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SvENLjuNga KöpiNg 
HaNdEL & SERvicE!

Föreningens ändamål och syfte
Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service har till ändamål att främja utvecklingen 

och tillvarata medlemmar med inriktning på handel och service och deras gemensamma intressen.
Ett ökat näringsliv medför att fler bor kvar på orten och att de väljer att handla mer lokalt.

vår vision
Att Svenljunga ska vara en aktiv och eftertraktad ort där företag väljer 

 att etablera sig inom handel och service.

Välkommen till föreningen 

Vi vill hälsa dig som företagare inom handel och service 
i Svenljunga välkommen att bli medlem i vår förening. 

Tillsammans driver vi olika frågor med kommunen, vi är involverade 
i olika nätverk för att ”bygga så många broar” som möjligt, 

vi har öppna styrelsemöten, vi arrangerar olika aktiviteter för att 
öka besöksantalet till tärtorten m. m.

 – allt för att bättra på Svenljungas företagarklimat!
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Medlemsnytta

hjärtliga dagar i Sven ljunga 

handla till 

rabatterade 

priSer! 

lÅÅÅng
Öppet

nu pÅ lÖrdag Kl. 10–15

Se erbjudanden i veckans Stt!

2012

Lördag

MARS

24

SVEnl JungA KöP Ing

HAndEl  &  SERV ICE

Spara tid och pengar genom 

att handla i Svenljunga!

Vi har valt att nämna en del av de fördelar som finns med att vara medlem hos oss;

•  Öppna styrelsemöten

•  Årligen återkommande gemensamma  
 aktiviteter som;
 - Texasda’n
 - Svenljungasommar
 - Fredanatta
 - Annonskampanjer, t ex Hjärtliga dagar

•  Gemensam hemsida; 
 www.svenljungakoping.se

• Facebooksida;  
 www.facebook.com/svenljungakoping 

•  Kommunkontakt - vi driver gemensamma  
 frågor, bl. a. är vi med och driver  
 kommunens centrumplan.

•  Nätverk vi är involverade i;
 - Svenljunga Företagarförening
 - Svenljungas Fastighetsägare
 - Samrådsmöten med KSAu
 - Brottsförebyggande rådet (vakant)
 - lokalt fastighetsnätverk 

•  Kontorslokal med konferensbord på 
 Torggatan 7

•  Du har möjlighet att vara en del av 
 Svenljungapaketet. Ett erbjudande som ges  
 till nya företagsetableringar i Svenljunga  
 (inom handel och service)
•  Starta eget kurs; du erbjuds möjligheten  
 att vara mentor åt någon av kursdeltagarna  
 (de kan bli en ambassadör för ditt företag)

BUTIKERNA
KvällsÖPPNA
TIll Kl.21.00

SvenljungaLions Luciamed tärnorgör ett
stämningsfullt 

framträdande.

Klockan19.30 ...På ToRgETTEXAS DA’N

SVEnlJungASOMMAR

Hjärtliga dagar  
i Svenljunga

En gemensam återkom-
mande annonskampanj i 

gratistidningen STT. 

Texasda’n
den sista lördagen i augusti 
varje år. En dag med dans, 

uppträdanden, tivoli och 
prova-på-aktiviteter.

Fredanatta
En dag med aktiviteter, 
marknad och uppträdanden 
i anslutning till luciafirandet i 
mitten av december varje år.

Svenljunga- 
sommar
Allsång och uppträd-
anden på torget under 
onsdagkvällarna i juli. 



•  Lära oss mer om offentlig upphandling så att olika företag kan gå ihop för att vinna upphandlingar
•  Gemensamt tillstånd för tillgänglighetsanpassade trottoarpratare
•  Kompetensutvecklande insatser (offentlig upphandling som exempel)
•  Gemensam webshop
•  Personalpool
•  Vinna offentliga upphandlingar genom att gå ihop
• En mentorbank för nyföretagare i Svenljunga
•  Få fler köpmän och företagare att etablera sig i centrum och fylla tomma lokaler
• Öka basutbudet inom handel och tjänsteföretag
• Bevara den befintliga basservicen i centralorten
• Upprätta gemensamma öpettider
• Öka försäljningen i befintliga butiker
• Aktivt samarbeta med kommunen för att skapa ett attraktivare centrum
• Skapa nätverk för utveckling av centrum
• Att skapa en vi-känsla bland näringsidkare för att samverka mot gemensamma mål
• Öka kompetensen bland näringsidkare genom bl. a. kurser

