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I oktober besökte vi HydraSpecma i 
Bårhults företagspark. Företaget har 
flyttat under 2021 från Göteborg 
med sina 130 anställda.  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 Företagsklimatet

Uppstart för renovering  
på Råda Säteri
Under året som kommer startar ett större renoverings-
projekt upp på Råda Säteri efter beslut i Kommunsty-
relsen hösten 2021. Nu har turen kommit till insidan av 
Mangårdsbyggnaden och parallellt med renoveringen så 
påbörjas även arbetet med att hitta en driftare till den 
restaurangverksamhet som ska verka som hyresgäst. 
Under hösten har även flera andra byggnader rustats 
upp. Sjövillan har fått ny panel med en färgnyans som är 
mer passande för den historiska miljön än den förra, de 
gamla magasinen har målats om och hela området har 
utökats med mer belysning.

Årets enkät från Svenskt Näringsliv om 
Företagsklimatet är ute nu. Sista svarsdag är 31 mars, 
har du fått en enkät i mailen eller i din brevlåda – 
svara på den så bidrar du till att vi vet mer om vårt 
Företagsklimat i Härryda kommun. 

Viktigaste frågan att svara på som har  
störst påverkan på resultatet är: 
Vilket sammanfattande omdöme  
vill du ge företagsklimatet  
i kommunen?

 31  
mars
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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 

Oklart läge brukar vara ett bra sätt att 
beskriva när utgången är högst osäker. Så 
kändes det för ett år sedan när 2021 rullade 
in. Förväntningarna var höga, men ändå så 
fanns det många osäkerhetsfaktorer. På det 
stora hela så blev ändå 2021 är relativt bra 
näringslivsår, men med flera stora utmaningar. 
2022 känns annorlunda på något sätt. Vi vet 
och kan mer, och kanske är vi mer förberedda 

på vad som kan hända? Jag ser dock fram 
emot det nya året. Nya spännande utmaningar 
och en fortsatt satsning mot att Härryda 
kommun skall vara Sveriges bästa kommun att 
driva företag i. Ni hänger väl med?

Fredrik Olsson
Näringslivschef

Ett nytt år  
och nya möjligheter

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

Har ni märkt av de höga elpriserna?
Vi har vant oss vid att ha relativt låga elpriser i Sverige. Hösten och vinters rekord-
höga elpriser visar dock att vi kanske inte ska slå oss till ro och tro att detta bara är 
en tillfällig topp, utan vi kanske måste acceptera att vi  
i framtiden behöver vänja oss vid högre elpriser.

Vad kan du som företagare göra för att minska 
dina elkostnader?

En undersökning av tillverkande företag i Sverige visade att det är möjligt att halvera 
elanvändningen till belysning, ventilation och tryckluft, ofta utan dyra investeringar. 
Tryckluftssystem som läcker, nedsmutsade filter, överdimensionerad utrustning 
och utrustning som kör när ingen produktion pågår är vanligt och onödigt. Detta 
kan t.ex. åtgärdas med nya rutiner för drift- och underhåll, närvarodetektorer och 
tidstyrningsutrustning. Att ändra inställningar i reglerutrustningar, utbilda personalen 
i att upptäcka onödig energianvändning, isolera bättre och införa mätsystem för att 
kontinuerligt följa upp och styra energianvändningen är exempel på andra åtgärder 
för att minska energibehovet.
Att arbeta för att spara el är aldrig försent utan något alla företag kan göra direkt. 
Kommunens energirådgivare är ett bra första steg att ta. 
Vi hjälper er med praktiska råd anpassade till eran verksamhet 
och kan göra en översyn av era lokaler för att hitta lösningar 
som hjälper er håller era energikostnader nere.

Hans-Erik Linnros Energi- & klimatrådgivare,  
hans-erik.linnros@boras.se, 033-35 31 69

från vänster näringslivschef Fredrik Olsson, 
kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg, 
COO på HydraSpecma Markus Wallin, 
samhällsbyggnadschef Anders Ohlsson samt 
företagslots Helena Alterby Nordström. 

Servicegaranti
Du som är i kontakt med Härryda kommun och använder kommunens 
service, ska veta vad du kan förvänta dig. Våra servicegarantier gör det tydligt 
vad du kan förvänta dig av kommunen inom olika områden.
En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad du kan förvänta 
dig av kommunen. Den ser till att tjänster håller samma goda kvalitet och 
erbjuds på lika villkor för alla. Tanken är att Härryda kommun ska införa fler 
servicegarantier framöver. Uppfyller vi inte garantin ska vi rätta till det snarast. 
Ett par av våra servicegarantier innebär även ekonomisk kompensation.

