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Är det dags för utbildning, grupputveckling, föreläsningar, företagsevent, teambuilding, spa & relax eller privata fester? 
Här kan ni välja och vraka bland stora som små mötes- och konferenslokaler i härliga miljöer! Slå till på en härlig stund 

med övernattning och goda måltider i �na restauranger.

KONFERENSGUIDEN

Välkomna till en mötesplats för stora sällskap och 
mindre grupper. Arbetets museum ligger i hjärtat av 
Norrköpings industrilandskap. 
I huset �nns fem trevliga lokaler i olika storlekar av-
sedda för möten, seminarier, föreläsningar, konferenser 
och mässor. 

Välkommen med ditt företag ut till Sankt Anna skär-
gård, enkel men kvalitetsfylld miljö. Långt från stress 
och vardag - förutsättningar som o�a leder till nya ideér 
och stor kreativitet.

Detta hotell har ett vackert läge vid sjön Stora Rängen i Brokind. 
Hotellet har en privat strand, bastu och kanotuthyrning. Wi-Fi och 
parkering är gratis, och restaurangen serverar moderna svenska 
rätter. Centrala Linköping ligger 27 km bort.

Yxnerum ligger i hjärtat av Östergötland, mindre än en timmes 
bilfärd från Linköping och Norrköping, bredvid sjön Yxningen – en 
plats där du kan vistas i en lugn och rogivande miljö långt från 
stadens brus utan störande avbrott. Det här är kanske Östergötlands 
bästa plats för sportiga möten och givande konferenser för aktiva 
företag och föreningar! 

Väl mött på ”Brunnen”! Här �nns en speciell atmosfär som vi vill 
att ni skall få uppleva. Både som gäst hos oss och som besökare i 
medeltida Söderköping.

Vadstena har en fantastiskt välbevarad historia och omges av 
östgötsk natur och Vätterns klara vatten. Vadstena Klosterhotel 
och Restaurant Munkklostret är inrymda i några av Sveriges äldsta 
byggnader; den Heliga Birgittas kloster från 1300-talet och Birger 
Jarls furstepalats från 1200-talet.

Att ha konferens på Vildmarkshotellet är speciellt; här �nns 
naturligtvis allt du kan förvänta dig, som rymliga konferenslokaler, 
god mat och dryck, bekväma sängar och modern utrustning. Men 
här �nns också så mycket mer. Som ett fantastiskt spa, unika miljöer 
och service i världsklass.

Motala Convention Centre bedriver idag en mångfacet-
terad verksamhet. Vår huvudinriktning är att vara en 
arena för olika former av möten och sammankomster.

För många år sedan hade familjen Eriksson en dröm. Att 
tillsammans skapa en genuint välkomnande mötesplats 
med det där lilla extra, i den skönaste delen av Öster-
götland. I dag lever vi vår dröm. Resultatet är vackra 
Rimforsa Strand.

Konferera i Linköpings högsta hus! Ta hissen till våning 
18 eller 19 i Tornet och se Linköping breda ut sig under 
dina fötter. Väl uppe på 64 meters höjd välkomnas du till 
Sky Meetings och våra mötes- och konferenslokaler. 

Vissa tillfällen och möten kräver avskildhet och lugn - 
välkommen till Idingstad! Förlägg ert nästa styrelsemöte, 
ledningsgrupp eller förhandling till Idingstad Säteri. 
Här på Idingstad har ni alltid ”huset för er själva” då vi 
bara bokar för ett sällskap åt gången (gäller grupper från 
10 deltagare).

SAAB Arena – En Arena för alla Tillfällen! Vi arrangerar 
möten mellan människor! Vi spelar hockey i Arenan 
men Vi erbjuder så mycket mer! Arenan är Regionens 
absolut hetaste mötesplats, här samlas stora delar av 
regionens näringsliv. 

Livgrenadjärmässens lokaler i Linköping har tillhört Liv-
grenadjärregementet, ett av världens äldsta regementen 
med rötter från medeltidens frälserytteri och bondeupp-
dåd. Sedan regementet lades ner 1997 har Livgrenad-
järmässen Fest & Konferensvåningar AB verkat för att 
bibehålla en för Linköping unik och historisk miljö. 

Arbetets Museum, 602 21 Norrköping
Tel 011 23 17 00

Arbetets Museum Konferens

mONS SKÄRGÅRDSKROG

stiftsgården vårdnäs

yxnerum hotell & konferens

IDINGSTAD SÄTERI RUM & KONFERENS

MOTALA CONVENTION CENTRE / FOLKETS HUS

söderköpings brunn

LHC EVENT SAAB ARENA

RIMFORSA STRAND

vadstena klosterhotell

LIVGRENADSJÄRSMÄSSEN

SKY HOTEL APARTMENTS

vildmarkshotellet i kolmården

Mons Camping & Stugor Lagnö, 614 98 Sankt Anna
Tel: 0121-511 33

Vårdnäs, 590 45 Linköping
Tel: 013-36 85 00

Yxnerum Hotel & Conference, 597 95 Åtvidaberg
Tel: 0120-610 22

Skönbergagatan 35, 614 30 Söderköping
Tel: 0121-109 00

Lasarettsgatan 5, 592 30 Vadstena
Tel: 0143-315 30

Kolmården, 618 93 Kolmården
Tel: 010-708 70 00

Sjögata 5, 591 30 Motala
Tel: 0141-480 50

Fredrika Bremers Allé 2, 590 46 Rimforsa
Tel: 0494-792 90

Tornbyvägen 1,582 73 Linköping
Tel: 013-32 810 50

Idingstad Säteri, 585 91 Linköping
013-39 64 54

Gumpekullavägen 1, 582 78 Linköping
Tel: 013 37 12 00

Livgrenadjärmässen Fest & Konferensvåningar
Brigadgatan 8, 587 58 Linköping
Tel: 013-14 09 99

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED

och service i världsklass.

