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Anna-Karin presenterade kvällens upplägg som hade tonvikt på diskussioner om vad vi ska ha 

nätverket till och vad vi vill med det. 

Alla deltagare presenterade sig lite mer personligt och informerade om sitt företag. 

Vad är ett företagsnätverk? Vad kan vi ha det till? Anna-Karin gav en återblick på hur diskussionerna 

gått och kopplade tillbaka till det första mötet. Många har företagarnätverk för att stärka sin bygd, bli 

en tydligare motor och göra fler affärer med varandra. 

Deltagarna delades in i grupper för att diskutera syftet med företagarnätverket. 

Följande synpunkter nämndes: 
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- Bra att ha fler och nära företagarkontakter för att kunna gå ihop i nätverk och lägga anbud 

vid upphandlingar 

- Nätverk kan skapa inköpsfördelar 

- Företagare är viktiga motorer för bygden – bidrar till ökad attraktivitet 

- Kan generera nya affärer och ökad sysselsättning 

- Företagarnätverket kan samverka med andra företagarnätverk och bredda sina kontakter, 

intressen och affärer 

- Kan fungera som dörröppnare för varandra 

- Förutsättningen är att vi lär känna varandra och varandras verksamheter bättre – kan leda till 

- Korsbefruktning och ny samverkan 

- Företagsregister viktigt för att nå alla med epost och korrekta adresser, där ingår kategorier 

och verksamheter 

- Vi kan ordna gemensamma utbildningar, föreläsningar och inspireras tillsammans 

- Ensam är inte stark, tillsammans får vi bättre utvecklingsmöjligheter 

- Fungera som mentorer och utvecklingshjälp till varandra, göra små företag större 

- Hitta kompetenser på nära håll 

- Anslagstavlor och kartor med företagen inprickade en fördel för bygden 

- Kan vi bilda nya företag, typ ”Fixar Hen” för äldre på landsbygden? 

Efter diskussionerna som varade länge presenterade Anna-Karin tankarna bakom den nybildade 

ekonomiska föreningen. Ett slags paraply med möjlighet att skriva avtal med olika aktörer. 

Föreningen verkar för sina medlemmars intresse. Alla företagare uppmanas att gå med i föreningen, 

både med sitt företag och som privatperson.  

Servicepunktens betydelse och koncept diskuterades liksom länsstyrelsens kriterier för en 

servicepunkt. Sneglingar gjordes åt andra orter som är igång med servicepunkt, bland annat Stavsjö 

som nu satsar på e-handel av varor med utlämningsplats i Stavsjö. 

Diskussion om var en eventuell servicepunkt i Råby, Ripsa, Husby Oppunda (RRHO), ska ligga. Flera 

alternativ finns men inga klockrena. Råby handel är ute ur bilden. Önskemål som framkommit från 

orterna är att servicepunkten ligger så centralt att de flesta i området passerar den, vilket gäller 

Råby.  

Kommande möten hålls den 23 okt samt den 27 nov. Önskemål om innehåll till nästa möte var att ta 

del av erfarenheter från någon aktiv ort som arbetat med en företagargrupp – och gärna en 

servicepunkt. Eventuellt en inhyrd föreläsare som har många exempel att relatera till och kan 

fungera som inspiratör. 

Vid pennan/Marianne R-Skog 
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