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Kalendern
Fredrik Horn-Berlin är VD och en av  
grundarna av Mybeat. Företaget säljer 
framför allt mobilabonnemang och starta-
de upp verksamheten i Örebro 2016 men 
flyttade och etablerade verksamheten 2017 
till Kapellansgatan i Kopparberg.

Företagets affärsidé är att sälja prisvärda mobila-
bonnemang, vara kundvänliga och tillgängliga med 
enkla användarsystem samt support via telefon.

I början jobbade företaget med Telenor men har nu 
bytt och har samarbetsavtal med Telia så Mybeats 
abonnemang har numera Telia täckning.

Mybeat vänder sig till båda privat- och företags-
marknaden, den kundgrupp som hittills växt mest 
är Seniorer (65+) på privata sidan.

All försäljning sker via hemsidan och inkommande 
telefonsamtal, företaget har ingen uppsökande 
säljverksamhet.

Det finns en bred ägargrupp som säkerställt före-
tagets uppbyggnad. Det har varit mycket jobb att 
få allt på plats med olika system och samarbeten i 
uppbyggnadsfasen. 

Försäljningen växer stadigt och idag sysselsätter 
Mybeat fem personer på plats i Kopparberg plus 
teknisk support på distans. 

Spännande samarbete i Norge med stor potential 
kan komma att skapa fler arbetstillfällen i Kopp-
arberg. Under sommaren har norska Tise Mobile 
valt att lägga sin kundcenterhantering hos My Beat 
i Kopparberg, och ett par andra norska aktörer ser 
på det samma.
Nyfiken och vill veta mer om företaget?
www.mybeat.se

8 oktober - Ny kommunchef 
på plats

10 oktober - Utsikt,  
Handelskammaren

22 oktober - Företagsfrukost

13 november - Solel på turné 
i Stråssa
 
19 november - Företagsfrukost  
(Temafrukost)

1 december - Julskyltning

5 december - Omvända  
gymnasiemässan

5 december - Årets  
entreprenör

6 december - Nästa nummer 
av Näringslivsnytt

7-8 december - Julkonsert - 
Opera på Skäret

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. 

MyBeat

Den 5 december mellan kl 10-14 är 
det dags för den omvända gymna-
siemässan igen. 

Mässan är ett samarbete mellan Nä-
ringslivet i Ljusnarsberg och Kyrkbacks-
skolan. Syftet är att öka elevers kun-
skaper om dels det lokala näringslivet 
dels kunskap om olika yrkeskategorier 
samt ta del av representanter från olika 
gymnasieskolor och deras utbildnings-
innehåll. 

På tidigare mässor har det varit ca 30 
företag och 10 skolor representerade. 
Vi hoppas att många företag även i år 
har möjlighet att delta som utställare på 
mässan.

Den som är intresserad av delta anmäler 
sitt intresse till Ingrid Hultén skolans 
Studie- och yrkesvägledare på:  
ingrid.hulten@ljusnarsberg.se

 Omvända gymnasie                                               
 mässan

Elin och Fredrik på MyBeat



BESÖK OSS PÅ WWW.LJUSNARSBERG.SE

Avsändare:  Näringslivsrådet
  i Ljusnarsbergs kommun
  

Vill du inte längre motta detta utskick?  
Meddela kommunens näringslivsutvecklare. mikael.haapala@ljusnarsberg.se

Emma Larsson och Daniel Wedar har 
tagit över Djurens lanthandel efter 
Staffan och Lena Törnberg som starta-
de butiken för nio år sedan.

Emma har jobbat i butiken under ett par års 
tid och har tidigare haft funderingar på att ta 
över men då har det inte riktigt legat rätt i ti-
den. Nu när de har fått i ordning på deras gård 
söder om Kopparberg kändes det rätt att ta 
över ansvaret för butiken. På gården föder de 
upp Linderödssvin och Gotlandskaniner som 

är gamla svenska lantraser som de vill jobba 
för att bevara.

Några stora förändringar för butiken planeras 
inte men för att komplettera butikens sorti-
ment har de även börjat sälja lantbruksfoder.

De har fler ideér och tankar om olika aktivite-
ter som kan bli aktuella längre fram i tiden.

Du hittar info på: www.djurenslanthandel.se 
och facebook.

FÖRETAGSKLIMATET
Den 24 september släppte Svenskt Näringsliv sin ranking 
över företagsklimat i landet kommuner.

Ljusnarsbergs kommun tappade en placering i årets 
ranking och ligger nu på plats 132.

Mer om undersökningen finns på:  
www.foretagsklimat.se

                   

NYA FÖRETAG I KOMMUNEN
Hittills under 2019 har det startats 19 företag i kommunen varav 
6 är AB.
Källa: UC

VAD ÄR TIMBANKEN?
Timbanken är till för dig som ska starta eller utveckla ditt  
företag. Du får fem timmar med en expert.
Mer info finns på www.timbanken.se

Ny ägare till Djurens Lanthandel

Kopparbergs marknad
Ny entreprenör tar över arrangemang-
et av Kopparbergs marknad år 2020.

TOMER, en företagarförening för torg och 
marknadshandlare vann upphandlingen för 
att driva Kopparbergs marknad de kommande 
åren.

Sammanlagt var det fem anbudsgivare som var 
intresserade av Kopparbergs marknad.

I samma upphandling blev det klart att Hör-
kens Bygdedansare fortsätter som arrangör för 
Gammelmarken.

                   Företagsfrukost
Nätverk för kvinnor i näringslivet!

Ett 15-tal kvinnor träffades under ett frukost-
möte och samtalade om villkoren för företagan-
det. Många utmaningar och liknande behov 
resulterade i fortsatta träffar med olika teman, 
både för att nätverka och för att stötta varandra. 

Det är öppet för fler att vara med. Nästa träff 
planeras till november och på dagordningen 
kommer det att vara företagsjuridik med vad 
allt det kan innebära.

                   

Succé för årets Opera på Skäret!

Årets uppsättning av Trollflöjten blev Opera 
på Skärets största publiksuccé någonsin, hela 
10 600 besökare blev årets facit vilket ger en 
publiktäckning på 95,6%.

Planeringen till nästa år är redan igång. Nästa 
sommar 2020 kommer Puccinis opera Turan-
dot spelas. 

https://operapaskaret.se/

Opera på Skäret


