
 

3 april 2013 

Näringslivsrådet den  25 mars 
 
Närvarande: 
Jeanet van Dam  LIHF 
Thomas Gustafsson Företagarna 
Gunilla Pöchhacker Företagarna 
Ewa-Leena Johansson Kommunen 
Bo Wallströmer Kommunen 
Tomas Larsson Kommunen 
 
 

1. Tomas öppnade mötet och hälsade alla välkomna! 

 

2. Genomgång av föregående protokoll som godkändes utan ändringar 

 

3. Diskussion kring prioriterad verksamhet och genomförande för 2013. Alla deltagare 

fick redovisa sina idéer och förslag och efter en gemensam diskussion bestämdes att 

vi skall prioritera följande: 

 

- Arbeta för att försöka utveckla skolmässan så att, förutom eleverna (som är 

primärgruppen), även andra kan besöka mässan såsom föräldrar, näringsliv och 

allmänhet. Jeanet undersöker förutsättningarna med Kyrkbackskolan. 

 

- Vi skall gemensamt fokusera tydligare på att hjälpa våra befintliga företag. 

Föreningarna och kommunen inventerar hur vi bäst kan stödja företagen men en 

sådan sak kan vara Mentorer för företag som önskar stöd vid tex expansion. Företag 

som önskar Mentor och personer som är intresserade att verka som Mentor anmäler 

sitt intresse till Tomas L.  

 

- Tomas bjuder in centrumhandeln för diskussion angående julbelysning. En attraktiv 

julbelysning lockar till handel och gör Kopparberg mer attraktivt. 

 

- Mötet ser positivt på en fortsatt torghandel. Gärna med nya inslag från 

kulturföreningar, byalag, röda korset mfl. Tomas bjuder in till torghandel och alla 

hjälps åt att göra torghandeln attraktiv för handlare och besökare. 

 

- Kommunen skall arbeta vidare med det nya industriområdet Dalskogen för att vara 

förberedd på snabba beslut vid etableringar. 

 



 

- Kommunen skall tydligare beskriva vilket stöd som kommunen och andra 

organisationer kan ge företagen via vår hemsida. 

 

4. Nästkommande näringslivsträff (pub-kväll) planeras till den 16 september (LIHF 

planerar innehåll). 

 

5. Övrigt: 

- Önskemål om att skyltning vid bryggeriet och Finnhyttan undersöks och genomförs. 

Tomas arbetar för en lösning. 

- Önskemål om att fler glasskåp för exponering av företag på ICA. Tomas ser över 

möjligheterna och återkommer med besked. 

 

6. Nästa möte den 27 maj. Kl. 8.15 på Stora Gården. 

 
 
 
 
Vid protokollet 
Tomas Larsson 

 

 

 

 
 


