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1 Nyhetsbrev 
 

Januari 2023 
 
Innehåll i detta nyhetsbrev 
*Inledning 
*Företagsbesök 
*Konstutställning 
*Nätverksträffar i vår 
*Inbjudan till lokala Energiträffar 
*Nya företag i kommunen 
*Vill du göra affärer med 
kommunen? 
*Det händer saker hos näringslivet! 
*Förändringar hos Fokus Herrljunga 
 
 
Inledning 
Hej alla företagare/företagsamma i 
kommunen & God fortsättning på 
det nya året! 
 
Nytt år innebär nya lagar, 
förordningar och inte minst en del 
administrativt arbete på kontoret. 
Du glömmer väl inte av att lämna in 
kontrolluppgifter till Skatteverket, 
Fora och Svenskt Näringsliv i tid?  
31 januari är sista dag för detta. 
(Senare inrapporteringsdatum för 
Svenskt Näringsliv). 
__________________________________ 
 
Företagsbesök 
Dags för företagsbesöksturné igen! 
Som ni alla säkert känner till, 
arrangerar Fokus Herrljunga 
företagsbesök tillsammans med 
kommunen. Våra nya 
Kommunalråd Mats Palm,  
 

 
 
 
 
Emma Blomdahl-Wahlberg samt 
Gunnar Andersson & 
Kommundirektör Ior Berglund är 
angelägna att besöka just dig och 
ditt företag. Vi strävar efter att 
besöka företag i olika branscher 
och storlek.  
 
Önskar du och ditt företag ett 
besök av kommunen och Fokus 
Herrljunga? Hör då av dig till  
Carl-Olov på co@fokusherrljunga.se 
alternativt 070-531 80 38. 
 
 
Konstutställning på Fokus Herrljunga 
Vi hälsar er hjärtligt välkomna att 
gästa oss och njuta av de vackra 
bilder som Bygdefotograferna tagit.  
Fotoutställningen kommer att 
hänga under januari till mars. Slå en 
signal innan du kommer, så att vi 
säkert är på plats, här på Torget 2 i 
Herrljunga.  
 
 
 
Nätverksfrukost i Januari 
Välkommen till Herrljunga Hotel & 
Konferens, tisdagen den 31 januari,  
kl. 07.30—08.45. Obs Tiden! 
 
Vi möter Mats Palm 
Kommunstyrelsens ordförande & 
Emma Blomdahl-Wahlberg 
Kommunstyrelsens 1.e vice ordf 
med särskilt ansvar för 
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2 näringslivsfrågor, som berättar om 
”Det nya politiska styret i 
Herrljunga”.  
Glöm inte av att anmäla dig om du 
önskar frukost, på 
anmalan.herrljunga@gmail.com 
alternativt 0513-358 55, senast 30/1 
kl. 09.00. 
 
 
Nätverksfrukost i Februari 
Välkommen till Gäsene Mejeri i 
Ljung, tisdagen 28 februari,  
kl. 07.30—08.45. Obs! Tiden! 
 
Vd Marcus Jansson berättar om de 
nya satsningar som Gäsene Mejeri 
gör. Carl-Olov presenterar 
kompetens- och lokalkartläggning 
som gjordes hos 100 företag i 
kommunen, 2022.   
Glöm inte av att anmäla dig om du 
önskar frukost, på 
anmalan.herrljunga@gmail.com 
alternativt 0513-358 55, senast 27/2 
kl. 09.00. 
 
Nätverkslunch i mars 
Välkommen till Mosslanda Pub & 
Konferens tisdagen den 28 mars kl. 
11.45-12.59. 
Carl-OIov Holmström berättar om 
händelser i Herrljungas näringsliv 
under sina 7 år på Fokus Herrljunga. 
Glöm inte av att anmäla dig för 
lunchens skull, på 
anmalan.herrljunga@gmail.com 
alternativt 0513-358 55, senaste 27 
mars kl. 09.00.  
 
 

 
Inbjudan till lokala Energiträffar! 
Torsdagen den 26 januari kl. 13-17 
(för dig som är företagare) och  
kl. 17-19 (för allmänheten) i 
Kulturen, (Allégatan 25) Vårgårda. 
 
Leverantörer av större 
solcellsanläggningar, energilagring, 
& laddinfrastruktur finns på plats, 
samt föreläsningar. Anmäl dig per 
omgående här dock senast den 23 
januari. (Separat Inbjudan bifogas). 
 
Lördagen den 11 mars kl. 9-17  
i Herrljunga Folket Park. Mässan 
vänder sig till företag och 
allmänheten. 
Sparande, sol, vind, biogas, lagring, 
vätgas, värmepumpar, fordon, 
byggnation, minska 
koldioxidutsläpp och 
energianvändning eller andra 
hållbara lösningar. Kortare 
föreläsningar varje timma.   
 
För mer information samt om du är 
intresserad av att vara utställare på 
denna mässa, kontakta Herrljunga 
Naturskyddsförening på 
herrljunga@naturskyddsforening.se 
alternativt Kjell Johansson 0735-
518686 (Separat infolapp bifogas). 
 
__________________________________ 
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3 Nya företag/are i kommunen, 
sedan föregående Nyhetsbrev 
Vi välkomnar nedan nyregistrerade 
företag i vår kommun! (Tabellen 
kan vara ofullständig pga. 
Bolagsverket/Skatteverket). 
 
