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Kommunen satsar på Väderstad
Företagen i Väderstad växer så att det knakar. Kommunen stöder den positiva
utvecklingen, genom att skapa nya bostadsområden och fler parkeringsplatser.
Väderstad har en positiv utveckling, med växande företag och ökande befolkning. För att stödja
denna positiva utveckling satsar kommunen på
nya bostadstomter. Först ut är ett femtontal radhus längs Stationsvägen där huvudmålgruppen
är personer som vill sälja sin stora villa.
Arbete pågår även med ett större område med
ett 70-tal bostäder, i första hand villor, söder som
skolan. Området kommer byggas ut etappvis
med planerad start 2023.
Mitt i Väderstad ligger Lantmännens gamla
siloanläggning. Den gigantiska anläggningen har
länge stått oanvänd. För att stödja ortens utveckling köper Mjölby kommun nu fastigheten där
silon står. Området kommer att planläggas för
verksamheter och service inklusive parkering.

- Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas.
Därför känns det så roligt att se Väderstad växa. Nu
vill vi stödja den positiva utvecklingen genom de satsningar vi gör i Väderstad, säger kommunstyrelsens
ordförande Cecilia Burenby.

Väderstad
Väderstad tätort skapades på 1820-talet. Med
sitt utbud av konditori och mysiga butiker är
Väderstad ett populärt utflyktsmål, som lockar
människor från när och fjärran. Ortens stora
arbetsgivare är Väderstad Group som med sina
1.000 anställda är en världsledande producent
av jordbruksmaskiner. Väderstad tätort har
ca 600 invånare och ligger i södra delen av Mjölby
kommun.

Informationsträff om upphandlingar våren 2021
Våren 2020 ordnade Näringslivskontoret tillsammans
med Växtkraft en uppskattad träff med information
om upphandling. Kommunens inköpsstrateg Thomas
Aronsson berättade hur lokala företag kan delta, när
kommunen köper varor och tjänster. Intresset var
stort och därför kommer en ytterligare informationsträff att genomföras våren 2021. Upphandlingsplanen för 2021/2022 kommer då att presenteras och

det finns chans att ställa frågor till representanter
från Inköpssamverkan. Du kan också läsa mer om
den nya upphandlingsplanen via denna länk:
www.motala.se/media/uploads/Upphandlingsplan.pdf
Informationsträffen äger rum enligt följande:
Datum: 8 juni, kl. 11.30 – 13.00.
Utomhusföreläsning i Änga, Väderstad.

Väderstad
– den lilla franska byn
Monika Gideskog är en välkänd
Väderstadsprofil. Efter att ha varit
kommunalråd i Mjölby kommun
driver hon nu eget företag hemma i
Väderstad. Hon hinner också med att
vara ordförande i företagarföreningen
Växtkraft och att vara en sann
ambassadör för sin hemby.
Vad är det bästa med Väderstad?
Väderstad är som en liten mysig fransk by!
Här finns det mesta för att trivas bra. Förskola,
skola, flera olika företag, med andra ord en buffé
med olika utbud och så är kyrkan mitt i byn.
Vad är förklaringen till Väderstads framgång?
Att modiga entreprenörer driver utvecklingen
i Väderstad. Grundläggande för det övriga näringslivets möjligheter i Väderstad är att familjen
Stark med stor framgång gjort Väderstad Group

Din åsikt är viktig för oss

Flera olika undersökningar visar att Mjölby kommun
har ett riktigt bra företagsklimat. Men vi vill bli ännu
bättre!
Just nu har många företagare möjlighet att svara
på Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet. Vi
uppskattar om du svarar på enkäten. På det sättet
hjälper du oss att skapa bästa tänkbara förutsättningar för kommunens företagare.
En annan undersökning är Sveriges kommuners
och Regioners undersökning Insikt, som skickas ut
av Origo Group. Genom den undersökningen får du

till ett storföretag. Att detta företag finns kvar
lokalt är ovärderligt.
Vad behövs för att den positiva utvecklingen ska
fortsätta?
Det är viktigt att kommunen fortsätter att se
helheten med förskola, skolan och infrastruktur,.
Den tunga trafik som idag går igenom samhället
skulle behöva ledas om till en annan väg. Jag
välkomnar att kommunen nu skapar fler parkeringsplatser i vår by.
Till sist – hur är livet som egenföretagare?
Det är både utmanande och stimulerande att
driva eget! Jag har yttersta ansvaret för att lyckas.
Mitt företag heter ”En Gång till – fashion by
Monika”. Affärsidéen är att sälja de kläder som
hänger oanvända i mångas garderober till en ny
användare. Att vara välklädd på ett hållbart sätt
ligger i tiden, säger Monika entusiastiskt.