våra mål
Föreningens kort- och långsiktiga mål

Svenljungapaketet 
erbjuds nya företag som 
etablerar sig i central- 
orten i Svenljunga och 
inom området handel 

och service. Svenljungapaketet

Som nyföretagare har du oftast många investe-
ringskostnader – och det innan du börjat tjäna 
in några pengar. du kommer från en tanke om 
vad du vill göra och behöver nu börja tjäna 
pengar på din affärsidé. Steget till att pengar 
rullar in kräver oftast hårt arbete och du kan 
behöva professionell hjälp med din affärsplan 
och budget. du har många utlägg som nystar-
tad företagare, allt från målarfärg till väggarna, 
tallrikar och bestick inför din lunch till kassa- 
apparater och kortdragare. Även du som kan-

ske väljer att flytta din verksamhet (eller skapar 
en filial) till Svenljunga, får många utlägg som 
belastar din pengapåse. 

I Svenljunga arbetar vi för att göra det lättare 
att etablera sig! Här får du hjälp från dina ”kol-
legor” på orten. Här är vi inte konkurrenter med 
varandra, utan tillsammans är vi en stor gemen-
sam arbetsplats som alla vill locka fler besökare 
till orten. detta innebär också att Svenljunga 
Köping Handel & Service hjälper dig med upp-
starten av ditt företag.

Kontakt - Svenljunga Köping Handel & Service  

Thomas Gull                                                   
0706-09 36 64                                          
info@kindsjarn.se • www.svenljungakoping.se • www.facebook.com/svenljungakoping

- för nyföretagare och nya företag i Svenljunga
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nedanstående företag från Svenljunga har valt att bidra till en lättare start för din verksamhet;

Handelsbanken och Swedbank Sjuhärad
Erbjuder företagspaket med de flesta standard-
tjänsterna gratis under 6 månader (värde 500 kr). 
Betalterminal gratis hyra under tre månader  
(värde 1 500 kr). Totalt värde: 2 000 kronor. 

Hans Qvist
Kindsvägen 8 • 0325-120 51
haqv01@handelsbanken.se

Stefan Larsson
Stationsgatan 1 • 033-16 68 08
stefan.larsson@swedbanksjuharad.se 

Axving / Electrolux Home
20 % rabatt under första etableringsåret.

Börje Axelsson
Örsgatan • 0325-120 20 
info@axving.se

Brobergs Kontor & Bokhandel
30 % rabatt vid ett köptillfälle av kontorsmaterial 
och  10 % rabatt vid fortsatta inköp av kontorsma-
terial. gäller vid fakturering.

Cecilia Dalvald
Boråsvägen 3 • 0325-108 04
cissi.brobergs@gmail.com

DS Tryck 
25 % vid första uppstarts ordern.

David Sedenborg
Boråsvägen 31 • 0325-61 18 41
info@dstryck.se

Fastighetsägarna 
Subventionerad hyra utgår vid nyetablering i 
tomma lokaler. nivån på denna rabatt bestäms 
utifrån hyresgästens behov av lokalanpassning. 

Per Bynander  
0706-09 36 65 • per.bynander@kvantum.ica.se

Claes Avellan 
0704-58 03 36 • c.avellan@telia.com

Leif Barsenholt
0706-57 15 36 • barsenholt@telia.com

Gratistidningen STT och Reklambyrån STT 
Marknadsföring & Reklam 
Alla som startar företag i Svenljunga kommun eller 
flyttar sin verksamhet hit erbjuder STT följande:

3 månaders fri profilannonsering i valfri annons-
storlek. gäller vid tecknande av annons varje 
vecka under minst 6 månader. Efter 3 månader 
lämnar vi 50 % rabatt under den resterande 
bokade tiden. gäller annons som är inbokad sam-
manhängande, varje vecka, utan förändring av 
budskapet.

när ni söker nya medarbetare får ni 50 % rabatt 
på platsannonser under ert första etableringsår.

Vår reklambyrå, STT Marknadsföring & Reklam, 
lämnar 1500 kronor i rabatt när ni anlitar oss 
första gången. (gäller vid ett ordervärde av minst 
5000 kronor. Vi kan hjälpa dig med bl. a. grafisk 
form till trycksaker, fordonsdekor, fönsterdekor, 
skyltar, mässmaterial, presentreklam, hemsidor mm).

Samtliga erbjudanden gäller förutsatt att ni kontak-
tar oss senast efter 6 månader av er etablering i 
Svenljunga kommun.

