
Nyhetsbrev 
 

En resumé av hösten  
 
 

  
       Ännu ett halvår ligger bakom oss och företagen imponerar gång på gång! 
 
Ni gör ett fantastiskt arbete och är väldigt viktiga för utvecklingen i kommunen.  
Trots att det i media ständigt påminns om lågkonjunktur fortsätter ni att utveckla investera och ta 
nya marker. Har idag haft telefonkontakt med ca.20 företag som än en gång bekräftar hur 
mycket det är att göra och att man slagit rekord, ökat mycket sedan föregående år och är positiv 
inför framtiden. 
Låt oss vara stolta över det! 
Ta vara på Styrkan i att driva företag i Hylte kommun där vi alla hjälps åt för att lyckas.  
 
Hylte kommun är årets tillväxtkommun igen! 
Tillsammans hade företagen i Hylte 2012 en tillväxt som placerade Hylte kommun på första 
plats i Hallands län. Utmärkelsen Bästa Tillväxt 2012 tilldelas Hylte av Sveriges äldsta 
Kreditupplysningsföretag Syna AB. 
 
Stora Enso genomgår stora förändringar som bidrar till att behålla sin position som 
världsledande inom tidningspappersproduktion. ”Det här är början på något nytt, som kan leda 
till något mycket bra” står det i deras senaste personal-tidningen. Med visioner och mål, satsar 
Stora Enso för framtiden och jag tror att invånare i Hylte kommun kan fortsätta vara stolta över 
Bruket, lång tid framöver.  
 
I samband med den förändringen, är det viktigare än någonsin att vi känner stolthet över 
näringslivet runt om i kommunen som andas tillväxt och som på sikt sysselsätter fler och fler. 
Alla goda ambassadörer som kan berätta hur man kan göra för att lyckas. 
Låt oss lyssna på varandras framgångssagor och inta det nya året med kraft, mod och glädje. 
 
Seniorklubben, en ny möjlighet. 
Små och medelstora företag kan nu få tillgång till en ”senior företagare”. Personer som varit 
aktiva i näringslivet på olika sätt och som vill vara en resurs för dig som företagare i ditt arbete 
att driva företag i Hylte kommun. Seniorklubben kan vara ett bollplank i prissättning, 
personalfrågor, utveckling, kvalitet osv. Kanske skulle du vilja lyfta styrelsearbetet till en ny 
nivå? Hör av dig om du vill träffa seniorklubben eller om du skulle vilja ingå som senior. 
 
Näringslivscafé 
Under hösten har vi haft näringslivscafé en gång i månaden dit du som företagare eller de som 
vill starta företag är välkomna att möta erfarna coacher, rådgivare och bollplank under trevliga 
former. Syftet är att ha en arena en gång i månaden där du som företagare får information om vad 
det finns för olika regionala insatser för att stödja och stimulera näringslivet, samtidigt som du 
blir inspirerad av miniseminarier och inte minst träffar kollegor.  
De företag som varit på näringslivscaféet har tyckt att det varit givande, intressant och 
inspirerande. Kom du också till våren. 



 
 
Frukostmöte: 
Under 2012 har vi haft 212 besökare på våra frukostmöten. Olika teman och focus i syfte att 
utveckla och hålla oss uppdaterade. Har du önskemål eller tips, hör av dig! 
 
Företags Lots 
Vi har genomfört Lotsmöte varje månad. Det är Företag som vill utveckla eller förändra sin 
verksamhet på något sätt och behöver kontakta flera olika avdelningar på kommunen. Lotsmötet 
underlättar för dig som företagare med focus på de ärenden och frågor som är aktuella för dig. 
Företagslotsen samlar alla involverade till ett och samma tillfälle och ger dig saklig information 
och användbar rådgivning  
 
 
Näringslivsafton 
I höst genomförde vi en Näringslivsafton. 
Lokala företag inspirerade. 
Tiraholms fisk ”Hur man blir årets företagare” 
Unnaryd Modell ”Från garage till världsmarknad” 
Butik Paletti ”Från drömmar till verklighet” 
Och 8 Utställare på minimässa i samband med näringslivsaftonen. 
Thomas Petersson och Lasse Gustavson höll sin inspirationsshow ”Snacka om kommunikation”. 
 
Att träffa andra företagare, mingla, bli inspirerad lokalt och dessutom få med sig tänkvärda och 
roliga upplevelser hoppas vi har bidragit till att de nästan 100 personer som var där har haft en 
glädjefylld höst. 
 
Julhandeln  
Årets julskyltningar, julmarknader och basarer har slagit alla rekord. 
Ett enormt engagemang och slit för många, har bidragit till en hög jul-mys faktor. Många knallar 
och handlare har gjort sitt yttersta för att bidra till tradition samtidigt som nya modeller prövas. 
Ta vara på de lokala företag som Handeln i Hylte erbjuder. Det är unikt för en kommun i Hyltes 
storlek, med det utbud och den service som finns här. Tips tomten! 
 
I januari kommer invigningen av utställningen ”Energifocus”. 
Energifocus är ett redskap som ger företag en tydlig hjälp till att bli mer miljösmarta och på så 
vis spara pengar. Du bokar en tid för ditt företag dit du och 5-8 personer från ditt företag kommer 
och går igenom din verklighet, på ett konkret sätt. Du har en handlingsplan med dig hem. 
 Håll utkik! 
 
Vi har fått flera nya kollegor som startat företag. VÄLKOMNA! 
 
 Det är härligt att titta tillbaka och se allt som händer i näringslivet i Hylte! 
 
 Tack för ett fantastiskt år! 
 
Med en önskan om en God Jul!  
Ser jag fram mot ett riktigt givande och trevligt 2013 tillsammans! 
    
Med vänlig hälsning Linda Wennerholm och näringslivskontoret! 



 
 
 
 
 
 
 


