplaner, ska det skapas en 
arena för smart godshantering, samverkan 
och framtidens logistiklösningar.  Den 
sammanlagda lokalytan är 
cirka 240 000 kvm bta.

Framtidens logistiklösningar 

• Link40 är en logistikhubb för smart godshantering, samverkan och 
framtidens logistiklösningar.

• Byggs intill Bårhults företagspark längs riksväg 40 i Mölnlycke, Härryda kommun.
• Omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 240 000 kvm BTA.
• Utvecklas och ägs av Next Step Group AB och Fastighets AB Balder.  

 Total investering cirka 4 miljarder kronor.
• Business Region Göteborg och Gothenburg Green City Zone är strategisk partner.
• Planarbetet pågår och planerad byggstart sista kvartalet 2023.

Härryda kommun har som mål att 
vara Sveriges bästa näringslivskom-
mun och ha Sveriges lägsta arbetslös-
het. Hur kommer du att bidra till det?

– Framförallt genom att fortsätta den fina sam-
verkan vi har inom Härryda Framtid, där vi har 
ett utbrett samarbete med Näringslivet för att 
öka chanserna till arbete för dem vi är till för.

Vilken fråga är viktigast just nu?
– Det finns så oerhört många viktiga frågor, 
svårt att välja en. Men jag skulle vilja poäng-
tera hur viktig samverkan är. Både inom och 
emellan våra verksamhetsområden inom 
socialtjänsten men också med våra externa 
parter inom näringslivet samt hälso- och 
sjukvård. När vi samverkar på bästa sätt för 

dem vi är till för, så får det ofta en lyckosam 
effekt.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll? 
– Jag ser fram emot att lära känna våra verk-
samheter och att jobba med att fortsätta den 
utvecklingsresa vi alla befinner oss på.

Mats Salomonsson, Aluwave VD, berättar:
– Vi växlar nu upp och framtidssäkrar 
verksamheten med satsningen på en ny 
produktionsenhet.

– Bårhultsfabriken blir vår nya toppmoderna 
produktionsanläggning och en fortsättning 
på Aluwaves tradition med marknadsnära 
produktion i Sverige. Ett grundläggande 
kärnvärde både med tanke på den marknads-
ledande servicegrad det ger oss men framför 
allt som ett led i vårt starka miljöfokus. 

Varför Bårhult? 
– Vi har letat efter rätt läge för vår nya 
fabrik under en ganska lång period och 
i princip titta på alla områden som finns 

i Göteborgområdet men när vi hittade 
tomten i Bårhult föll alla bitar på plats. Det 
råder ingen tvekan om att Bårhult är rätt 
plats för vårt nya hem. Att få möjligheten 
att från start specialanpassa anläggningen 
för vår verksamhet är en få förunnad 
möjlighet.

Framtidssäkrad produktionsenhet
– Vi har valt att förse fabriken med förny-
bara energikällor, som dubbla bergvärmes-
anläggningar och solceller på taket. Det 
ligger i tiden och bra för framtiden. 
Anläggningen är byggd för att vara så 
energieffektiv som möjligt med senaste 
belysningstekniken. 

– Idén föddes när vi besökte platsen och såg 
dess potential. Området var igenväxt med 
snårskog och sly men låg fint vid Landvetter-
sjön och Mölndalsåns utlopp i sjön. Området 
är planlagt för sport- och fritidsverksamhet, så 
den idén vi skissat på en tid stämde överens med 
kommunens intentioner för området. Vi kon-
taktade kommunen och Landvetter Tennis som 
har verksamhet i området. Båda tyckte idén lät 
intressant och det utvecklades till ett samarbete 
mellan kommun, företag och föreningsliv.

– Vårt mål med verksamheten är att skapa 
en mötesplats för alla åldrar. Ett ställe där 
människor kan träffas naturligt och 

umgås under aktiva eller passiva former – i 
synnerhet barn och ungdomar. 

Ett stort utbud
I juni beräknas bygget, som ligger i anslut-
ning till Sjöholmens badplats, vara klart och 
parken i full gång. Här finns äventyrsgolf, 
padel, pickleball, bordtennis, glasskafé med 
servering och toaletter. I anslutning till 
parken anlägger även Landvetter Tennis-
klubb nya tennisbanor. Sjöholmsparken är ett 
fint tillskott till Landvetter med sitt läge vid 

Landvettersjön, ett stenkast från  
Landvetter centrum. 