Mathias Bång
Hantverksgatan 6, Tranemo • 0705-54 40 40  
mathias@stthuset.com 

Sune Strand
Hantverksgatan 6, Tranemo • 0705-69 50 14  
sune@stthuset.com 

Marina Bengtsson
Hantverksgatan 6, Tranemo • 0706-94 18 78  
marina@stthuset.com

Observera
För att få ta del av dessa erbjudanden ska Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service ha granskat och 
godkänt din affärsidé och affärsplan. I denna grupp ingår även bankerna. Alla erbjudande gäller endast inköp 
till företagets verksamhet.

Svenljungapaketet - dina erbjudanden

Vill du också lämna 
ett erbjudande i 

Svenljungapaketet?

Här finns en plats för dig!
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Sveboda – Företagsrevision Sjuhärad AB
1 timmas gratis konsultation i samband med eta-
blering av nytt företag, utformat efter behov. Kon-
sultation rörande exempelvis val av företagsform, 
förberedande budgetarbete, uppstart av löpande 
bokföring, skatte- och avgiftsanmälan mm.

Jenny Palmqvist
Stationsg 4 
0325-6619 75, 0705-79 34 46
jenny@sveboda.se

LRF-Konsult
gratis rådgivning vid första kundmötet.

Maria Nydén
Nylännesg 6 • 0325-474 93
maria.nyden@lrfkonsult.se

Lundgrens El
20 % rabatt på alla ordinarie priser under första 
etableringsåret.

Per Lundgren
Kinnagatan 6 • 0325-61 13 81
lundgrensel@spray.se

Möbel Carlsson 
20 % rabatt på möbler och inredning under första 
etableringsåret.

Anton Ombert
Boråsvägen 21 • 0325-100 90
info@mobelcarlsson.com

Preem Svenljunga
Erbjuder företagskort utan avi eller fakturerings-
avgifter. drivmedelsrabatt för bensin 40 öre/liter, 
diesel 70 öre/liter (drivmedelsrabatten gäller tills 
vidare). 10 % rabatt under etableringsåret på; 
biltvätt och gör det själv tvätt, hyrbilar, verkstad 
(10% av arbetskostnaden).

Joakim Sunesson
Nylännesg. 1 • 0325-61 11 56, 0706-43 92 88
joakim.sunesson@preem.se

Relaxen
30 % rabatt under första etableringsåret på före-
tagsmassage.

Mattias Carlén
Boråsvägen 7 • 0766-10 55 04
mattias@relaxensvenljunga.com

Svenljunga Företagarförening
Erbjuder fritt medlemskap första året i föreningen.

Hans Neumayer
Falkenbergvägen 2 • 0325-66 14 00 
hans.neumayer@elmoleather.com

Svenljunga Rör
10 % rabatt på alla ordinarie priser under första 
etableringsåret.

Jan-Åke Lindahl
Stationsgatan 6 • 0325-61 17 43
sveror@telia.com

Svenljunga Handelsträdgård AB
25 % rabatt vid första köptillfället, därefter 10% 
under första etaberingsåret.

Daniel Skoglund
Brogatan 35 • 0325-61 19 67
daniel_svenljungahtrg@telia.com

Vianor
Erbjuder vid ett köptillfälle fyra däck till återför-
säljarpris samt gratis montering, balansering och 
skiftning (gäller företagsbil).

Sture Björk
Nylännesg 2 • 0325-61 10 96
sture.bjork@vianor.com

Svenljunga Köping  
Handel & Service
Bidrar med kostnadsfritt medlemskap första året  
i föreningen.

Thomas Gull
Torggatan 7 • 0325-100 30 
info@kindsjarn.se

K. Bloms Måleri
20 % rabatt på alla ordinarie priser under första 
etableringsåret. 

Kent Blom
Prästgärdet 2 • 0325-121 60 
blomsmaleri@tele2.se

Juristfirman Claes Avellan KB
Introduktionspris; 2,5h fri rådgivning samt inget 
arvode för bolagsbildning. under första året 50 % 
rabatt på arvodet. 

Claes Avellan 
0325-130 20 • c.avellan@telia.com

ICA-Kvantum
25 % rabatt vid ett tillfälle vid exempelvis firma-
fest, kundkväll eller liknande tillställningar.

Per Bynander 
Kinnagatan 3 • 0325-61 98 80 
per.bynander@kvantum.ica.se

Kinds Järn
30 % rabatt på uppstartsorder och därefter 10 % 
rabatt under första etableringsåret.

Thomas Gull
Brogatan 6 • 0325-100 30 • info@kindsjarn.se
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