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Kalendern
Vi är på företagsbesök hos Torbjörn 
Nilsson i Bångbro. 

Företaget Bandstål startade 1983. Efter 
nedläggning av Bångbroverken 1986 flyttade 
Bandstål in i nuvarande lokaler. Tio år senare 
kom Torbjörn in i familjeföretaget som idag 
är ett modernt stålservicecenter, med styrkor 
som flexibitet och snabba leveranser. 

2009 tog Torbjörn över fastighetsbolaget från 
kommunen. 

Friskvårdsanläggningen Värket öppnade 2011 
som är ett nonprofitprojekt. 

Torbjörn köpte in företaget Macromoulds 
2012 efter dess konkurs. Macromould är en 
modell och formtillverkare med kunder inom 
både det marina och industriella segmentet. 

2015 kom nästa förvärv i CNC Quality som 
finns i Karlskoga, företaget är inriktat på  
skärande precisionsbearbetning i metall. 

I Torbjörns företagsfilosofi ingår att bryta 
normer och pröva nya arbetssätt. Återinves-
tera i utveckling samt tillåta nyckelpersoner 
vara entreprenöriella i företaget 

Utanför det industriella har Torbjörn även in-
vesterat i startsups företag för ny teknik som 
Blockchain via företaget Cryptowell  

Övrigt om Torbjörn 

Sedan 2008 sitter Torbjörn i styrelsen för 
Bergslagens sparbank, vice ordf sedan 2009. 

2011 utsågs Torbjörn till en av kommunens 
ambassadörer 

Torbjörns företagsgrupp ligger i koncernen 
Sebbotinvest. Du hittar mer information om 
de olika företagen på: www.sebbot.com

6 februari 
Frukostmöte besöksnäringen 

17 februari
Företagsträff med fokus på 
företagsklimatet 

5 mars 
Årsmöte FR Bergslagen 

10 mars 
Årsmöte LIHF  

13 mars  
Frukostmöte nätverk  
Kvinnor i Näringslivet

17 mars 
Föreläsning Framgångsrik 
försäljning 

28 mars 
Företagsfrukost 

2 april  
Årsmöte Nyföretagarcentrum

Företagsbesök hos Torbjörn Nilsson

Två gånger per år samlar Destination 
Bergslagen besöksnäringsaktörer för 
frukostträffar. Syftet med träffarna är 
att titta på vilka gemensamma insat-
ser/planer som kan genomföras. 

Nu är det snart dags för första omgången 
2020. 

Välj mellan dessa fyra tillfällen: 
Torsdag 6 februari, Frövifors Pappersbruks-
museum, Frövi 
Fredag 7 februari, Hällefors kommunhus 
Måndag 10 februari, Tingshuset, Kopparberg 
Tisdag 11 februari, Nora turistbyrå, Nora

Företagsträff angående  
företagsklimatet. 

Den 17 februari med start kl 18,30 
på Bångbro Herrgård blir det en 
företagsträff kring det lokala 
företagsklimatet. Under kvällen  
tittar vi på enkätsvaren från 
Svenskt näringslivs senaste  
mätning och tar avstamp för hur vi 
tillsammans kan jobba vidare för 
att stärka det lokala  
företagsklimatet. 

Anmälan till träffen kan göras di-
rekt på kommunens hemsida. 

www.ljusnarsberg.se/foretag

Destination Bergslagens frukostträffar 
Frukosten börjar kl 07,45 och träffen håller på 
till ca 09,30. 
 
Anmälan ska ske senast den 4 februari på 
info@bergslagen.se

Företagsträff 17/2
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Avsändare:  Näringslivsrådet
  i Ljusnarsbergs kommun
  

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

Förutom det lokala samarbetet för 
näringslivsfrågor finns det även ett 
regionalt samarbete. 

Business Region Örebro (BRO) är ett part-
nerskap och länets samverkansplattform 
för näringslivsfrågor sedan 2015, där alla 
kommuner och regionen i Örebro län är 
medlemmar. 
Business Region Örebros grunduppdrag är 
organiserat i fem samverkansområden.  

-Entreprenörskap, nyföretagande & inno-
vationer 
-Investering & etablering 
-Kommunservice 
-Kompetensförsörjning 
-Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete 

Arbetet i BRO drivs av en verksamhets-
ledare samt koordinatorer för de olika 
områdena tillsammans med kommunernas 
och regionens näringslivsorganisationer. 

Exempel på aktiviteter 2020 där BRO 
deltager: 
-Elmia Automation i Jönköping 12-15 maj 

-Empack Tampere 9-10 september 

-Expo real München 5-7 oktober 

Mer information hittar du på: 
www.businessregionorebro.se

DIGITALA JULKALENDERN
Idéen att skapa en digital julkalender på kommu-
nens hemsida drogs igång den 6 november, det 
blev en kort startsträcka för att genomföra projek-
tet. Tanken med julkalender var att stärka och öka 
intresset för den lokala handeln med erbjudanden 
från lokala handlare/näringsidkare. 

Totalt fick den digitala julkalenderns första sida ca 
3900 besök. Luckorna lockade runt 3300 besök.

                   

NYA FÖRETAG I KOMMUNEN
Under 2019 startades det 26 företag i kommunen varav 6 AB. 
Källa: UC 

Nätverk kviNNor i NäriNgslivet
Nästa tillfälle för  träff i det kvinnliga nätverket blir fre-
dagen den 13/3 mellan kl 07,30-09,00. 

Tema är Investera i dig själv. Under en god frukost finns 
möjligheten att lyssna på Previa och Hälsocoachen.
Plats för träffen och anmälan meddelas senare.  

Business Region Örebro

Försäljning av industritomt                    

Kjell Gustafsson med Vent och Smide AB har förvärvat industritom-
ten på Verkstadsvägen mitt emot sin befintliga fastighet. Planen är 
att så småningom uppföra lokaler på tomten. Det är inte helt klart 
vilken inriktning eller utformning de framtida lokalerna ska ha. 

Historiskt ögonblick? Det var i alla fall länge sedan någon förvärvade en indu-
stritomt. Ljusnarsbergs kommun önskar lycka till med framtida byggplaner.

Föreläsning
Den 17 mars finns chansen att 
uppleva en föreläsning med 
Johan Lindahl under rubriken 
Framgångsrik försäljning 

Mer information om Johan och före-
läsningen finns på hemsidan: 

www.framgangsrikforsaljning.se 

Plats: Tingshuset  

Tid: Start kl 19,00 

Föreläsningen anordnas av Ljusnars-
bergs Industri och hantverksförening i 
samverkan med Bergslagens sparbank.