Sjöholmsparken Landvetter 

mötesplats för alla åldrar  
Henrik Björklund tillsammans med kollegorna Jonas Cronander och Jon Läbom 
står bakom projektet med en park för aktiviteter vid Landvettersjön. 

Varmt välkommen till rollen som stads-
arkitekt i Härryda Kommun. Du arbetar 
redan i kommunen som bygglovschef, 
vad tar du med dig in i din nya roll som 
stadsarkitekt? 
– Jag känner till processerna väl på samhälls-
byggnad och behöver inte börja från noll 
vilket känns skönt. Angående företagandet i 
kommunen har jag en god förståelse för vad 
som krävs för att de ska kunna utveckla sina 
verksamheter. Att ha en bra dialog tidigt, 
både med medborgare och företag är viktigt. 
I början av hösten kommer jag att arbeta 
som stadsarkitekt fullt ut.

Vilka projekt är på gång under året? 
– Några av de stora projekten som vi jobbar 
med på samhällsbyggnad idag är den nya 
översiktsplanen och företagsparken 3 i 
Mölnlycke. Sen har vi också ett antal explo-
atörsdrivna planer som pågår som också är 
viktiga för utvecklingen, bland annat Link 
40; en ny logistikhub vid Bårhultsmotet. 
Som bygglovschef har jag bara varit med i 
slutskedet av samhällsbyggnadsprocessen. 
Nu ser jag fram emot att få ett helhetsper-
spektiv och vara med från början till slut. 

Vad ser du som den största utmaningen 
för Härryda kommun?
– Härryda är en expansiv och attraktiv 
kommun där det byggs mycket just nu, det 
ska bli roligt att få vara med på den resan. 
Det är många projekt på gång samtidigt 
och det gäller att hålla tidsplaner och ha 
god kännedom om alla processer. Det är 
viktigt att man inte glömmer gestaltningen 
och ”livet mellan husen”. Här är samver-
kan med de olika aktörerna en stor del av 
arbetet. Vi måste fortsätta bygga vidare på 
småstadskänslan i våra orter. 

Härryda kommun har som mål att vara 
Sveriges bästa näringslivskommun. Hur 
kommer du att bidra till det? 
– Med många tidiga dialoger, ibland till-
sammans med en bygglovsarkitekt för att 
ge tydliga förutsättningar vad som gäller för 
företagarens specifika fastighet.

Ulrika von Pfaler
Härryda kommuns  
nya stadsarkitekt

Malin Johansson
ny chef för sektorn Socialtjänst, Härryda kommun

Hej  
 Ulrika

Vi välkomnar  
O´Learys till Mölnlycke

Aluwave bygger produktions-  
anläggning i Bårhult 

Aluwave är ett teknikföretag med rötterna i Göteborg och ligger i framkant 
vad gäller skräddarsydda framtidssäkrade belysningslösningar baserade på 
den senaste LED tekniken och elektroniken.

Henrik Björklund med en av  
kollegorna, Jonas Cronander.



             

Helene Johansson
Verksamhetsledare på 

Nyföretagarcentrum Härryda, 
0735-25 05 92

helene.johansson@nyforetagarcentrum.se

Vad är på gång hos er just nu?
– Vi är i början eller snarare mitten på vår högsäsong. Det vikti-
gaste just nu är att få tag på så mycket växter som möjligt för att 
tillgodose den efterfrågan som finns från våra kunder.

– Det har varit en utmaning under pandemin att få tag 
på tillräckligt med växter då vi hör till samma segment som 
byggvarubranschen med kraftigt ökad efterfrågan och samtidigt 
brist på producentsidan. Många människor fick mer tid hemma 
– mer tid för trädgården – mer tillgängliga pengar som lades på 
trädgården istället för att resa. Vi ser att det intresset håller i sig. 