Här hittar du alla våra servicegarantier i kommunen:
www.harryda.se/kommunochpolitik/servicegarantier



Med mat som liknar den vi är vana vid, vill 
Marcus Karlsson göra det enkelt för alla att byta 
ut köttet mot växtbaserade produkter. Och kon-
ceptet är en framgångssaga: på bara tre år har 
Peas of Heaven gått från lansering, till att stå för 
nästan 45 procent av bolagets omsättning.

– Det är den här vägen vi måste gå, menar 
Marcus Karlsson. Vi behöver minska köttkon-
sumtionen. Samtidigt är det svårt att ändra folks 
beteenden, så våra vegoalternativ måste smaka 
minst lika bra och helst också vara billigare. 
Med större volymer framöver, kan vi sänka 
priset och nå ännu fler.

Från early adopters till den  
breda allmänheten
Vegoprodukterna från Peas of Heaven säljer 
bäst i Stockholm och övriga storstadsområden 
och studentstäder. Marknadsföringen är också 
en helt annan än den för charkprodukterna. 

Inte så konstigt, med tanke på köttprodukternas 
långa traditioner. Med ambassadörer i form 
av olika influencers och ett antal så kallade 
”spökkök” i samarbete med Foodora, når Peas 
of Heaven dem som är nyfikna på nya smaker 
och vill hänga med i frågor om mat och hälsa. 
Men när pandemirestriktionerna släpper kom-
mer man även att jobba mer med sampling på 
storköp och med food trucks, för att nå dem 
som kanske kräver en liten knuff i sidan för att 
våga prova.

Provar, misslyckas och utvecklas
Att våga, är något Marcus Karlsson själv är 
bra på. Som nybakad student hade han siktet 
inställt på att bli läkare, men bytte över en 
sommar bana och tog över stafettpinnen som 
vd för familjens drygt 100-åriga företag. Därtill 
utmanade Marcus såväl familj som medarbetare, 
genom att vilja slå sig in på vegomarknaden. 

Och det gick! Men inte förrän efter flera 
dikeskörningar, vilket dock inte är något som 
skrämmer honom.

– Vi gick på alla nitar som gick att gå på, 
innan vi hittade rätt. Det kändes många gånger 
som att vi skulle hålla oss ifrån detta men vi 
fortsatte och vi går fortfarade på nitar varje 
dag. Men så länge det inte är samma nitar, så 
bidrar de här misslyckandena till utveckling, 
menar Marcus Karlsson.

Hans starkaste drivkraft i arbetet är just 
utveckling. Att varje dag försöka förbättra 
både produkter, paketering och logistik, för 
bättre kvalitet och mindre miljöpåverkan. Och 
att göra det tillsammans med medarbetarna i 
företagets snabbt växande organisation.

– För några år sedan var vi bara runt tio 
medarbetare i bolaget. Nu är vi över 70. Jag 
försöker bidra till att bygga en företagskultur 
där många vill vara med och ta ansvar – och 

då måste det vara okej att göra misstag för att 
komma framåt, säger Marcus Karlsson. Vi har 
fått till ett väldigt bra samarbete i teamet, med 
hög delaktighet, och det gör att vi kan jobba 
snabbt och flexibelt. 

Siktar mot en hållbar framtid
Marcus Karlsson med team satsar långsik-
tigt, och både Härryda Karlsson och Peas of 
Heaven tar del av den innovationsanda och 
långsiktighet som finns i bolaget. Bland annat 
ska man nu minska plasten i förpackningarna 
med 26 procent. 

– Tittar man bara på pengarna är det en dålig 
investering just nu, men det är miljömässigt 
bättre och vi tror på det långsiktigt hållbara. 
Att investeringar idag ger frukt imorgon. Det 
kommer skilja oss från andra, tror Marcus 
Karlsson.

Båda varumärkena växer stadigt, men 

vegosortimentet ökar mest. Rätt vad det 
är kommer nuvarande fabrik och lokaler i 
Härryda att vara för små. Marcus Karlsson 
håller redan utkik och kontakt med 
kommunen, för att hitta nya utrymmen. Runt 
10 000 kvadratmeter och goda logistiska 
förutsättningar står på önskelistan…

Han vill  
göra vego till  
vardagsmat
Många läsare av tidningen Näringsliv är säkerligen bekanta med Härryda 
Karlsson. Korv från den anrika charkuterifabriken är en populär ingrediens 
i vardagens stroganoff och helgens utflyktsgrillning. Gott så, tycker Marcus 
Karlsson, vd för AB Herbert Karlssons Charkuterifabrik. Men ännu bättre 
om korven, burgaren och färsen på tallriken allt oftare kan bytas ut mot ett 
vegoalternativ – gärna från bolagets egna varumärke Peas of Heaven. 

