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Företagarna i Munkedal växer och är 
mer aktiva än på många år. Allt fl er ser 
fördelarna med att ingå i ett lokalt och 
regionalt nätverk. Det handlar om er-
farenhetsutbyte, affärsnytta och fort-
bildning.

Det fi nns fl era skäl till varför företagare är 
med i riksorganisationen Företagarna.

- För mig handlar det mycket om lära känna 
andra företagare på orten. Genom att visa upp 
vad vi kan erbjuda varandra, kan vi lättare 
samarbeta och göra affärer med varandra, sä-
ger Ewa Alfredsson.

Plattform för utveckling
Torbjörn Eliasson ser främst andra grunder 
till medlemskapet:

- Jag ser Företagarna som ett verktyg och 
stöd för alla företagare som jobbar rätt så en-
samma där ute. Att ingå i etablerade nätverk 
och ta del av andras erfarenheter och idéer 
stimulerar ens egen vardag. Företagarna är en 
utmärkt plattform för detta och utbildning-
arna är verkligt nyttiga.

Bengt Johansson fyller i:
- Det här blir särskilt tydligt för företagare, 

som exempelvis konsulter, som inte ingår i 
någon branschorganisation.

Nyttiga utbildningar
Tillsammans med kollegorna i Sotenäs och 
Tanum har Företagarna i Munkedal stiftat 
Kompetensutveckling i norra Bohuslän vars 
huvuduppgift är att samordna företagsutbild-
ningar.

- Vi samarbetar med utbildningsanordnare 
för att kunna erbjuda skräddarsydda utbild-
ningar som passar våra medlemmars behov. 
Just nu försöker vi utvidga verksamheten till 
hela Fyrbodal, förklarar Jan Hognert, ordfö-
rande Företagarna Munkedal.

En stark röst mot kommunen
Företagarna är inte bara viktiga för medlem-
marna – organisationen är även bra för Mun-
kedals kommun. I Munkedal fi nns över tusen 
företag. Genom att dessa företag organiserar 
sig kan kommunikationen mellan det lokala 
näringslivet och kommunens företrädare un-
derlättas.

- Vi har ett gott samarbete med Munkedals 
kommun, vilket sakta men säkert genererar 
ett allt bättre företagsklimat i Munkedal. Den 
lärlingsutbildning som nu sjösätts i höst är till 
del en frukt av Företagarnas påtryckningar 
under fl er år, inte minst på riksplan, fortsät-
ter Jan.

Under 2007 har styrelsen även uttryckt sin 
önskan om att Munkedals näringslivschef 
Agneta Johansson ska närvara vid varje sty-
relsemöte, vilket nu är fallet.

- Vi har i styrelsen även ett ansvar att för-
ankra de frågor vi vill driva. Företagarna i 
Munkedal är inte styrelsen, det är alla med-
lemmarna, poängterar Ewa.
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Unga företagare
Styrelsen i Företagarna Munkedal har till-
sammans lång erfarenhet av företagande. Det 
ungdomliga alibit står Christoffer Gabriels-
son för. Han är en av Sveriges yngsta må-
larmästare och har på några få år byggt upp 
Gabrielssons Måleri med tio anställda.

- Företagarna är ett bra forum för tvärbran-
schligt erfarenhetsutbyte. Sedan ställer jag 
gärna upp med mina erfarenheter till andra 
yngre egna företagare. 
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Fakta: 

Företagarna är en rikstäckande organisation med lokala och regionala nätverk i Sveriges 
samtliga kommuner och län. 

Organisationen har i siffror 21 regioner och över 300 lokala föreningar med fl er än 3 
000 förtroendevalda medlemmar. Till organisationen är även anslutet 21 branschförbund. 
Sammanlagt företräder Företagarna ca 80 000 företagare. Medlemsavgiften beräknas på 
antalet anställda varje företagare har.

Är man intresserad av att bli medlem kan man kontakta ordförande Jan Hognert på 
0524-234 80.

Företagssköterskan Barbro 
Johansson har mångårig erfa-
renhet av företagshälsovård.

- Jag kan erbjuda, utan 
kostsamma anslutningsav-
gifter, precis de tjänster som 
små- och medelstora företag 
behöver.

Tillsammans med ett 
upparbetat nätverk 
av företagssköterska, 
sjukgymnaster, beteen-
devetare och skydds-
ingenjörer och läkare kan BIVIO 
Företagshälsovårdstjänster i Håby 
erbjuda företagshälsovård i nära 
dialog med företagsledare.

- Jag diskuterar med företagen 
om vilka behov som fi nns. Jag kan 
även utföra tjänsterna på företa-
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gen. Många uppskattar att de slip-
per dyra kontrakt, långa resor för 
de anställda, och att det är de som 
har initiativet i frågorna. Jag erbju-
der företagshälsovårdstjänster på 
ett enkelt sätt där jag fungerar som 
bollplank med min erfarenhet och 
mitt nätverk.

Företagshälsovård 
på kundens villkor
BIVIO (vägskäl på italienska) job-
bar över hela Bohuslän och erbjuder 
skräddarsydda hälsoundersökning-
ar och första hjälpenkurser, anpas-

sade för just det företagets risker i 
arbetsmiljön. 

Barbro har även EKG-, lungfunk-
tions- och provtagningsutrustning i 
enlighet med försäkringsbolagens 
krav.

BIVIO har också ett nära samar-
bete med privatläkarmottagningen 
Villa Qrera i Ljungskile.
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