Vad ser du för trender i er bransch?
– Det finns både stora och små trender och en trend som håller i sig är att vi odlar det vi vill äta. Vi 
säljer mycket pallkragar där våra kunder odlar grönsaker men vi har också stor efterfrågan på frukt- och 
bärväxter. En lite nyare trend är att fler vill ha en naturligare trädgård – mer blommande växter som kan 
hjälpa pollinatörerna. Vi hoppas på att det är en ny ideologisk inriktning som är här för att stanna. 

Har du något tips för att få en fin lättskött trädgård?
– Ett tips är att ta hjälp av en trädgårdsmästare för att planera er trädgård, det går att få en blommande 
fin trädgård som är lättskött utan att göra för mycket arbete. 

Ica Nära Hindås
Jonas Malmros  
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I Härryda kommun finns det drygt 4 000 spännande företag.   
Vi hörde med tre näringslivsprofiler vad som är på gång i deras företag.

Näringslivsprofilerna 
Företagarna är en riksorganisation som verkar lokalt och påverkar 
nationellt. Vi arbetar för bättre villkor för dig som företagare på lokal, 
regional och nationell nivå. Medlemskapet innebär bland annat att du 
kan teckna försäkringar, få fri juridisk telefonrådgivning och använda 
dig av medlemsförmåner.

Ulla-Britt Andreasson, ordförande
info@foretagarna.se  | foretagarna.se/RegionForeningssidor/Vastra-Gotaland/

Vi är ett levande affärsnätverk för kvinnliga företagare och andra före-
tagsamma kvinnor.  Vi jobbar för att stärka och öka kvinnors möjligheter 
att starta och driva företag. Föreningen fungerar som en plattform för 
inspiration, engagemang, utveckling, affärer och samarbete i Härryda 
kommun. Är du företagare eller funderar på att starta företag, kontakta 
oss eller kom på ett av våra frukostmöten. Välkommen in i gänget!

Annika Stålhandske, ordförande
kontakt@ foretagsammakvinnor.nu  Foretagsamma.Kvinnor.i. Harryda.Kommun/

Vi är en förening för både företag, föreningar och organisationer  
och arbetar främst med att stärka Hindås centrums profil genom 
marknadsföring och olika aktiviteter.  Vi utbyter erfarenheter och 
hjälper varandra med idéer och rådgivning. Med gemensamma krafter 
stärker vi våra egna verksamheter och får ett levande Hindås.  
Varmt välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer!

Richard Eggen, ordförande
info@hindasforetagare.se | hindasforetagare.se |  hindasforetagare/

Vår förening vänder sig främst till företagare i Härryda kommun som 
vill ha ett lokalt nätverk både yrkesmässigt och socialt. Vi anordnar 
lunchträffar varannan vecka på någon av våra lokala restauranger i 
kommunen, se mer information på hemsidan och facebook. Varmt 
välkomna att kontakta oss och kika gärna in på vår hemsida.

Mikael Johannison, ordförande
info@harrydaff.se | harrydaff.se |  Härryda-Företagarförening-HFF

Vi arbetar tillsammans för företagarna, föreningslivet och män-
niskorna i Landvetter.  Vi vill stärka Landvetter centrum och byter 
erfarenheter samt skapar möjligheter för gemensam tillväxt genom 
marknadsföring, aktiviteter och samverkan. 

Martin Ekman,ordförande
martin.ekman@kvantum.ica.se

Företagarföreningarna 
i Härryda kommun verkar för att göra din vardag som företagare lite enklare – och roligare! Oavsett vilken, eller 
vilka, du väljer att vara medlem i får du tillgång till nätverk, affärsmöjligheter och andra företagares erfarenheter.

Landvetter 
Företagarförening

Ekonomisk förening
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I januari 2022 ökade antalet 
nyregistrerade företag i Sverige 
med 14,5 procent jämfört med 
samma månad förra året, visar 
Nyföretagarbarometern som 
sammanställs av NyföretagarCentrum 
Sverige, med statistik från Bolagsverket. 

Hur ser det ut för nyföretagandet  
i Härryda Kommun?
2021 startades det 386 stycken 
företag i Härryda kommun. 2022 
har börjat starkt, nyföretagandet i 
kommunen ökar. Fram till i april i år  
har 22 blivande företagare sökt upp 
oss för att påbörja första steget mot 
ett eget företag.