Middagskorv i ugn – recept hittar du  
på Peas of heavens hemsida.
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Marcus Karlsson, vd för AB  
Herbert Karlssons charku-
terifabrik med varumärkena 
Härryda Karlsson och  
Peas of Heaven. 

Ålder: 28

Har bland annat tilldelats Unga 
landsbygdspriset väst 2020 av 
Västra Götalandsregionen och 
Årets unga vd 2021, av ledar-
skapssajten motivation.se

Bolaget har idag 75 anställda 
och omsätter 160 miljoner 
kronor.

Peas of Heaven gör vegopro-
dukter baserade på ärtprotein. 

Varumärket lanserade sina 
första produkter i Göteborgs-
området i december 2018. 

Numera finns de i hela Sverige 
samt i Danmark, Finland och 
Spanien.

Marcus Karlssons egen favorit-
rätt är vego tacos. 

”Det är den här  
   vägen vi måste gå” 

Text: Malin Winald | Foto: Anna Sigvardsson



Vi bjöd in Rebecka Carlsson för att hålla en 
lunchföreläsning för våra företagare i decem-
ber 2021.  Vi passade på att ställa några frågor 
till henne.
 
 Du har ofta sagt att det råder en 
  slags positiv förvirring bland världens 
företag kring klimatfrågan. Vad menar du 
med det? 

– Många har satt upp klimatmål och vissa am-
bitiösa sådana i linje med forskningen, men 
de flesta saknar ännu tillräckliga strategier och 
affärsmodeller för hur de skall uppnå dem.  

 Hur skall företagen tänka kring sitt  
 klimatarbete? 

– Jag brukar dela upp det i två ben. Det första 
är att minska sina egna utsläpp det andra är 
att skapa nya lösningar, produkter och tjänster 
som gör det möjligt för många fler att minska 
sina utsläpp.   

 
 

         Du har skrivit en bok om  
 exponentiella teknologier men också 
om exponentiella beteendeförändringar. 
Vad menar du med det? 

– Boken är en praktisk guide i hållbar 
affärsutveckling och i hur man kan utveckla 
klimatlösningar som får stor effekt. Det kan 
vi göra med hjälp av så kallade exponentiella 
teknologier men också genom att designa för 
storskaliga beteendeförändringar.

E-tjänster för dig  
som företagare

Scanna kod  
till vår e-tjänst 

Under våren kommer ett projekt kring 
industriell symbios startas i Bårhults 
företagspark. Industriell symbios handlar 
om att företag samverkar lokalt för ökad 
resurseffektivitet. Företagen får stöttning av 
Härryda kommun att se över vilka outnytt-
jade resurser som kanske kan tas tillvara i 
andra processer i företaget eller användas av 
ett annat företag i samma område. 

Företagarna i Bårhult har tillsammans 
med kommunen haft samtal om hur ökad 
samverkan kan leda till hållbarhetsvinster. 
I dessa samtal föddes idén om projektet. 
Projektet är ett pilotprojekt som kan 
ligga till grund för eventuellt ytterligare 
satsningar i andra företagsparker i kom-
munen. Dessutom ska projektet bidra med 
viktiga lärdomar för hur Härryda kommun 
framöver ska planera för mer hållbara och 
resurseffektiva företagsparker. 

Härryda kommun står för kostnaderna 
med projektet och företagen bidrar med 
sin tid genom samarbete med en konsult 
som ska genomföra kartläggningen.

Vill du veta mer om projektet? 
Hör av dig till Amanda Östman,  

utvecklingsledare hållbarhet på  
031-724 88 43 eller  

amanda.ostman@harryda.se 

Ny plan- och bygglovschef

Varmt välkommen till Härryda kommun 
som ny plan- och bygglovschef.  
Du har tidigare arbetat i Stenungsund 
med miljö- och bygglovsfrågor.  
Vad tar du med dig samt vad ser du 
mest fram emot att få jobba med i 
Härryda kommun?

– I Stenungsund arbetade jag mycket 
med våra företag i kommunen, var 
ute på besök hos dem och hjälpte till i 
handläggning av deras ärenden vilket var 
både roligt och intressant. Jag ser fram 
emot att få en tät dialog med företagen 
som är verksamma i Härryda kommun 
och kunna hjälpa dem att utvecklas. 

