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Kalendern
Företaget, Bellas kostråd startade 2016 
sedan dess har affärsidén utvecklats 
och kompletterats och erbjuder idag 
även livscoaching, Mental Träning, 
NLP, stresshantering, gruppträning 
och inspirationsföreläsning.  

Tjänsterna är utformade både mentalt och 
kroppsligt. De fysiska aktiviteterna är utfor-
made på ett sådant sätt att det ska vara enkelt 
och roligt samt att alla ska kunna delta. 
 
Isabellas filosofi är ju mer vi fokuserar på 
det friska och hitta balansen mellan krav och 
resurser desto mer växer vi och utvecklas 
personligt. 

Kostrådgivningen handlar om att ge informa-
tion och förmedla kunskap inom näringslära 
medan coachingen handlar mer om att se 
hela individen och ställa rätt frågor.  

Svaren finns alltid hos den enskilde, coachen 
hjälper klienten att uppnå sitt personbästa 
och producera de resultat de vill ha i sitt 
privat-och yrkesliv. Coachen behöver inte 
vara expert inom sin klients arbetsområde. 
Coaching är ett förhållningssätt och en ut-
vecklingsstrategi baserat på personligt ansvar 
till sin framgång och sitt självledarskap.  

Isabellas tjänster riktar sig både till privatper-
soner och företag. Tjänsterna för företag är 
avdragsgilla enligt skatteverkets regler. 

Isabella har kvar sitt jobb på Ahlstrom i Ställ-
dalen och jobbar parallellt med att jobba upp 
sitt företag.
Marknadsföring sker via facebook, instagram 
och hemsidan, där kan man hitta mer infor-
mation om företaget. 

www.halsocoachenisabella.se

6 juni Nationaldag på Malm-
torget

15 juni Kopparsvängen

21 juni Midsommarfirande 
på Malmtorget

29-30 juni Kulturglimtar

29-30 juni Guldrush

27-28 juli Stenmarknad
 
27 juli – 25aug Opera på 
skäret

9-10 aug Kopparbergsfesti-
valen

15 sep Koppartrampen

24 sep Företagsfrukost

27 sep Näringslivsnytt

28-29 sep Kopparbersgmark-
nad

DU VET VÄL OM? 
EVENEMANGSKALENDERN
På kommunens hemsida finns 
det en evenemangskalender dit 
företag och föreningar mer än 
gärna får anmäla evenemang. 

För att förenkla finns det nu en 
kalender som direkt i anmäl-
ningsformuläret visar vilka dagar 
andra företag och föreningar 
anmält evenemang. 

Hälsocoachen Isabella Almetag

Hälsocoachen Isabella Almeteg

Ny styrelse i Ljusnarsbergs  
Industri och hantverksförening.

Den 14 mars hade föreningen årsmöte 
och då valdes en ny styrelse.

Nya styrelsen består av:
Ordinarie, Thomas Gustafsson,  
Anna-Lena Danielsson, Jörgen Hart,  
Isabella Almeteg, Maria Jansson  
Hellström. 
Suppleanter, Kenneth Axelsson och  
Lars-Åke Johansson.

Vid årsmötet bestämdes också att återgå 
till namnet Ljusnarsbergs Industri och 
hantverksförening.

 Ny Styrelse i Ljusnars-
 bergs Industri- och 
 hantverksförening

John Scott’s
Preliminär öppning den 14 juni.
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Avsändare:  Näringslivsrådet
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Vill du inte längre motta detta utskick?  
Meddela kommunens näringslivsutvecklare. mikael.haapala@ljusnarsberg.se

Vid Malmvägen 36 i Kopparberg 
finns företaget Ezy Hut som starta-
des för ca 3 år sedan av Bernt As-
kelin.

Bernt är född och har bott i Sydney, 
Australien fram till för 4 år sedan då 
familjen flyttade till Kopparberg.

Ezy Huts affärsidé är att bygga flexibla 
modulhus av olika modeller. Systemet 
som Modulhusen är konstruerade och 
designade efter innebär att det är enkelt 
att montera upp och ner, enkla att flytta. 
Kräver i regel inga förberedande 

markarbeten eller specialverktyg vid 
monteringsarbetet. 

Modulhusen kan användas till en rad 
olika ändamål, alltifrån fritidsboende, 
katastrofboenden, skolbyggnader, det 
finns modeller och lösningar för alla 
möjliga olika behov.

Vill du bo vattnet på? För det finns  
modellen Aqua Van

För den som är intresserad av att veta 
mer om Ezy Hut och de olika produkter-
na finns information på: www.ezyhut.com

TORGHANDEL 2019
30/4 Torghandel - Valborg √
25/5 Torghandel – Våryra √
21/6 Torghandel - Midsommar
13-14/7 Torghandel - Bergslagens loppishelg
27-28/7 Torghandel - Stenmarknad
10/8 Torghandel – Ica Summercamp/Kopparbergs 
festivalen

Mer info om rutiner och bokningar finns på kommunens 
hemsida: http://www.ljusnarsberg.se/torghandel

                   

NYA FÖRETAG I KOMMUNEN

Hittills under 2019 har det startats 7 företag i kommunen varav 
3 är AB.
Källa: UC

KRAV PÅ E-FAKTURA TILL OFFENTLIG SEKTOR
 
Från 1 april är det enligt lag krav på e-faktura till offentlig sektor.
Mer information om detta finns på kommunens hemsida.

Positiva signaler gällande före-
tagsklimatet har kommit in under 
våren. När det gäller SKL´s Nöjd-
kundindex, NKI fick vi resultatet 
80 vilket på skalan ska avläsas som 
mycket bra, dock var antalet sva-
rande för litet för att komma med i 
den nationella rankingen. 

Svenskt näringslivs årliga  
enkätundersökning visar också åter på 
en liten uppgång i företagsklimatet efter 
ett par års nedgång. Årets ranking place-
ring avslöjas 24 september.

Nu finns det ställplatser 
i centrala Kopparberg. 

Macken har iordning- 
ställt ett antal ställ- 
platser för husbilar. Upp 
till 6 ekipage finns det  
plats för.

Kopparbergs marknad och  
Gammelmarknad ligger nu ute för 
upphandling från år 2020. 

Sista anbudsdag är 17 juni. Mer  
information finns på kommunens  
hemsida.

 FöretagsklimatEzy Hut

Ställplatser

Aktuell upphandling