Vad gör Nyföretagacentrum i 
Härryda?
NFC Härryda erbjuder enskild 
rådgivning samt workshops/seminarier 
och events.  
Vi erbjuder ett tiotal personer varje år 
ett mentorprogram via Tillväxtverket 
där man får tillgång till en mentor 
under ett år.

Vad kostar det att träffa  
Nyföretagarcentrum Härryda?
Den personliga rådgivningen på 
Nyföretagarcentrum är alltid 
kostnadsfri, objektiv och konfidentiell. 
Den är nära kopplad till det lokala 
näringslivet. Du får råd om företagande 
av företagare.

Funderar du på att starta företag? 
–Vill du ha tips och hjälp att skriva en 
affärsplan? 
– Har du startat men inte varit i gång 
längre än 3 år? 
– Vill du ha hjälp med att ta nästa steg?

 
Välkommen att  

boka rådgivning! 

Vad gör ni på Lexit group?
– Lexit group har sex kontor runt om i 
Norden inom affärsområdena data-
fångst och digitalisering samt etiketter, 
emballage och märkningslösningar. På 
vår fabrik i Mölnlycke så tillverkar vi 
etiketter till bland annat livsmedelsindu-
strin – vi omsätter 180 miljoner på bara 
etiketter varje år. 

Vad är på gång i företaget just nu?
– Vi har från och med 1 april i år 
tagit över distributionen av Markem-
Imajes produkter i Norge, Sverige och 
Danmark. Det gör att vi blir betydligt 
större med starkare kundrelationer, mer 
innovativa projekt och ökad försäljning. 
Den kanske viktigaste förändringen är 
att vi knyter till oss en grupp medarbe-
tare med stor yrkeskunskap – på utrust-
ning och mjukvara – inom försäljning, 
projektplanering, tekniska tjänster och i 
viktiga supportfunktioner.

Vad är er största utmaning framåt?
– Vi ser positivt på framtiden – de 
största utmaningarna som vi precis har 
gått igenom är följderna av pandemin 
med råvarubrist, prishöjningar samt den 
långa pappersstrejken i Finland som 
pågick i fem månader sedan årsskiftet. 
Det jag är stolt över är att inga av våra 
kunder har stått utan etiketter utan med 
omprioriteringar så har vi har kunnat 
leverera som vanligt. 

Nu har du drivit butiken i Hindås i ca ett år.  
Vad händer just nu? 
– Vi är mitt i en total förnyelse av butiken där 
vi moderniserar och byter ut både teknik och 
inredning, bland annat byts kyldiskarna ut till mer 
miljövänliga alternativ. Våra kunder kommer att 
märka det på att det blir ett mer komplett sortiment 
där vi också tar ett större miljöansvar. 

Vad är din största utmaning just nu?
– Vi behöver bli klara med allt. Just nu kan butiken 
upplevas lite rörig, men vi börjar närma oss slutet av 
renoveringen.

Hur ser planerna ut framåt? 
– Målet är att bli en ännu bättre butik för Hindåsborna. Det märks tydligt att man månar om sin 
lokala butik och jag vill kunna möta kundernas behov på ett bra sätt och lyssna på vad vi behöver 
utveckla för att bli ännu bättre. 
– Jag trivs mycket bra i Hindås och ser fram emot att välkomna kunderna till vår nya butik. 

Mölnlycke Garden Center
Mårten Johansson 

Lexit group 
Maud Rahm 

För fjärde året i rad hjälper elever i årskurs 8 företag att 
utveckla sitt hållbarhetsarbete. I projektet informerar eleverna 
lokala företag om de globala målen och tar fram konkreta förslag på 
hur företaget kan agera för att vi tillsammans når hållbarhetsmålen i Agenda 
2030. Tidigare har eleverna hjälpt till exempel Beijer Bygg att ge förslag  
på förändringar i personalrummet som gynnar hälsa och räknat på vad företaget  
vinner på att byta belysningstyp. Nu söker vi företag att som är intresserade av  
att samarbeta med högstadieelever i höst. Om ni vill veta mer hör av er till:
karin.lagerstrom@harryda.se

Tillsammans för Agenda 2030

LÄS MER
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Helena Starfelt
Näringslivschef | Västra Götalandsregionen

Samverkan finns i vårt 
västsvenska ”DNA”