Härryda kommun har som mål 
att varaktigt vara Sveriges bästa 
näringslivskommun, Hur kommer du  
att bidra till det?

– Härryda kommun är en attraktiv 
kommun att etablera sig i, vi har många 
planansökningar på exploateringsprojekt 
vilket är roligt och utmanande. Jag 
kommer att bidra genom att ha en öppen 
dialog mellan näringslivet, vår politik 
samt förvaltningen. 

Du började i september och har varit 
på plats ett halvår nu ungefär, har du 
hittills spanat in något som du tycker  
är särskilt intressant?

– Det finns mycket som är intressant 
med tanke på all byggnation som sker 
runt om i kommunen men också allt som 
planeras framåt. Stadsbyggnadsstudien 
av Landvetter centrum som pågår är 
intressant att få vara med i samt att vi 
nu också har startat detaljplanearbetet 
för Mölnlycke företagspark III. Det 
kommer att bli ett bra tillskott med 
verksamhetsmark så företag i kommunen 
kan utvecklas samt att nya kan etablera  
sig hos oss.

Så kan vi minska  
klimatavtryck 
från Bårhults
företagspark
Genom att se över material- och 
energiflöden kan företagen minska 
både avfall, klimatavtryck och 
kostnader. I bästa fall kan helt nya 
affärsmöjligheter skapas.

Härryda kommun arbetar för att göra det enklare för dig 
att komma i kontakt med kommunen. Vi har en lång rad 
e-tjänster som skall förenkla och förbättra för dig som 
företagare. Du hittar alla e-tjänster för företag på  
www.tjanster.harryda.se. Där finns tjänster för anmälan  
av nya verksamheter såsom livsmedelsverksamhet, 
schaktmassor, förskole- och skolverksamhet  
med flera.  

Har du förslag på fler e-tjänster som du skulle 
vilja att vi på kommunen utvecklar hör av dig till 
Helena Alterby Nordström Företagslots
helena.a.nordstrom@harryda.se, 031-724 87 76 

    Rebecka Carlsson
                hållbarhetsentreprenör

Thomas Sjögren:
– Jag öppnar min drömkrog

frågor till:
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Helena Alterby Nordström 
Företagslots

Thomas, nu har det gått ett år sedan ni tog 
över verksamheten på Hällsnäs – hur har året 
varit? 
– Vi har haft ett intressant och framförallt 
lärorikt år bakom oss. Pandemin påverkade oss 
väldigt mycket under början av året då vi tap-
pade många konferenser och bokningar men 
vi löste det bra och jobbade hela tiden på att 
utveckla stället och jobba framåt istället för att 
fokusera på det tråkiga vilket jag tycker gav oss 
mycket lärdomar. Sommaren och hösten var 
fullmatad med events, konferenser och många 
privata gäster besökte oss vilket vi är glada för. 
Vi vill att Hällsnäs ska vara tillgängligt för alla 
och att så många som möjligt ska få njuta av 
den vackra platsen i kombination med god 
mat och dryck. Det är alltid skönt att ha ett år 
bakom sig för att veta vad som krävs för att få 
stället att fungera och nu känner vi oss otroligt 
taggade för 2022! 

Vad siktar ni på framåt? Vilka planer har ni för 
Hällsnäs?
– Detta året blir året då jag kommer att öppna 
min drömkrog. Något jag har drivits för sedan 
jag började jobba i denna branschen. Restau-
rangen kommer att ligga i en fristående bygg-
nad till herrgården, där det legat en matstudio 
innan och senast var det ett gym där för de som 
har koll på Hällsnäs. Målsättningen med denna 
krogen är att den skall vara i toppskiktet av 
svenska restauranger vilket jag hoppas ger en 
bra marknadsföring för Härryda Kommun! Vi 
bygger för fullt nu och räknar med att kunna 
öppna i början av april! En del i detta restau-
rangbygge är att vi försöker vara så hållbara 
som möjligt och jobba lokalt vilket inte är helt 
enkelt då den svenska säsongen är relativt kort, 
så därför håller vi just nu på att starta en egen 
inomhusodling där vi skall vara självförsörjande 
på örter och sallader, den odlingen kommer vi 

att driva i centrala Mölnlycke och vi hoppas det 
ger ett mervärde till alla som besöker oss. 

– Förutom den nya krogen så sätter vi också 
första spadtagen för ett nytt spa och nya hotell-
rum som vi tror kommer vara en stor anled-
ning till att komma till oss i framtiden. Det är 
ett lite större bygge så vi kommer inte att vara 
klara under 2022 men att vi är igång känns 
underbart. 

