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På grund av coronapandemin och alla begränsningar som varit har Företagsgruppens aktiviteter 
under årets fjärde kvartal varit klart begränsade. 

Medlemsmöten 
Westbay Solutions 28 oktober 2021 
”Västerviksföretaget som erbjuder transportlösningar för proffs” Fredrik Hedberg, delägare och 
VD, presenterade företaget och visade oss runt i de relativt nya lokalerna på Lunnargatan. 
Fräscht, ordning o reda, proffsigt och strukturerat. Vi var totalt 22 personer som fick höra om 
företagets utveckling, man är idag 15 medarbetare, som främst jobbar med att bygga om och 
anpassa olika fordon och släp till passande verksamheter. Ett mycket intressant besök av ett 
företag i tillväxt och med stora expansionsplaner. 
 
Politikerdebatt med julbord på Gränsö Slott 2 december 2021 
Återigen kunde vi samlas fysiskt för vår traditionella politikerdebatt på Gränsö där Dan 
Nilsson(S), Fredrik Lindwall (C), Anna Bodjo (MP), samt Harald Hjalmarsson (M) deltog.  
Vi var ca 50 personer samlade som fick höra på en mycket bra genomförd politikerdebatt som 
leddes av Stina Porsgaard, Västerviks Stadshotell och Niklas Lind, Västervik Framåt. 
Förutom infrastrukturfrågor togs följande ämnen upp; lokala initiativ, 
näringslivsklimat/strategi, Företagsklimat, jämlikhetssträvan, valet 2022 och näringslivet frågar. 
Därefter intog vi samtliga ett förträffligt fint och gott julbord på slottet i stora festsalen. 
 

Styrelsemöten 
Ett möte har hållits under Q4. 
 

Näringslivsrådet i Västervik 
Rådet jobbar för att stärka tillväxten och förbättra företagsklimatet i vår kommun. 
Västerviks Företagsgrupp representeras av: Malin Wall, Mattias Jansson, Marcus Grimerö och 
Ulf Åberg som representerar sina olika branscher. Rådet har haft ett möte under årets fjärde 
kvartal, oktober–december. 
 
Möte 1 
¤ Suzan Nilsson och Ruben Öberg presenterade förslag till ny V/A-taxa och bakgrunden till 

dess föreslagna konstruktion. Den nya taxan ska bl.a bli mer rättvis, att fördelningen av 
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produktion av vatten samt omhändertagande av spillvatten och dagvatten ska spegla 
verkligen på ett mer rättvist sätt. 

 
¤ Näringslivskontakt Campus i Västervik, Benny Ahlsén introducerade sig och sin nya roll på 

Campus, där han ska vara kontaktperson mot näringslivet med initialt fokus mot 
tillverkningsindustrin, jobba uppsökande, möta företag på plats, samla in uppgifter/behov 
för utbildningar, seminarier etc. 

¤ Framtida medlemmar i Näringslivsrådet.  
Följande beslutades: Varje ledamot från näringslivet ska ha en ersättare när man själv inte 
kan delta, som ska representera samma bransch. Vidare ska en representant från Gamleby 
Företagsförening inbjudas, samt att ytterligare två personer från den s.k. företagsstödjande 
sektorn ska bjudas in. 

 
 

Kommande aktiviteter 
Medlemsmötet som var planerat i januari hos Väderstads Components i Överum ställs tyvärr in 
på grund av pandemin och aktuella restriktioner. Kommer att genomföras senare i vår när allt 
detta, förhoppningsvis, har släppt. 
 
Torsdag 21 april: Årsmöte 
 
Tisdag 10 maj: Speedway mot Piraterna, Kumla 
Vi återkommer med mera aktiviteter under våren när situationen så tillåter. 
 
 
Västerviks Företagsgrupp kommer att fortsätta, i dialogform, att driva frågor, mot kommunens 
främsta företrädare, som våra företag anser som viktiga, troligtvis de kommunala bolagens 
konkurrens, infrastrukturfrågor, minska ledtiderna inom de olika förvaltningarna, tillväxt, 
etableringar, marknadsföring-och industrimarksfrågor, etcetera. 
 
Men framför allt hoppas vi på en fin, varm tidig vår med många positiva aktiviteter för samtliga 
företag och näringsidkare. 
 
 
Västervik 2021-01-24 
 
Ulf Åberg, ordförande, Västerviks Företagsgrupp 
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