Härryda är en kommun med ett mycket gott 
företagsklimat, i år knep man en välförtjänt 
andra plats på Svenskt Näringslivs lista och 
jag vet mycket väl att man till nästa år siktar 
på en första plats. Dessutom kan Härryda 
knipa titeln Årets superkommun inom 
kategorin storstadskommuner när vinnarna 
presenteras i Almedalen senare i sommar. 
Här finns också en förmåga till att attrahera 
spännande företagsetableringar; exempel-
vis Link40, den stora logistiksatsningen i 
Mölnlycke som siktar på att kunna anställa 
1000 nya medarbetare. Härryda växer så det 
knakar och det gör också regionen. 

Fyra kärnor
Västra Götalands geografiska struktur består 
av fyra kärnor – Göteborg, Borås, Skövde 
och Trollhättan. Samtliga är betydelsefulla 
utifrån läge, storlek och funktion. Göte-
borgsregionen är tillväxtmotor och centrum 
för mycket svensk forskning och utveckling 
med en uppsjö av innovationskluster och 
akademiska institutioner med världsrykte. 

Med det sagt har Härryda onekligen ett 
gynnsamt läge, med närheten till storstaden 
Göteborg åt ena hållet och textilstaden Borås 
åt det andra, och inte minst med Landvetter 
Airport belägen ”mitt i byn”. Flygplatsen är 
en port till omvärlden och spelar en avgö-

rande roll för att attrahera fortsatta investe-
ringar, företagsetableringar och verksamheter 
till hela Västsverige. Det påverkar även 
besöksnäringen, och förra året kom nästan 
två miljoner resenärer till kommunen.

Bättre möjligheter
En fortsatt stark och hållbar regional utveck-
ling skapar bättre möjligheter att finansiera 
och utveckla välfärden i Västra Götaland. 
Fler företag, nya jobb, social hållbarhet, för-
bättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, 
utbildningstillfällen och minskad miljö- och 
klimatpåverkan är några av målen. Med ett 
bra företagsklimat blir det lättare att starta 
och utveckla framgångsrika företag. Fler 
invånare kommer i arbete och skatteintäk-
terna ökar – skatter som finansierar sjukvård, 
skola och infrastruktur. Men som också gör 
det attraktivt att bo, leva och verka i Härryda 
liksom i övriga regionen.

Vi ser nu redan stora investeringar och 
etableringar komma på plats, ett tecken på 
att Västra Götaland fortsätter vara motorn i 
svensk ekonomi. Volvo Cars och Northvolts 
stora batterifabrik kommer visserligen ligga 
i Göteborg men kommer med all säker-
het att bidra till fler etableringar och jobb i 
hela Västsverige. Batteri- och fordonsindu-
strin kommer definiera Västra Götalands 

ekonomi och arbetsmarknad under många 
år framöver.

På samma sätt som bristen på el och effekt 
är ett hinder för tillväxt och omställning är 
kompetensförsörjning en stor utmaning. Att 
kompetensutveckla och ställa om kompe-
tens, det vi kallar det livslånga lärandet är 
nu mer angeläget än någonsin. Hur kan vi 
gemensamt se till att företag både i Härryda 
och i övriga regionen fortsatt kan vara kon-
kurrenskraftiga? Jo, det största hindret för 
tillväxt och expansion som de flesta företag 
brukar lyfta, är just brist på kompetens.

Det goda livet
I vår vision om det goda livet behövs också 
bra boende, skolor, fina natur- och rekrea-
tionsområden och god invånarservice - nå-
got som Härryda verkligen kan erbjuda och 
kan dra fördel av för att locka nya kommun-
invånare. Fler praktikplatser, skräddarsydda 
yrkesutbildningar och finna samverkansfor-
mer för utbildning både lokalt och regionalt 
blir angeläget framöver. 

Det kommer att krävas mycket av oss alla 
för att lyckas ställa om, leva mer klimatsmart 
och samtidigt fortsätta vara konkurrenskraf-
tiga och utveckla vår region. En nyckel till 
det och som vi är erkänt bra på är samverkan 
– som en del av ett västsvenskt ”dna”.

Sista 
ordet

Avsändaradress/returadress: Härryda kommun | Skolvägen 1 | 435 30 Mölnlycke
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