– Då vi fått till ett riktigt härligt personalgäng 
med mycket kompetens kommer vi förbättra 
och förädla den befintliga verksamheten där 
alltid restaurangen inne på Hällsnäs ligger i 
fokus men även stort fokus i matstudion där 
vår köksmästare Ola Wallin planerar för fullt. 
Hällsnäs är en fantastisk belägen plats med när-
het till staden så vi kommer att förbättra kon-
ferensupplevelsen så att det blir det självklara 
alternativet för företag. I vår kommer vi även 
att installera laddstolpar vilket förhoppningsvis 
gör att fler gäster väljer oss.
 
Är det några samarbeten ni söker? 
– Vi letar ständigt efter nya samarbeten oavsett 
om det är lokala bönder och producenter som 
kan erbjuda oss en lokal produkt som vi kan 
förädla eller om det är ett företag som känner att 
de vill hitta en plats där de kan få konferera och 
jobba på en kreativ plats och samtidigt mötas över 
en härlig måltid! Vi är nya i kommunen och vi vill 
träffa så många som möjligt från denna plats för 
att skaffa långa och hållbara samarbeten!  

Vad för utmaningar står ni inför?
– Just nu så är pandemin och dess restriktioner 
den största utmaningen. vi erbjuder en säker 
plats att vara på men restriktionerna gör tyvärr 
att många inte riktigt vågar ta sig ut ännu, vi 
tror dock att de vänder snart och att 2022 kom-
mer bli ett väldigt roligt år med många möten 
på Hällsnäs! 
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Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och  
klimataktivist, utbildad i exponentiella teknologier  
vid Singularity University på NASA och i socialt 
entreprenörskap vid Stanford Graduate School  
of Business.
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Maja Andersson
Ny plan- och bygglovschef

Amanda Östman
Utvecklingsledare

Exempel på principer för framgångsrikt  klimatarbete i företag à la Rebecka
Hållbar affärsutveckling Utveckla affärsmodeller i nischer av hållbarhetsutveckling där ni kan bli pion-järer eller rentav världsledande. Avveckla ohållbara affärsmodeller.
Egna utsläppsminskningar Sätt mål och ta fram strategier för att halvera era egna utsläpp vart femte år eller snabbare (i linje med dubbla carbon law).Attraktivitet Gör hållbara alternativ till de mest attraktiva.

Samarbeten och partnerskap Utforma hållbar-hetsarbete som samarbeten och partnerskap – med leverantörer, branschkollegor m.fl.
Hållbarhetskommunikation Kommunicera hållbarhetsarbetet så sant och så mycket som möjligt. Undvik greenwashing/hushing.
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NYA SPÄNNANDE FÖRETAGSETABLERINGAR

Polestar har etablerat sig på Landvetter flygplats
Polestar stärker sin närvaro i Göteborgsområdet med öppnandet av nya lokaler på Landvet-
ter flygplats i december 2021. Lokalen kallas för ”Polestar Destination” och är den första av 
sitt slag av ett nytt koncept som ska öppnas på andra platser runt om i världen. På en Polestar 
Destination vill företaget erbjuda möjligheten att uppleva, provköra och hämta ut bilen vid ett 
köp. Man kan alltså provköra en bil till Göteborg istället för att ta en taxi till sitt möte. Nordiska galleriet etablerar sig på 

Göteborg Landvetter Flygplats
Nordiska galleriet är Sveriges största återförsäljare 

av möbler, belysning och heminredning i 
premium-segmentet. Nu har bolaget 
även köpt två tomter vid Landvetter 
flygplats av Swedavia, där planen är 
att bygga två nya logistikfastigheter. 

I och med etableringen planerar man för 
en modern och effektiv distributionshubb 
för sin verksamhet i regionen. Det kommer 

även att gå och beställa via internet och 
hämta på plats. 

Liebherr Sverige AB etablerar sig  
i Bårhults företagspark
Byggstart är planerad till början av mars 
och tillträde kommer att ske i december 
2022. Det är LEJE Fastigheter som förvär-
vat marken av Härryda kommun och kom-
mer att uppföra en byggnad för Liebherr 
Sverige AB innehållande kontor, verkstad 
samt utställningshall för nya fordon. Lieb-
herr är en av världens ledande leverantör 
av anläggning och entreprenadmaskiner. 

I december 2021 vann detaljplanen Airport 
 City 4 laga kraft och nu möjliggörs det för  
290 000 kvm lager och logistik, Jonas Arvidsson 
är regionchef på Catena och vi frågade honom 
vad som nu blir nästa steg. 

