
Tillsammans kan vi...

...bygga broar 
och öppna dörrar. 

NLC är en ideell förening och drivs av direkt anslutna företag, Företagarna i Lysekil 
och Lysekils kommun. Vår kommuns politiska ledning har fastställt en vision och ett 
program som underlag för detta gemensamma arbete!



Positiva attityder
- Att medvetandegöra den positiva attitydens kraft!
- Det är den mentala inställningen som avgör om man lyckas eller ej.

Samverkan mellan företag
- Bygga broar för tillväxt

Samverkan kommun och näringsliv
- Främja den lokala och regionala tillväxten
- ”Näringslivsdialoggruppen” drivs av NLC i samverkan mellan politiker
och kommunledning.

HR Grupp
- Ett nätverk i NLCs regi med fokus på ”Medflyttarservice” vid rekrytering.
- Ett sätt att trygga kompetensförsörjningen i framtiden!

Skola och näringsliv!
- Samverkan skola och näringsliv! Samarbete iform av bla Lysekilsmässa, 
där elever och företagare möts.

Infrastruktur
- Förstärka livsnerven till Lysekil!

Kontakt via

www.nlcilysekil.se

Våra fokusområden är: Näringslivscentrum (NLC) - med fokus för framtiden, 

vill tillsammans med Lysekils Kommun, Näringslivet 

i Lysekil och Lysekils medborgare, vidareutveckla 

ett Lysekil att vara stolt över!

Tillsammans är vi starka, Bli medlem idag.

Medlemskap är stegat efter antalet anställda 

för att passa alla, stora som små.

www.nlcilysekil.sewww.nlclysekil.se    -   info@nlclysekil.se

Tillsammans är vi starka, Bli medlem idag. 
Medlemskap är stegat efter antalet anställda för att 

passa alla, stora som små.



Näringslivscentrum (NLC) - med fokus för framtiden, 

vill tillsammans med Lysekils Kommun, Näringslivet 

i Lysekil och Lysekils medborgare, vidareutveckla 

ett Lysekil att vara stolt över!

Företagsarena Lysekil

- En mötesplats för näringsliv och

entreprenörskap!

www.nlclysekil.se    -   info@nlclysekil.sewww.nlcilysekil.se

Ni som är intresserade 
är välkomna att kontakta oss på: 

ulf@nlclysekil.se Mobil: 0705-604561
Jan-erik.larsson@lysekil.se  Tel: 0523-613166

         

    

 

För mer info: www.nlcilysekil.se

näringslivet 2017    /    Företagsarena  pdf



Tillsammans är vi starka, Bli medlem du också.

www.nlclysekil.se    -   info@nlclysekil.se

En fast förbindelse över Gullmarn
• skulle	ha	avgörande	betydelse	för	Lysekils	framtid

• är	tekniskt	möjlig

• är	ekonomiskt	möjlig

• förkortar	restiden	till	en	stor	lokal	arbetsmarknad

Nordhordalandsbron i Norge finns på en plats som är mycket 

lik Gullmarsfjorden. Den har stått i över 20 år och har betytt 

mycket för områdets utveckling.




