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Lerum tillhör Sveriges topp-
skikt för sitt företagsklimat. 
Men förra året var det ännu 
bättre. Därför inrättas nu en 
företagslots – det har Lerums 
kommun och näringslivet en-
ats om.

I maj inbjöd Lerums kommun nä-
ringsliv, politiker och tjänstemän 
till en diskussionskväll med före-
tagsklimatet i Lerum i fokus.

Diskussionen koncentrerades 
kring fyra åtgärdsområden:
• Politikerna, tjänstemännens och 
skolans attityder till företagande.
• Kommunens service till företagen.
• Kommunens regler och byråkrati.
• Företagande, antal privata arbets-
platser per invånare.

Bättre service krävs
Framför allt var Lerums företagare 
missnöjda med kommunens service 
till företagen. Ganska snabbt upp-
kom förslaget om en ny företagslots 
för att förbättra tillgängligheten och 
underlätta för företag att komma i 
kontakt med kommunen. Företags-
lots har redan prövats i ett fl ertal 
kommuner i Sverige med framgång. 
Lerums kommun har nu beslutat 
att inrätta funktionen företagslots 
inom sektor samhällsbyggnad.

- En viktig förutsättning för ett 
bättre företagsklimat och ett starkt 
näringsliv är att skapa fl ertalet kon-
taktytor mellan företag och kom-
munen, säger Jakob Rydén, som 
tillträder som ny företagslots i ok-
tober.

Ny företagslotsNy företagslots

Bättre kontakt med företagslots
Jakob kommer närmast från Göte-
borgs stadskansli där han har arbe-
tat med infrastruktur och närings-
livsfrågor.

            Fler personliga möten mellan 
näringsliv och kommunen skapar goda 
relationer vilket i förlängningen kan bidra relationer vilket i förlängningen kan bidra 
till ett ännu bättre företagsklimat i Lerum. till ett ännu bättre företagsklimat i Lerum.   
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Företagslotsen kommer att ha en 
tydlig informationsroll. Företagare 
kan komma till lotsen, och tillsam-
mans kartlägga behoven. Sedan kan 
lotsen ge information om vilka be-

slut och kontakter som behöver tas. 
Jakob kommer även att arbeta med 
företagsträffar. Fler personliga mö-
ten mellan näringsliv och kommu-
nen skapar goda relationer vilket i 

förlängningen kan bidra till ett ännu 
bättre företagsklimat i Lerum.   

Hantverks- och designutbild-
ningen i Nääs Fabriker får i 
höst sällskap av ett nytt de-
signhotell.

- Kärnverksamheten är 
konferenser med fantastiska 
möjligheter. Samtidigt ska det 
vara en öppen verksamhet för 
områdets 65 företag, regionens 
hela näringsliv, lerumsbor och 
turister, säger Katarina Stens-
ryd, vd för Nääs Fabriker AB.

Sedan Byggnadsfi rman Ernst Rosén 
AB 1990 övertog Nääs Fabriker har 
ambitionen varit hög. Nääs Fabriker 
skall vara ett komplett företagscen-
ter med målsättningen att utvecklas 
till att vara Sverigeledande med 
kvalitet och charm i skön förening.

- Våra hyresgästers behov har 
hela tiden styrt utvecklingen av 
skräddarsydda lokaler, tekniska 
lösningar eller personlig service. 
Att vi nu bygger ett konferenshotell 
ligger enbart i linje med vår vision.

Etablerade operatör
Nääs Fabriker AB investerar i run-
da tal 100 miljoner kronor i hotellet 
med kringbyggnader samtidigt som 
man bevarar utseendet på det gamla 
spinneriet från 1833. Uppdraget att 
driva konferens-, restaurang- och 
hotellanläggningen har gått till det 
fi nska familjeföretaget Fazer.

Mycket godis i baren med andra 
ord?

- Fazer är mer än choklad. Kon-
cernen driver sedan fl era år unika 
och högkvalitativa konferensan-

Nytt klasshotell i Nääs FabrikerNytt klasshotell i Nääs Fabriker

läggningar i Stockholmsområdet. 
Dessutom driver man ett antal cof-
feeshops, lunch- och Åhlénsrestau-
ranger. I Göteborg äger företaget 
restaurang Fond, där stjärnkocken 
Stefan Karlsson även kommer att 
ansvara för Nääs Fabriker Hotell & 
Restaurangs meny. 

Lyft för Lerum
Att Lerums kommun begåvas med 

ett helt nytt konferenshotell med 
57 rum, vissa i etage med en tak-
höjd på över fem meter, är något 
näringslivschef Hans Parck länge 
drömt om.

- Vi har många företag som har 
affärsbesök från utlandet. De har 
fram till i höst i stor utsträckning 
varit hänvisade till Göteborg. En 
sådan här unik anläggning i denna 
behagliga miljö - stärker Lerums 

näringsliv, besöksnäringen, affärs-
turismen och alla de tjänsteföretag 
som kan tänkas starta till följd av 
den här etableringen.

Kreativ miljö
Katarina väljer att se Nääs Fabriker 
Hotell & Restaurang som den per-
fekta konferensanläggningen för 
små- och medelstora sällskap, upp 
till 25 personer.

- Vi kan erbjuda mycket fl exibla 
och fullt utrustade mötesrum an-
tingen i hotellet eller vid vattenlin-
jen. Anläggningen har så mycket att 
erbjuda att vi med rak rygg kan upp-
vakta utbildningsföretag att lägga 
hela sin verksamhet i Nääs Fabri-
ker, menar Katarina som gärna ser 
en gång- och cykelförbindelse längs 
Sävelången mellan Nääs Fabriker 
och Nääs Slott i framtiden.

Standarden hos Nääs Fabriker Hotell & Restaurangs rum är genomgående mycket hög med genomtänkt och utsökt design. Från den tillbyggda takvå-
ningen är utsikten strålande över sjön Sävelången, Nääs Slott, naturen och Floda kyrktorn. I horisonten skymtar Sveriges största golfanläggning Öijared. 
På bilden Katarina Stensryd.

Lerums nya företagslots som innebär bättre service till Lerums företagare: Jakob Rydén. Foto: Karin Storm.