– Första steget för oss nu är mark och 
bygglovsprocessen som har kickat igång med 
hjälp av BRA bygg som kommer att vara  

totalentreprenör. Vi räknar med att börja av-
verkning av skog i januari och förberedande 
arbete för terrassering under februari. I augusti 
hoppas vi kunna börja resa första huset natur-
ligtvis beroende på bygglovsprocessen och att vi 
signar hyreskontrakt.

– Det är ett stort sug efter logistikfastigheter 
och vi jobbar aktivt med tre möjliga hyresgäster 

i en långt gången process, där vi hoppas kunna 
presentera hyresgästerna i februari. I vår nuvar-
ande plan för området så blir det två fastigheter 
på tillsammans ca 74 000 m2 byggyta och de tre 
möjliga hyresgästerna fyller alla ytor. Men när 
det gäller storlek på fastigheter så är inget”  
hugget i sten” än, naturligtvis så försöker vi 
nyttja byggrätten så effektivt som möjligt.

Detaljplanen vid flygplatsen vinner laga kraft I Mölnlycke centrum, precis vid Massetjärn och på väg ut mot Mölnlycke Fabriker hittar vi ett spännande  
tillskott i form av Östermalmshallen Padel. 

Hallen beskriv som ett av Sveriges största återbrukskoncept. Byggnaden som en tid fungerat som provisorisk saluhall 
på Östermalmstorg i Stockholm, köptes av Wallenstam och får nu ett nytt liv som padelhall och mötesplats i centrala 
Mölnlycke. Niklas Evheden driver Östermalmshallen Padel i Mölnlycke.

– Min idé är att hallen ska vara så mycket mer än bara en padelhall. Här ska vara en mötesplats för företag 
och personer i alla åldrar, seniorer,  studerande och allt där emellan. Har du inte tidigare testat sporten padel är 
detta en bra plats att starta på, säger Niklas. 

Byggnaden håller på att färdigställas för att kunna välkomna de första besökarna i början av april. Hallen  
kommer också innehålla en restaurang med många sittplatser samt en uteservering mot sjön. 

Jonas Arvidsson
Regionchef, Catena

Hur vi utformar den fysiska centrummiljön 
med belysning, dekor, möbler men också 
tydliga stråk och information, skapar en miljö 
vi eftersträvar. När en plats är både säker och 
trygg, är det dags att börja arbeta med platsens 
attraktivitet och vad platsen kan erbjuda i 
övrigt. Att kunna skapa ett engagemang och 
vilja att vara med och utveckla med platsen 
som minsta gemensamma nämnare har visat 
sig vara en framgångsfaktor. 

Nicklas Svensson är Härryda Kommuns 
säkerhetsansvarige. 

Hur arbetar vi från kommunens sida för 
att uppnå målen och skapa trivsamma och 
trygga centrum? 
– Kommunens Säkerhetsfunktion har ett 
tätt samarbete med både polisen och andra 
aktörer.

– Vi har tre områdesbevakningsbilar som 
ronderar i kommunen kvälls- och nattetid.
Det förebyggande arbetet innefattar allt 

ifrån att ha en tydlig närvaro i kommunens 
alla delar, identifiera otrygga faktorer på 
fysiska platser, och att arbeta med ungdomar 
och barn i ett tidigt skede. 

– En framgångsfaktor är att vi arbetar 
på flera fronter med ett före-under-efter 
perspektiv. Även det interna samarbetet inom 
förvaltningen spelar en huvudroll.

Ambitionen är att samtliga delar av kommu-
nen ska upplevas som trygga och trivsamma.

Vilka kommande aktiviteter finns  
planerade kring trygghet i centrum? 
– Vi arbetar för att få använda oss av kamera-
bevakning i delar av kommunens centrum, 
samt att få tillstånd att ha ordningsvakter som 
patrullerar efter behov.

Flera enskilda objekt, främst skolor, har re-
dan idag kamerabevakning, men detta arbete  
håller alltså på att utökas. 
Linda Siverbo är näringspolitiskt ansvarig 
för organisationen Fastighetsägarna och 

säger så här kring vikten av trygghetsarbete i 
centrummiljö och framgångsfaktorerna från 
ett fastighetsägarperspektiv:

– Flöden av människor i olika åldrar är 
avgörande. Miljöns fysiska utformning kan 
göra mycket för att bidra till just det. Skötsel av 
buskage, anpassad belysning och snabba repara-
tioner är exempel på hur man både kan öka att-
raktiviteten och människors eget ansvarstagande 
i området. Även städning och snabba insatser 
vid klotter och nedskräpning är viktigt.

