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NÄRINGSLIV LOMMA

Lomma Företagsgrupp
– Säkerhet och hälsa i företagarfokus
Nästa år tar Lomma Företagsgrupp ett stort grepp om säkerhetsoch hälsofrågor.
Men främst på agendan står att reda ut hur den nya regeringens
skatteregler påverkar företagen i kommunen.
Lennart Andersson, Ordförande i Lomma Företagsgrupp.

Lomma Företagsgrupp fungerar som remissorgan i olika
lokala frågor och har goda kontakter med såväl Lomma
kommun som med arbetsförmedlingen. För att behålla
det varma och framgångsrika företagsklimatet i kommunen lyfter Företagsgruppen flera aktuella frågar.
– Det vi har fokus på nu är vad som kommer att hända när
de nya skattereglerna införs. Det blir svårare att anställa
ungdomar och det här kan få konsekvenser för en del
företag, säger Lennart Andersson, ordförande i Lomma
Företagsgrupp.
För att få klarhet i hur de nya skattereglerna påverkar
kommunens företagare bjuder Lomma Företagsgrupp in
till ett informationsmöte torsdagen den 4 december. På
plats finns då Olof Andersson, revisor på revisions- och
konsultbyrån Grant Thornton.
– Informationsmötet vänder sig till alla medlemmar
i Lomma Företagsgrupp. Revisorn Olof Andersson kommer då att prata om småföretag och skatteregler, säger
Lennart Andersson.
Full fokus på säkerhet
Nästa år håller Lomma Företagsgrupp fokus på säkerhet
och hälsa. Bland annat vill man informera sina medlem-

mar hur man på bästa sätt kan skydda sig mot sjukdomar
och hur man genom små medel kan undvika sjukskrivningar. Till hjälp har man bland annat rådfrågat experter
från vårdcentralen som ska informera om hur man håller
sig frisk på arbetsplatsen.
– Nästa år håller vi även fokus på säkerhetsfrågor där vi
kommer att bjuda in till flera olika träffar. Vi kommer att
belysa och diskutera internetsäkerhet, exempelvis hur
man kan undvika att få sin identitet kapad på nätet. Men
även den fysiska säkerheten diskuteras, exempelvis hur
man kan skydda sina lokaler, säger Lennart Andersson.
Vill får företag att växa
Nästa år kommer Företagsgruppen även att ha fokus på
det näringslivsprogram som Lomma kommun håller på
att ta fram. Målet är att få in organisationens synpunkter
i programmet. Lomma Företagsgrupp har idag cirka 100
medlemmar, allt ifrån tillverkande företag till konsultfirmor. Och siktet är alltid inställt på att få företagen att växa.
– Vi tittar ständigt på hur företagen kan utvecklas.
Exempelvis har vi medlemmar som arbetar hemifrån och
då tittar vi på hur de kan gå från hemmet till att anställa
personal, säger Lennart Andersson.

Det här är Lomma Företagsgrupp
Lomma Företagsgrupp är ett gemensamt intresseorgan för
kommunens alla företagare. Föreningen arbetar för att informera, påverka, utbilda och samverka på lokal nivå. I föreningen
finns cirka 100 medlemmar från olika branscher baserade i
Lomma kommun.
Företagsgruppen arrangerar flera återkommande aktiviteter.
En av dessa är att utse Årets Företagare i Lomma kommun. En
aktivitet som är avsedd att stimulera företagandet i kommunen
och att hitta företagare som kan fungera som förebild för andra
företagare. Mer information finns på www.lommaftg.se

Unika massagesystemet hjälper dig
bli kvitt smärta och besvär
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När Grethe Jensen fick värk i sitt knä provade hon
HHP Massagesystem med djupverkande infravärme. Efter tre behandlingar kunde hon skippa
kryckorna och gå som vanligt.
Ullpartner, som ligger strax utanför Skurup, är mest känt
för sina ullbäddsprodukter av högsta kvalitet. Men företaget är även återförsäljare av HHP Massagesystem som
hjälper till att lindra smärta och besvär genom så kallad
andullations-vibrerande massage med infraröd värme.
Stimulansen från den unika massagemadrassen utvidgar
blodkärlen, vilket leder till förbättrad cirkulation i den omgivande vävnaden, och lossar på så sätt inre spänningar
och stelhet.
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Värken försvann
När Grethe Jensen och hennes väninna besökte Elmiamässan hade hon sen en tid tillbaka haft problem med sitt
knä. Under sitt mässbesök, som kantades av smärta och
besvär, träffade Grethe på Magnus Björk från Ullpartner.
– Han föreslog att jag skulle lägga mig en stund på
massagemadrassen från HHP för att få behandling med
impulsmassage, berättar Grethe.
Och det skulle visa sig vara en riktig lyckoträff.
– Jag fick tre behandlingar under två dagar och efter
den tredje behandlingen kunde jag gå utan kryckor, jag
har fortfarande lite känningar i knäet men behöver inte
kryckor. Däremot blev jag av med min ischias och bara det
är fantastisk, säger Grethe.
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Så fungerar massagesystemet
t Andullationsmassagen med djupverkande infravärme ger
en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad
och skön värmekänsla.
t Olika zoner i huden är anslutna till inre organ genom
nervreflexer. Därför betyder andullation inte bara att
stimulera huden och musklerna, utan även samspelet
av de inre organen.
t Det medicinska massagesystemet är utvecklat i Karlsruhe och
används framgångsrikt av Tysklands ledande sjukgymnaster,
medicinska praktiker och kliniker. HHP Massagesystem är den
första certifierade medicinska nprodukten för att skapa
andullationsmassage med djupverkande infravärme.
t Läs mer på www.hhpsverige.se