PE Helgesson AB  
MarReb AB  
Daniel Karlsson  
Backman Transport & Entreprenad 
AB  
Johanna Ericsson  
EdBeni Green Mining Initiative Hb  
Albin Holmberg  
Direkt Elservice i Skaraborg Hb  
Amanuel Idriss  
Brogården Skogsförvaltning Hb  
Ljung 1:50 AB  
Peter Geiger  
Tereng konsult AB  
Thai Makinni Utsikten AB  
Eva-Lena Kampf  
Philip Södergren  
Josephine Tillman-Ryberg, 
Hästnäringskonsulten Sverige  
Albin Fredén  
Stomlanda  
Magnus Norén  
Svensk Maskinkonsult AB  
Jessika Benjaminsson  
Ljunga klöv & nöt AB  
CATEO AB  
Ljungs Bygg i Väst AB  
QvalitE Consulting i Ljung AB  
Sofia Stawåsen Brokvist  
Karin Bartholdsson  
Augustin Hoborici  
Christian Carlzzon  
Linnéa Boqvist, Flowers by Linn  
Tilda Franklin  
Adam Månsson  

DB Fastighetsförvaltning AB  
Konrad Thorild  
Bilpress Nordic AB  
Tågården Kött AB  
Sophie Mcnicholas  
Tim Lagerstam  
Johan Svensson  
Holmstrands Entreprenad AB  
Josefin Karlsson  
Rödklövern Bemanning AB  
Philip Falk AB  
Patrik Gabrielsson  
Nicks Entreprenad AB  
Fröstorps Biogas AB  
First-Padel Herrljunga AB  
Emma Andersson  
Bo Enar Lindskog  
Sämsholm Gård AB  
BGS - Stall & Hovslageri AB  
Patrik Rickardsson  
Starka Tak Väst AB  
Anniqa Lindén  
Lucas Benjaminsson  
Michael Grönberg  
Handelsbolaget Goa Gubben  
 
Nystartade företag bjuder vi in till 
nätverksträffar samt sänder ut 
information om aktualiteter rörande 
näringslivet i kommunen. Önskar du 
själv eller känner någon som är 
intresserad av att få information av 
oss? Maila då dina 
kontaktuppgifter till 
info@fokusherrljunga.se så får du 
kommande info från oss. 
Lycka till med er verksamhet! 
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4 Vill du göra affärer med 
Kommunen? 
Då besöker du kommunens 
hemsida på www.herrljunga.se och 
klickar på menyn ”Näringsliv och 
arbete”, därefter väljer du i vänster 
meny, ”Upphandling och inköp”. 
På denna sida finner du mer 
information och länkar till 
pågående och planerade 
upphandlingar samt övrig 
upphandlingsinformation. Glöm 
inte av att besöka dessa sidor 
regelbundet, för att erhålla aktuell 
information!  
 
Under 2023 kommer bland annat 
följande upphandlingar att ske 
(urval); 

• Upphandling ramavtal 
maskintjänster & skötsel av 
gata och grönytor 

• Upphandling ramavtal 
vinterväghållning 

• Upphandling ramavtal 
transporttjänster mat / tvätt 

• Upphandling ramavtal lås & 
nycklar 

• Upphandling ramavtal 
hantverkartjänster bygg, 
måleri, VA/VVS, el, glas, 
ventilation 

 
Upphandlingsansvarig Anders 
Siomonsson 0736-20 60 32, alt 
upphandling@herrljunga.se 
 
Vi kommer att arrangera ett 
upphandlingsseminarie i mars, 
syftet med denna träff är att 
informera om hur en upphandling 

går till, separat info om detta 
skickas ut senare.  
 
Ett gott råd till dig som är 
intresserad av att vara med på 
upphandlingarna; Var ute i god tid! 
Hör gärna av dig till oss på Fokus 
Herrljunga, om du behöver 
stöd/råd, så ska vi hjälpa dig på 
bästa sätt! 
 
 
Det händer saker hos näringslivet i 
vår kommun! 
 
Pipelifes omfattande expansion i 
Ljung pågår och beräknas vara 
färdigställd under 2023. 
 
Gäsene Mejeri har köpt Vrigstads 
Mejeri i Vrigstad, Småland.   
 
Västra Hundsportcentrum har nu 
öppnat sin verksamhet på Ölltorps 
industriområde i Herrljunga. 
Företaget verkar inom hundsport.  
 
Thörnells Parfymeri på Storgatan 28, 
stängde vid årsskiftet. Enstaka 
öppettider för utförsäljning, pågår.  
 
Vill också du & ditt företag synas 
under denna informationspunkt? 
Hör då av dig till 
info@fokusherrljunga.se Det kan 
vara en för företaget betydande 
investering eller nybyggnation som 
man vill informera marknaden om.  
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5 Förändringar på Fokus Herrljunga 
 
Jag (Carl-Olov) har sagt upp mig 
för att börja som Näringslivschef i 
Falköping. Jag lämnar Fokus 
Herrljunga den 31 mars, men till 
dess är det full aktivitet som gäller! 
Stort TACK för dessa fantastiska 
dryga sju åren på Fokus Herrljunga! 
Alla fantastiska människor, företag, 
föreningar, kommun & övriga 
offentliga aktörer som jag mött! I 
nästa nyhetsbrev möter vi Fokus 
Herrljungas ordförande Kenn 
Ahlgren samt Företagarna 
Herrljungas ordförande Martin 
Fredriksson, som då kommer att 
berätta mera om vad som är på 
gång framöver! 
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