– Platssamverkan i olika former har avgörande 
betydelse för trygghet enligt olika studier. När 
det sker systematiskt, strukturerat och målinriktat 
skapas säkra, trygga och attraktiva miljöer. En 
bred samverkan bidrar till en stark gemenskap 
som bygger upp samhällets motståndskraft mot 
kriminella normer och påtryckningar.  

– Man ska dock tillägga att bäst effekt får 
platssamverkan ihop med andra brottsföre-
byggande insatser. Det kan vara nattvandring, 
kameror, grannsamverkan.

Trygghet i centrum 

Östermalmshallen Padel Mölnlycke

I arbetet med plats- 
utveckling i kommunen  
jobbar förvaltningen tillsammans  
med fastighetsägarna och andra 
aktörer för säkra trygga och 
trivsamma centrummiljöer. 

Niklas Evheden  
Östermalmshallen Padel 

Mölnlycke

    Text:  
Hanna Gahnström 

I december -21 kom slutrapporten för Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder  
som Fastighetsägarna tagit fram tillsammans med Fastighetsakademin och en lång rad fastighetsägare  
i Göteborgsregionen. Rapporten i sin helhet finns att ta del av på Fastighetsägarna.se
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Helene Johansson
Verksamhetsledare på Nyföretagar-

centrum Härryda, 0735-25 05 92
helene.johansson@nyforetagarcentrum.se

Hur har det gått för er 2021?
– Året 2021 har gått över förväntan, vi har ut-
vecklat på flera plan, men inget av detta skulle 
vara möjligt utan våra helt fantastiska kunder!

– Vi byggde om vårt kök i våras, och kunde 
då satsa större på våra smörgåstårtor och 
cateringverksamheten.

– Utöver vår fantastiska mjukglass  som drar 
kunder från när och fjärran, åkte vi i början av 
våren ner till Slöinge för att välja ut smarriga 
smaker av kulglass som även den blev en stor 
succé här i Hällingsjö.

– Under 2021 drog vi igång med liveshop-
ping i vår klädbutik Lilla Smultronstället, nå-
got som har varit mycket uppskattat hos både 
långväga som närboende kunder då alla på ett 
bra sätt får se hur kläderna sitter på, och samti-
digt i lugn och ro kan lägga en beställning från 
soffan utan att fysiskt besöka en butik.

Vad har ni för utmaningar framåt?
– En stor utmaning vi har är att nå ut till fler, 
så att fler väljer att komma till oss som sitt 
utflyktsmål. Då vi gränsar till Marks kommun 
kan det vara många boende i Härryda kom-
mun som ännu inte hittat till oss.

Vad tänker ni satsa på 2022?
– Under 2022 kommer vi att satsa på fler alter-
nativ på vår dagliga meny, fler sittplatser i vår 
härliga utemiljö och ett större utbud i butiken.

Mölnlycke städ
Thomas Nilsson 
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I Härryda kommun finns det cirka 4 000 spännande företag.  Vi hörde med tre 
näringslivsprofiler vad som är på gång i deras företag – nytt år nya möjligheter, 
vad är målet för 2022?

Näringslivsprofilerna Inspirerar och förenar

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.

Annette Eiserman-Wikström,ordförande
info@foretagarna.se  | foretagarna.se/RegionForeningssidor/Vastra-Gotaland/

Vi är ett levande affärsnätverk för kvinnliga företagare och andra 
företagsamma 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!

Josefin Haraldsson, 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

Mölnlycke Centrumförening är en organisation för näringsidkare 
i Mölnlycke centrum. Vår övergripande ambition är att göra 
centrum attraktivt för både boende, besökare och dem som driver 
verksamhet. Vi arbetar med att skapa aktivitet som drar folk till 
centrum och skapar positiva upplevelser och konsumtionsglädje. 
Välkommen att höra av dig.

Johan Bohnstedt, ordförande
johan@molnlyckeoptik.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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Var med och främja det lokala 
entreprenörskapet och uppfyll 
människors drömmar! 

Nyföretagar Centrum är Sveriges ledande 
kraft för nyföretagande och har utmärkande 
resultat i överlevnadsgrad för företag.  Vi 
hjälper våra klienter att omvandla sin affärsidé 
till ett framgångsrikt företagande. 

NyföretagarCentrum erbjuder inspiration, 
kunskapsspridning, nätverksbyggande samt 
handledning via rådgivning och seminarium. 
Det gör vi genom vårt professionella nätverk 
av partners, erfarna entreprenörer, konsulter 
och branschexperter. Det leder till ett starkt 
och levande lokalt entreprenörsklimat. Vi är 
helt partnerfinansierade och det är tack vara 
våra partners som vår verksamhet är möjlig. 

