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7,5 miljoner kunder 
inom 30 mil
Bästa skyltläge på
E6:an

BYGG
KLART



Visste du att Laholm är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner?
Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil och bästa skyltläget på E6:an? Inte? Ja då är vi glada
att dela med oss av några av anledningarna varför du som företagare borde titta närmare på Laholm. 

Förutom vårt gynnsamma och intressanta geografiska läge i närheten av andra expansiva regioner kan Laholm 
erbjuda ett mycket spännande företagsklimat. Ett klimat som strävar efter att leva i enlighet med våra kännetecken  

– enkelt, mänskligt och aktivt. Varje år flyttar det in drivna och ambitiösa människor till Laholm med intressanta 
idéer och en vilja att lyckas med sitt företagande. Borde inte du vara en av dem?
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”Inom 5 veckor kan det vara klart.   
 Var/när vill du träffas?”

Vi börjar med att boka in 
ett möte där du får träffa 
näringslivschef/kommunchef 
och kommunledning.

Det behöver faktiskt inte ta längre tid innan du kan börja bygga 
på din mark. Självklart finns vi till hands både längs vägen och 
efter nyöppningen.

När du har bestämt dig för 
vilken verksamhet du vill 
driva och var du vill driva den 
börjar planeringen. Företags-
lotsen ser till att du får kon-
takt med samtliga berörda 
myndighetspersoner vid ett 
och samma tillfälle.

Planeringen i full gång. Alla 
delar avhandlas från bygglov 
till infrastruktur. Givetvis får 
du full inblick i arbetet.

Inom loppet av 5 veckor står 
din mark byggklar!

Nyöppning! Antingen du valt 
att etablera dig på bästa skylt-
läge vid E6:an eller inlandet har 
du 7,5 miljoner kunder inom 30 
mil att börja arbeta med.

Telefon 073-719 65 92
E-post patrik.johansson@laholm.se

Patrik Johansson företagsetablering

Telefon 076-800 11 64
E-post mikael.lennung@laholm.se

Mikael Lennung mark/exploatering
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Mellby företagspark

Bästa skyltläge på E6
180 000 m² ledig mark
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Centrum
15 000 m² ledig mark
200 000 m² planeras
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Skottorp industriområde

Bästa skyltläge på E6
13 000 m² ledig mark
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Veinge
20 000 m² ledig mark
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Hishult
35 000 m² ledig mark
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Knäred
110 000 m² ledig mark

Bland Sveriges bästa  
företagsklimat
23 781 invånare
3 300 företag 
263 000 m² ledig mark
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7,5 miljoner kunder 
inom 30 mil
Med ena foten i Öresundsregionen och den andra i det expansiva Halland ligger vi 
väldigt väl till för både etablerade och nystartade företag. Ett riktigt bra läge helt enkelt 
där du når 7,5 miljoner potentiella kunder inom en radie av 30 mil.

Bästa skyltläge 
på E6:an 
I Mellby park eller Skottorp kan du få skyltfönster mot 
E6:an med 20 000 exponeringar om dagen. Tillgänglig-
heten är mycket god med E6:an som går rakt igenom 
Halland, E4 fyra mil österut och med väg 24 och 15.

Flyg inom 25 minuter
Du har två flygplatser inom 20-25 minuters räckhåll, välj 
mellan Ängelholm/Helsingborg och Halmstad. 

Dubbelspår i
december
När dubbelspåren står klara i december kopplas 
Laholm ihop på allvar med Öresunds- 
regionen genom Västkustbanan där 
tågen kan dundra fram i 200 km/h 
genom Hallandsåsens tunnlar. Foto: Trafikverket

Bild: Saab 2000 *Creative Common

*Creative Common - bilden är frilagd och finns i originalformat på Kullaflygs hemsida:
http://www.kullaflyg.se/info/kullaflyg/press-media/?mId=6#/images/saab-2000-6944
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Bland Sveriges bästa företagsklimat
Vår position som en av Sveriges mest framgångsrika företagarkommuner är ingen slump. 

Det är ett resultat av flera olika samverkande anledningar. Här är sju av dem.
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1. Etableringsstödet är gott och ser 
ut på olika sätt, till exempel kommunal 
service, samhälleliga resurser och poli-
tiska insatser.

2. Det är förhållandevis enkelt att 
rekrytera kompetens/arbetskraft. En 
hel del rekrytering sker via personkän-
nedom, det vill säga en person rekom-
menderar en annan. Det går till och med 
oftare till så här än att rekryteringen 
sköts av Arbetsförmedlingen. Ett resultat 
av det positiva samarbetsklimatet!

3. Genom åren har vi märkt en låg 
omsättning på anställningarna i orten. Vi 
tror att den positiva företagarandan ska-
pat en kollektiv arbetsmoral som präglas 
av flit, hårt arbete och trivsel.
Många tycker helt enkelt att det är 
roligt att gå till jobbet.

4. Företagsamt lärande/entrepre-
nörskap i skolan 

 
 

(grundskola och gymnasium). Högt 
UF-företagande (Ung Företagsamhet) i 
gymnasiet i jämförelese med rikssnittet:

5. Rekryteringen underlättas
av ett bra samarbete mellan skola och 
näringsliv, främst på gymnasiet och 
yrkesprogrammen (industri, fordon, el,
produktionsteknik) samt Teknikcollege. 
Näringslivet erbjuder praktik ute hos
företagen, en tid som kan beskrivas som 
en lång anställningsintervju där man vet 
vad man får efter avslutad utbildning.

6. Alla företag som vill bygga nytt, 
bygga till, eller på annat sätt utöka eller 
förändra sin verksamhet erbjuds tjäns-
ten Företagslotsen; en service som 
underlättar företagens alla myndighets-
kontakter.

7. Korta handläggningstider
för olika tillstånd och anmälningar kring, 
bygglov, livsmedel, brandskydd, serve-
ring/alkohol, etc.

Laholm

Ung företag- 
samhet i gym- 
nasiet (årskurs 3)

Hela landet

 36,8%  16,9%



Det finns en stor mängd intressanta och attraktiva bolag i Laholm. Tillsammans skapar 
de ett gott och positivt företagsklimat; ett av Sveriges bästa, enligt Svenskt Näringsliv. 
De här förutsättningarna gör Laholm till en naturlig etableringsort för mindre och 
medelstora företag.

Vi på Näringslivsenheten har ett välsmort företagarmaskineri och kan tillhandahålla 
ett mycket gott stöd för dig, till exempel när det kommer till tillämpning av lagar och 
bestämmelser, rekrytering, kommunal service etc.

Den informella relationen till politiker och tjänstemän/myndigheter är positiv och otvungen. 
Du som väljer att etablera dig i Laholm hamnar i gott sällskap. Andelen företagare av alla 
förvärvsarbetande i kommunen är stor – 19,2 procent(jfr rikssnittet 9,6 procent). Läge:
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Laholm

Andelen företagare av alla  
förvärvsarbetande i kommunen

Hela landet

19,2%  9,6%



www.laholm.se/lagelaholm

UPPTÄCK!


