
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för året 2022 

Föreningen Näringslivscentrum i Lysekil (Org.nr 86601-2884) med startår 2003 har under 

året arbetat för att komma tillbaka med full kraft efter två år med en pandemi. 

Styrelsen har bestått av  

Företagarna   
Roland Karlsson Ordinarie ledamot/Vice ordförande 2103-2203 
Ulrica Gustafsson Ordinarie ledamot 2003-2203 
Vakant  Ersättare 2103-2203 
Rickard Nordblad Ersättare 2003-2203 

   
Lysekils Kommun   
Renee Daun Ordinarie Ledamot 2003-2203 
Maria Johansson Ordinarie Ledamot 2103-2303 
Michael Johansson Ersättare 2103-2212 
Lena Carlstedt Ersättare 2103-2301 

   
Ledamöter från 
Näringslivet   
Ann Bjerdén Olsson Ordinarie ledamot/Ordförande 2203- 
Stig Nilsson Ordinarie ledamot 2103-2203 
Vakant Seb Ordinarie ledamot 2003-2303 
Ulf Bertilsson Ordinarie ledamot  
Claes Stjernfeldt  Ersättare 2103-2203 
Erik Persson Ersättare 2203-2301 
Ahlbin Gustavsson Ersättare 2103-2301 
Peter Sundström Ersättare 2103-2203 

   
Revisorer   
Eva-Lott Svanberg Ordinarie 2003-2203 
Olle Krichiansson  Ordinarie 2003-2203 

   
 

Antal medlemsföretag har under året har varit 31.  Organisationen Företagarnas medlemmar 

har också ingått som medlemmar i NLC.  

Styrelsen har genomfört 8 styrelsemöten. 

Arbetsåret 2022 har bestått av en vidareutveckling för att levandegöra kärnvärdet 

”Tillsammans kan vi”. Vår ambition har varit att synas i sociala medier och dessutom vara 

mer aktiva på vår hemsida.  



 

 

 

 

 

Verksamheten med Boendeförmedling för Preems gästarbetare har ökat i omfattning på ett 

positivt sätt. Ansvarig för denna har varit Ulf Bertilsson.  

Ett fortsatt arbete med projekt Gullmarsbron har också varit tydligt. I samverkan med 

Trafikverket, Företagarna och Lysekils kommun påbörjades en åtgärdsvalsstudie för en 

flytbro över Gullmarn under hösten 2022. Styrelsens representanter i detta projekt är Roland 

Karlsson och Ulf Bertilsson. 

NLCs Företagsarena har nu varit aktiv några år och vi ser att detta är ett projekt som har 

goda möjligheter att vidareutvecklas. Ansvarig för Företagsarenan skötsel och hyresgäster är 

Ulf Bertilsson.                                                                                                                                                  

NLC kommer att fortsätta driva utvecklingen till ett ännu med attraktivt FöretagsHus där vi 

kan öka möjligheterna för Näringslivet, Lysekils kommun och Föreningslivet med en central 

mötesplats. ”Projekt Företagshuset” har startat och NLC har fått möjligheten att i samverkan 

med fastighetsägare och ansvarig för Hotell Lysekils verksamhet Peter Sundström skapa 

detta i Swedbanks gamla lokaler. 

Ett gemensamt Årshjul tillsammans med Företagarna och Näringslivsenheten Lysekils 

kommun har skapats. Detta för att bredda våra aktiviteter för Näringslivet och undvika 

krockar som påverkar deltagarantalet negativt. 

Genomförda aktiviteter under året har varit; 

- Företagsluncher för Näringslivet och andra intresserade 

- Informations kväll för Näringslivet på Preem Raff om pågående investeringar och 

framtida planer 

- Återstart av Dialoggruppen 

- Medverkan vid Näringslivsrådets möten 

- Skapande av en arbetsgrupp ”Skola & Näringsliv” för att öka samverkan mellan 

skolan och näringslivet  

 

Fiskebäckskil 23-03-15 

 

Ann Bjerdén Olsson                                                                                                                               

Ordförande 

 