Var även du med och stötta det  
lokala entreprenörskapet, för till-
sammans gör vi skillnad! 
De senaste åren har vi genomfört 149 
rådgivningar och 58 företagsstarter har vi 
bidragit till i Härryda, och överlevnadsgra-
den är hela 84% på dessa företag! 

Förutom detta, har vi genomfört drygt 30 
seminarium för och med nystartade företag.    
Något av dessa nystartade företag kan vara 
din framtida potentiella samarbetspartner 
eller till och med din framtida underleve-
rantör? Kanske kan Nyföretagaren bidra till 
utveckling av ditt företag?  

Vi vill erbjuda ditt företag att vara med på 
den framtida utvecklingen av dessa nystar-
tade företag genom:  
Hjärta. Glädjen att hjälpa i gång någon an-
nan med sitt företag. 
Samhällsansvar. Att vara med och skapa 
livskraftiga företag och arbetstillfällen i vår 
kommun. 
Exponering och marknads- 

kommunikation. Du kan välja 
mellan olika partnerpaket från 

5000kr. 

Bli partner idag!

Nytt år nya möjligheter  
vad är målet för 2022?
– Att växa med ytterligare en person på 
försäljning samt att fortsätta ge våra kun-
der service av absolut bästa klass. Att vara 
mer aktiva i vårt närområde.   

Vad är på gång i företaget just nu?
– Installera laddare för elbilar, både för oss 
själva samt vår hyresgäst AG Entreprenad.
Att enbart ha elbilar i vår bilpark, vilket 
blir klart till sommaren 2022.

Vad är er största utmaning framåt?
– Att fortsätta vara en uppskattad aktör på 
marknaden och att vara i framkant när det 
gäller teknik och miljöfrågor inom vårt 
område.
 

Nytt år nya möjligheter, vad är målet för 2022?
– Att bli det naturliga förstahandsvalet för städ-
ning av befintliga och nyetablerade företag i 
Mölnlycke med omnejd samt att vara med vid 
städupphandlingar i Härryda kommun.

Vad är på gång i företaget just nu?
– Vi för dialog med ett antal företag som nu är i 
planeringsstadiet med etablering.Vi vill vara med 
tidigt i processen vilket gör att vi kan påverka 
valet av rätt material som resulterar i ökad kvalitet 
i lokalvården och underlättar att utföra det.

Vad är er största utmaning framåt?
– Att rekrytera och utbilda lämpliga medarbetare 
som kan leda fram till ökad kompetens och 
arbetsmoral.

Källarbacken
Caroline Jespersen och 
Sara Eliasson 

Copysolutions 
Pasi Rahunen

”Som vi brukar säga, när införsäljningen är 
gjord, börjar vårt jobb med att hålla kunderna 
så nöjda att de aldrig efterfrågar någon annan 
leverantör”
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     Årets Näringslivskväll  
– en kväll av fest, show och firande!
 
 

Årets Näringslivskväll är en kväll av  
fest, show och firande!
Vi börjar med mingel och mat sen blir det  
show i två akter. 
Under kvällen kommer vi få lyckönska vinnarna av:
Årets företagare
Årets nyföretagare
Årets UF-företag
Årets utvecklingsföretag
Årets CSR-pris
Samt nyheten:  
Årets unga företagare

Näringsliv 2022
Du är inbjuden till

Anmälan: Scanna koden  
och anmäl dig direkt!

När:  Torsdag 30 mars

Var:  Wendelsbergs teater

Hur:  Köp din biljett direkt i anmälan,  
 begränsat antal platser. 

Pris:  295 kr per person (inkl. moms)

ARR ANGÖRER:

Program  
Näringsliv

2022

18:00  Mingel och mat 
19:00  Akt 1
19:45  Paus med mingel,  
 kaffe och tårta
20:15  Akt 2
21:00  Avslutning

nringslivskvllen-2022.confetti.events/ 
Kvällens konferencierer:
Fredrik Olsson och  
Helena Alterby Nordström

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

NÄRINGSLIVET GES UT AV HÄRRYDA KOMMUN, NÄRINGSLIVSENHETEN  

REDAKTION HELENA ALTERBY NORDSTRÖM, 031-724 87 76, HELENA.A.NORDSTROM@HARRYDA.SE 

FREDRIK OLSSON, 031-724 63 06, FREDRIK.OLSSON@HARRYDA.SE

FOTO: SID 1, ANNA SIGVARDSSON  | TRYCK EXAKTA


