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Malene Palmgren, der har et lille markeringsfirma i Greve, vil gerne
have foden indenfor med sin ekspertise i Lejre Kommune.

Dani Jacobsen fra elektrikerfirmaet Økotek og Marianne Raabye fra
Naturprojekt.dk udveksler erfaringer.

Yvonne Frandsen, fællesleder for fem daginstitutioner i Lejre, var sparringspartner for mange virksomhedsejere - her Karsten Løgstrup fra Rytmetanken i København, der har musikoplevelser at byde på.

En kile ind på det
kommunale marked
ErhvErv: Der var
fuldstændig booket
op til en workshop
i går i Sagnlandet,
hvor iværksættere
og små firmaer lærte om muligheder
for at sælge varer og
ydelser til kommunerne - ikke mindst
til Lejre.
tekst og foto: Agnete Vistar
LEjrE: 19 procent af Danmarks bruttonationalprodukt - BNP - er offentlige
indkøb. Det er hårde facts,
og det siger sig selv, at det opfattes som meget attraktivt
for mange virksomheder at
få foden indenfor hos kommunernes indkøbere.
Kommunaldirektør i Lej-

re Kommune Inger Marie
Vynne åbnede ballet i går
i Sagnlandet, hvor der var
workshop for små og nye
virksomheder, der gerne vil
lære mere om udbuds- og
indkøbsregler i kommunerne. Workshoppen var én af
fem i landet og var arrangeret af Væksthus Hovedstadsregionen sammen med
Lejre Kommune.

De store udbud
Der var fuldstændig booket
op. Interessen var overvældende. Ud over at høre på flere inspirerende oplægsholdere kunne virksomhedsejerne også prøve at sidde i
1-1 sparring med en repræsentant fra Lejre Kommune
eller en anden kommune.
- Det er selvfølgelig rigtigt,
at rigtigt meget af kommunernes indkøb er styret af
meget store udbud, som er
svære at byde ind på for små

iværksættere og firmaer.
Men nye løsninger og nye
ideer er særdeles interessante for os, forklarer Lejre
Kommunes klimakoordinator, som fik travlt med at tale
med virksomhedsejere i går.

Foden indenfor
Karina og Ulrik Tinggaard
er blandt de virksomhedsejere, der allerede har foden
indenfor hos Lejre Kommune. Det nytilflyttede par bor
på en gård mellem Nr. og Kr.
Hyllinge og leverer allerede økologiske og kemifrie
varer til institutioner i området. Derudover har de en
webshop med en stribe andre varer.
- Vi kunne godt tænke os
at byde ind med legetøj til
daginstitutionerne. Og så
kunne vi tænke os at kunne
levere lokale fødevarer fra
området til institutionerne,
så vi sparer på transport.
Meget af det, vi leverer, kommer uden for området, ja
selv fra Tyskland, forklarer
Karina og Ulrik Tinggaard.
Parret sparrede med flere først en repræsentant fra erhvervsrådet i Kalundborg,
og derefter med Yvonne
Frandsen, som er fællesleder for fem Lejre-institutio-

Chris Dejean, der har en rådgivningsvirksomhed
nær
Roskilde, sparrede med Lejre
Kommunes specialkonsulent
Bella Trier.

ner. Det syntes begge sider
var en meget spændende
oplevelse - der blev sat ansigter på, og en god kontakt
knyttet med perspektiver
for fremtiden.
Malene Palmgren fra
Palmgren Marketing i Greve fik sig en god snak med
Lejres erhvervschef Thomas Hørdam. Hendes firma
laver konsulentydelser for
mindre firmaer og iværksættere - om websites, logoer, salgsværktøjer, marketing, og hvad der skal til for
at komme bedst fra start
uden at blive ruineret. Hun
hjælper også større firmaer
med f.eks. at få børstet støv
af et gammelt website.

Salg af den gode ide
- Der er så mange, der får en
god ide, men som har smaddersvært ved at sælge sig
selv. Tit handler det om at
lave en benhård prioritering
- måske har man kun brug
for en hjemmeside med tre

Ulrik og Karina Tinggaard fra firmaet Helsemarie nær Kr. Hyllinge leverer allerede økologiske varer til daginstitutioner i Lejre,
men vil gerne levere andre varer.
sider i stedet for en stor dyr
én med flash og andet godt,
forklarer Malene Palmgren.
- For mig er det interessant
at komme ind på de kommunale markeder. Mine
kontakter er små kunder, så
det her er en helt anden liga.
Men jeg har allerede foden
indenfor med foredrag om
marketing for iværksættere
i Greve og Solrød kommuner, så jeg vil gerne ind i andre kommuner også, fortæller Malene Palmgren.

ressourcer spildes
Chris Dejean, der har en ledelses- og kommunikationsvirksomhed i Gundsømagle,
fik sparring af blandt andet
specialkonsulent i Lejre
Kommune, Bella Trier.
- Jeg oplevede en fantastisk lytteevne, interesse

og villighed til at forstå det,
jeg kommunikerer. Det var
meget givtigt, sagde Chris
Dejean bagefter.
- Nøglen for mig er, at der
er fantastisk mange ressourcer i de kommunale
systemer, der går til spilde.
De ressourcer kunne bruges bedre, hvis dialogen var
bedre mellem de forskellige
ledelses- og medarbejderniveauer. Folk skal forstå, at
de er en del af en større helhed og være med til vækst og
udvikling, siger hun.
- Men det kræver, at man
bruger kommunikation på
en anden måde. Det vil jeg
gerne bidrage med, forklarer Chris Dejean, der fik flere samtaler med andre Lejre-repræsentanter.

