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Aktiviteterna  
är kostnadsfria,  
men du har väl  

bokat din plats?

Två veckor med aktiviteter för företa-
gare, politiker, tjänstepersoner och alla 
som är intresserade av företagsfrågor. 
Vi vill uppmärksamma våra lokala före-
tag och entreprenörer och deras värde 
för hela kommunen.

Aktiviteterna i programmet är kostnads-
fria*. Men det är begränsat antal platser, 
och därför behöver du anmäla dig i god 
tid.

* Förutom Entreprenörsgalan den 28 oktober. 

 

Fullt Fokus 2022 når sin kulmen när  
Entrenörsgalan avslutar de intensiva veck-
orna. Vartannat år premieras årets företa-
gare i Lerums Kommun i olika kategorier 
vid Entreprenörsgalan - i år på Öijared 
Resort. Läs mer på entrepenorsgalan.se

Exempel på ämnen som du hittar  
i programpunkterna:

- Energiförsörjning
- Kompetensförsörjning
- Hållbarhetsarbete
- Företagsbesök
- Ung Företagsamhet
- Starta eget
- Besöksnäringen
- Att lyckas med byggprocessen

Läs mer på lerum.se/fulltfokus2022

FULLT FOKUS PÅ NÄRINGSLIVET!
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Invigning 2022
Kl. 13. Invigningen sker på Garveriet i Floda med invigningstal av 
bland annat kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
följt av panelsamtal. Fika ingår.

Pär Johansson, Glada Hudik
Kl. 15. Föreläsningen ”Det finns en plats för alla” inspirerar dig 
till att trotsa fördomar och förstå vad som händer när man ger 
människor en chans att utvecklas! En eftermiddag om social håll-
barhet. Plats: Garveriet, Floda.

Hållbarhetsklivet
Kl. 8-9.30. Västsveriges gemensamma satsning för en hållbar be-
söksnäring heter Hållbarhetsklivet. Välkommen på frukost och flera 
inspirationsföredrag. Plats: The Tannery Club, Floda. 

Besöksnäringen och upplevelseindustrin
Kl. 12-14. Lunchseminarium med gäst: Anna Wennblad från Lind-
holmen Science Park som berättar mer om utvecklingsprojektet 
Xperience Next Plats: Stationshuset, Lerum.

Starta eget, något för dig?
Kl. 7.30-9. Konkreta tips och råd, men också inspiration. Nyföre-
tagarCentrum i Lerum guidar och vi får ta del av en berättelse från 
en företagare som gjort sin resa. Plats: Novahallen, Floda. 

UF, Unga entreprenörer
Kl. 17-18.30. I ett upplägg inspirerat av programmet Draknästet får 
vi ta del av några riktigt spännande affärsidéer från några av årets 
UF-företagare. Plats: Hillefors grynkvarn, Stenkullen.

Stora företagslunchen
Kl. 12-14. Lunchträff med fokus på arbetet med det näringslivsstra-
tegiska programmet samt en information och guidning i upphand-
lingsprocessen. Plats: Restaurang Piano, Lerum.

Historisk vandring
Kl. 16. Historisk vandring på en av Gråborundorna. Vi inleder med 
en kaffe eller te och guidas sedan runt av Stora Lundby hembygds-
förening. Start och mål vid Parasollen, Gråbo.

Bakom en lyckad byggprocess
Kl. 8-10. Frukostseminarium om framgångsfaktorerna bakom en 
lyckad byggprocess, från start till mål. Ett par exempel i samarbete 
med exploatören samt bygglovs- och planenheten. Plats: Mjörnbo-
torget, lokalen mittemot Biblioteket, Gråbo. 

Vad händer i Lerums kommun?
Kl. 17-19. Vad innebär den nya översiktsplanen? Vad händer med 
Aspen strand och de väntande detaljplanerna i centrum? Här får 
du en uppdatering. Plats: Tingshuset, Lerum.

Vuxenutbildningen kan möta ditt kompetensbehov
Kl. 7.30-9. Lyssna till hur Vuxenutbildningen arbetar och dela med dig 
av ditt kompetensbehov som företagare. Missa inte möjligheten att få 
hjälp med dina utmaningar. Plats: Braun Ability, Stenkullen.

Energiutmaningen
Kl. 14-16. Hur klarar man som sig som företag igenom energikrisen? 
Hur ser den framtida energiförsörjningen ut? Vi får råd, tips och inspi-
ration av Lerums Energi och kommunens energi - och klimatrådgivare. 
Plats: Garveriet i Floda.

En hel massa företagsbesök
Kl. 9. Under året gör politiker, förvaltningsledning och tjänstepersoner 
studiebesök ute i verksamheterna. Under Fullt Fokus öppnar vi upp 
möjligheten för fler att följa med. Vi besöker ett antal lokala företag och 
lär oss mer om deras verksamheter

Säkerhetskvällen
Kl. 17.30-20. Samtal om näringslivets roll i det brottsförebyggande 
arbetet. Lyssna till bland andra nya kommunpolisen Conny Holm samt 
säkerhetsexperten Christer Liljenberg. Plats: Bio Vågen, Lerum. 

Cityindex för Lerum
Kl. 8.30-10. Linda Siverbo från Fastighetsägarna presenterar Cityin-
dex för Lerum; en nationell rapport som tas fram av HUI i samarbete 
med Fastighetsägarna. Denna frukost arrangeras i samarbete med 
Lerums Centrumförening. Plats:  Kafé Systrarna Fasth, Lerum.

Avrundning 2022
Kl. 14.30. Summering av Fullt Fokus-veckorna följt av inspirationsfö-
redrag av Tina Thörner, en av de största profilerna inom rallysporten. 
Mingelmat ingår. Plats: Valvet Öfvre Fabriken, Tollered. 

Tina Thörner, Rallysportprofil
Kl. 15. Föreläsningen ”Navigera rätt och vinn” ger en injektion vidare 
ut i hösten. Tina talar om hur man skapar sin egen lycka i livet, hur 
man odlar ett positivt tänkande och filar på sitt självförtroende: The 
Inner Development Goals. Plats: Valvet Öfvre Fabriken, Tollered. 

Växtrumsvandring
Kl. 8-10. Höstvandring, guidning och fika i Växtrummen. Start vid Alud-
dens Park och restaurang. 

Entreprenörsgalan
Kvällen. Entreprenörsgalan avslutar de intensiva veckorna. Vartannat 
år premieras årets företagare i Lerums Kommun i olika kategorier vid 
denna fest, i år på Öijared Resort. På Entreprenörsgalans webbplats 
kan du läsa mer och på Ticketmaster säljs biljetterna. Observera att 
denna aktivitet inte är kostnadsfri.
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Program och mer information på lerum.se/fulltfokus2022
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Aktiviteterna  
är kostnadsfria,  
men du har väl 

bokat din plats?

18 oktober 
kl. 15.00

27 oktober 
kl. 15.00


