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Till dig som är eller planerar att bli företagare
Våren 2014 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun.
Här presenteras ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten.
Besök lillaedet.se/naringsliv för mer information.

Att nätverka-Qvinst 
Torsdag 20 februari kl. 8-16, Kommunhuset
Föreläsare: Elisabet Andersson Brinkman 
Arr: Göta älv turism

Att deklarera enskild
näringsverksamhet
Onsdag 9 april kl. 18, Kommunhuset
Arr. Skatteverket och Företagscentrum
 

Värdskapsutbildning med Janne 
Gunnarsson
Tisdag 29 april kl. 8-12, Aulan, Ale gymnasium
Arr. Göta älv turism, Företagscentrum 
Lilla Edet och Lilla Edets kommun

Informationsträffar: Starta eget
Starta eget-information Skatteverket
Onsdag 29 januari, kl. 18, Kommunhuset

Starta eget-information
Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 25 februari, kl. 18-20.30, Kommunhuset

Starta eget-information
Nyföretagarcentrum Väst
Måndag 7 april, kl. 18-20, Kommunhuset

Onsdag 5 februari, kl. 18, Folkets hus
Torsdag 6 februari, kl. 18, Ale gymnasium (sal 209)

Företagscentrums frukostmöten
Vad betyder Västsvenska paketet för oss?
Tisdag 18 februari, kl. 8, Folkets hus
Håkan Skog, företagscoach från Väst-
trafik berättar vad Västsvenska paketet är 
och vad det kan innebära för Lilla Edet.

Hur utvecklas konjunkturen i GR? 
Tisdag 18 mars, kl. 8, Folkets hus
Hur konjunkturen i Göteborgsregionen 
utvecklas har stor betydelse för det lokala 
näringslivet. Vilka positiva respektive 
negativa signaler bjuder omvärlden på? 
Business Region Göteborgs omvärlds-
analytiker Mårten Andersson ger en 
sammanfattande bild av konjunkturläget 
enligt olika indikatorer och undersök-
ningar.
  

Tema ej klart
Tisdag 13 maj, kl. 8

Handelsutveckling
Stormöte
Onsdag 26 februari, kl. 18.30, Kommunhuset

Studieresa Varberg
Tisdag 1 april, kl. 7-18

Handlarfrukost
Tisdag 8 april, kl. 8-10, Folkets hus

Företagslunch hos
Stendahls Bil 
7 februari, kl. 12-13
För alla företagare som vill utbyta idéer 
och kunskaper med varandra. Anmä-
lan till event@stendahlsbil.se senast 31 
januari. För info om kommande företags-
luncher mejla event@stendahlsbil.se.
Arr. Stendahls Bil

Frukostträff med LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett 
kvinnligt affärsnätverk som vill bidra 
till kompetensutvecklingsmöjligheter, 
utökad företagssamverkan och breddat 
kontaktnät för kvinnliga företagare och 
blivande, kvinnliga företagare. Nätverket 
ska främja kvinnors företagande, tillväxt 
och vinst genom samarbeten och erfaren-
hetsutbyten. Vi träffas på Boströms Café 
kl. 8.

Fredag 31 januari
Fredag 28 februari 
Fredag 28 mars
Fredag 25 april 
Fredag 23 maj

Årsmöten
Ale & Lilla Edets turistorganisation
Tisdag 28 januari, kl. 18.30
Repslagarmuseet Älvängen

LENK - Lilla Edets Nätverkande Kvinnor
Måndag 24 februari, kl. 18:30
Vuxenskolans lokaler

Företagarna
Måndag 10 mars, kl. 18.30
Edets Värdshus

Företagscentrum
Tisdag 8 april, kl. 18.30
Lödösehus

LILLA EDET. En sport-
lovsaktivitet på ungdo-
marnas begäran.

Lördag-söndag 15-16 
februari arrangeras ett 
LAN-party i Folkets Hus.

Det kommer att finnas 
plats för 30 deltagare i 
åldern 13-18 år.

Mötesplats för ungdomar är 
ett projekt där flera förvalt-
ningar satsar resurser för att 
kunna genomföra olika typer 
av aktiviteter som efterfrågas.

– Det erbjuds en hel del 
sysselsättningar för dem 
som är idrottsintresserade, 
men sedan har vi den andra 
gruppen ungdomar. Det är 
en målgrupp vi måste fånga 
upp. Istället för att vi vuxna 
ska hitta på saker som vi tror 
uppskattas, så är det bättre 
att ungdomarna själva får 
säga sin mening. LAN-hel-
gen är ett exempel på det, 

säger kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

LAN i Lilla Edet är ett 
samarrangemang mellan 
kommunen och Folkets Hus. 
Dessutom finns Lions med 
på ett hörn.