som har haft ärenden om myndighetsutövning hos
kommunen (till exempel bygglov) frågor om hur du
upplevt kommunens service med mera. Genom att
svara på dessa frågor ger du kommunen möjlighet att göra verksamheten ännu bättre för dig och
andra företagare.
Du som är fastighetsföretagare kan ha fått Fastighetsägarnas undersökning om fastighetsföretagarklimatet, som skickas ut av Demoskop. Svara
gärna, så att vi kan göra Mjölby kommun ännu mer
attraktivt för fastighetsföretagande.
Tack för ditt engagemang – ett gott företagsklimat
bygger vi tillsammans!

Mjölby kommun ger nytt
coronastöd

Kommunen beslutade när coronapandemin bröt
ut snabbt om ett stödpaket med en rad lättnader
vad gäller tillstånd och andra avgifter. Under
våren gav kommunen sina anställda ett presentkort på 300 kronor som kunde användas i de
lokala företag som valde att ta emot det. Före jul
beslutade kommunen om ytterligare ett presentkort till alla sina knappt 3.000 anställda. Beloppet
är nu höjt till 500 kronor. Kommundirektör
Andreas Capilla säger att tanken med presentkorten både är att uppmuntra kommunens medarbetare och att stödja de lokala företagen. Han
påminner om att medarbetarna kan handla för
presentkortet ända fram till den sista mars. Det
nya stödet som nu presenteras innebär att kommunen helt tar bort avgifterna för serveringstillsyn
under 2021, för de restauranger som redan har
utskänkningstillstånd.
– Restaurangföretagarna har drabbats hårt av
Under coronapandemin har både staten
coronakrisen och vi vill ge dem vårt stöd, säger
och Mjölby kommun gjort en rad stödCecilia Burenby, ordförande i kommunstyrelsen
och Anna Johansson, som är ordförande i
insatser för näringslivet. Nu går Mjölby
Omsorgs- och socialnämnden.

kommun vidare och fattar beslut om ett
nytt coronastöd för att hjälpa den hårt
drabbade restaurangnäringen. Stödet
innebär att kommunen tar bort bort
serveringstillsynsavgiften enligt alkohollagen under hela 2021.

STATLIGT STÖD

Samlad information om olika
statliga företagsstöd finns på:
www.regeringen.se
www.verksamt.se
www.eastsweden.se

KOMMUNALT STÖD

Samlad information om kommunalt
stöd för företagare i Mjölby finns på:
www.mjolby.se/corona

Få aktuell information

Cecilia Burenby,
ordförande i kommunstyrelsen

Anna Johansson,
ordförande i Omsorgsoch socialnämnden

Andreas Capilla,
kommundirektör

CORONAHJÄLPEN

Genom Coronahjälpen bidrar kommunen till
att företag kan sälja Coronasäkert. Gå in på
www.mjolby.se/coronahjalpen och fyll i formuläret så lägger vi upp din information.
Vid frågor kontakta Mjölby kommuns
näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson:
jonny.bertholdsson@mjolby.se,
telefon 0142 – 851 12.

För att få aktuell information,
fyll i kontaktformuläret på hemsidan
www.mjolby.se/37982.html eller skicka din
mailadress till jonny.bertholdsson@mjolby.se

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook för att
snabbt få aktuell information. Du
finner oss på ”Näringslivskontoret
Mjölby kommun”.

Nyheter för näringslivet i Mjölby kommun ges ut av Mjölby kommun, Tillväxtkontoret. Utgivning 6 nr per år.
Upplaga: 2 600 ex. Ansvarig utgivare: näringslivschef Torbjörn Sjögren, torbjorn.sjogren@mjolby.se