– De sponsrar med priser 
till de turningar som kom-
mer att genomföras. Vi kom-
mer att ha en spelledare som 
håller i den biten. Vidare 
kommer det att finnas per-
sonal på plats i Folkets Hus 
hela helgen som borgar för 
en trygg och säker miljö. Vi 
ser emellertid gärna att för-
äldrar kommer hit och tar 
del av gemenskapen, säger 
kultur- och fritidschef Eva 
Lejdbrandt.

Anmälan sker via kommu-
nens hemsida. Formuläret 
kommer att ligga uppe från 
och med den 28 januari.

– Det är först till kvarn 
som gäller. Möjligtvis kom-
mer vi att få upprätta en 

reservlista beroende på hur 
stort intresset blir. Varje del-
tagare ansvarar för sin egen 
dator, förklarar Eva Lejd-
brandt.

Deltagarbiljetten hämtas 
ut på Lilla Edets bibliotek. 
I anmälningsavgiften ingår 
förutom anslutning till nät-
verk och annan teknisk servi-
ce även mat och fika för två 
dagar.

– Därutöver håller vi ser-
veringen öppen där delta-
garna kan köpa dricka, kaf-
fe, frukt och så vidare, säger 
Folkets Hus-chefen Jens 
Ericson.

– Det finns också möj-
lighet för ungdomarna att 
övernatta i Folkets Hus. Då 
får de ha med sig sovsäck och 
liggunderlag.

Arrangemanget kommer 
att äga rum i Stora Salongen 
där den nya ljudanläggning-
en är installerad sedan en tid 
tillbaka. Investeringen kunde 

möjliggöras tack vare ett bi-
drag på 290 000 från Bover-
ket.

– Nu har vi det bästa lju-
det man kan tänka sig, säger 
Jens Ericson.

LAN-helgen i Folkets 
Hus startar upp på lördags-
morgonen klockan nio och 

fortgår fram till söndag ef-
termiddag.

– Det ska bli jättekul och 
förhoppningsvis kan vi göra 
detta till en återkommande 
aktivitet, avslutar Jens Eric-
son.

JONAS ANDERSSON
FOTNOT. LAN är när ett antal dator-

användare träffas för att koppla sam-
man datorerna i ett LAN (Local Area 
Network). De i särklass vanligaste 
syften för ett LAN-party är att spela 
datorspel mot varandra. Storleken på 
ett LAN kan variera från två till flera 
tusen deltagare.
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– Skolungdomar välkomnas till Folkets Hus

LAN på sportlovet

Chefen för Folkets Hus, Jens Ericson, folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin Rydbo samt kultur- och fri-
tidschef Eva Lejdbrandt ser fram emot den LAN-helg som ska äga rum på sportlovet, 15-16 februari. 
Det finns plats för 30 deltagare i åldern 13-18 år.

SPF Göta Älvdalsbyg-
den hade årets första må-
nadsträff, som grötfest, den 
16 januari i Missionskyrkan, 
Lilla Edet. Kerstin An-
dersson hälsade de 60-talet 
medlemmarna som hör-
sammat inbjudan välkomna. 
Hon berättade vidare om 

vårens aktiviteter och fören-
ingens övriga arbete i bland 
annat KPR, kommunala 
pensionärsrådet.

Gunilla Wallstedt 
redogjorde för studiecirkel-
utbudet med uppmaning om 
att anmäla sig snabbt, så att 
cirklarna kan komma igång.

Sedan var det dags för 
gröt och smörgås. I anslut-
ning till kaffet underhöll Ida 
Dahlgren, Maike Hoffmann, 
Joel Jansson och Mathilda 
Nordberg från Lilla Edets 
Musikskola under ledning 
av deras lärare, Ingmarie 
Romell. Eleverna, som alla 

går i 9:an sjöng och spelade 
blockflöjt, gitarr och nyckel-
harpa (Mathilda). Reperto-
aren bestod bland annat av 
1700-talsmusik samt svensk 
och irländsk folkmusik.

Eftermiddagen avsluta-
des på traditionellt vis med 
dragning på ”årorna”.Från vänster: Joel Jansson, Maike Hoffmann, Mathilda Nordberg, 

Ida Dahlgren samt deras lärare Ingmarie Romell.

Grötfest i Missionskyrkan i Lilla Edet