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED
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Med mod och kreativitet
utvecklar vi Norrköping!

Innehåll

Framgångsvågen fortsätter. Nu har Norrköpings-
företagen Mattab, ME Maskin & Maskinservice, 
Motions och Fitness, MIO, Platinum Cars och Porthos 
Herr– kvalat in på listan Superföretag i Sverige 2016! 
Det slutar inte där, Ideal of Sweden har nyligen utsetts 
till Årets Unga företag i Norrköping och är rankad 
tvåa på den nationella listan. Detta unga företag har 
på ett år klarat av att gå från 12 till 50 miljoner i 
omsättning genom att sälja mobilskal, mobilplån-
böcker och andra mobiltillbehör. 

Grattis till er alla!
 Jag och vår nye kommundirektör Martin Andreae 
genomför just nu ett antal viktiga företagsbesök. Som 
en introduktion för Martin och en tack-för-mig-tour 
för mig. Vårt kontor har under ett års tid gjort 
spontanbesök på några industriområden för att 
få kontakt med i första hand småföretag. Syftet är 
att få igång en dialog med företagarna och kunna 
informera om vårt arbete. Dessa besök ger oss mycket 
och uppskattas också av de som besöks. Vårt nästa 
besök blir till Kungsängens företagspark. Du som 
företagare – hör av dig om du vill ha ett besök. 
Vi kommer gärna!
 Under året har vi fått flera spännande etableringar 
vilket medfört att vi har blivit fler på kontoret för att 
kunna hjälpa er på bästa sätt. Vi har nu fått beskedet 
att vi har mer företagsmark att erbjuda vilket skapar 
goda förutsättningar för framtiden.

 Under de senaste snart tre åren, av de sju år som 
jag har haft förmånen att vara näringslivsdirektör, 
har vi och i förlängningen kommunen haft väldigt 
god nytta av de femton företagare som utgör vårt 
Näringslivsråd. De fungerar som bollplank, kommer 
med inspel och ger negativ samt positiv feedback. 
Vi är så glada och tacksamma för den tid dessa 
företag lägger ned på att bidra till näringslivet i 
Norrköping. 
 Vi är också glada över den positiva respons vi 
fick efter vårt kaxiga, öppna brev till Spotify. Vi 
bjöd in Spotify att etablera sig här och tydliggjorde 
Norrköpings attraktiva läge, bostadsmarknad och 
kompetenta och kreativa arbetskraft. Spotify har 
fortfarande inte flyttat hit men det intresse vi skapade 
har gett resultat. Igår pratade jag med en företagare 
inom mediebranchen som valt att flytta hit som en 
konsekvens av vår inbjudan.
 Norrköping är en stad med så många möjligheter 
och utmaningar. När jag nu slutar som näringslivs-
direktör funderar jag på att anta en av dem, jag 
skulle vilja dra igång en verksamhet för ungdomar, 
av ungdomar och med ungdomar i sann Let´s create 
anda. Med kraft, tilltro till framtiden, bra nätverk och 
kreativitet kan man åstadkomma mycket. Men allra 
först ska jag unna mig att ta ledigt ett bra tag.

Tack för dessa fina år och på återseende!

En annonsbilaga från Norrköpings kommun, www.norrkoping.se/naringsliv
Anne Revland svarar på frågor om innehållet, 011-15 15 02. 
E-post: naringsliv@norrkoping.se

Projektledare: Gustaf Hull, Östgöta Media och Anne Revland, Norrköpings kommun
Grafisk form: Östgöta Media
Tryck: PressGrannar AB
Annonsbokning: 011-200 421 eller 011-200 303

Anne Revland
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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138 570 
invånare!

Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 30 september 2016 var Norrköpings folkmängd 138 570 personer enligt uttag ur 
Kommuninvånardata (KID) den 3 oktober 2016.

Källa:  www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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Norrköping Vatten och Avfall bygger bredband på uppdrag av Norrköpings kommun. Vårt nät är anpassat för att 
möta de digitala behov som framtiden bär med sig. Med rätt digitala lösningar och verktyg får privatpersoner 
möjlighet att bo kvar och företagen möjlighet att verka längre.  

Det fibernät som vi bygger erbjuder en hög kapacitet dygnet runt. Via vårt öppna fiber får varje kund rätt förutsätt-
ningar för att forma sitt eget utbud av bredbandstjänster. Framtiden erbjuder även andra effektiva lösningar som 
bland annat kameraövervakning, larm, porttelefon och fjärrövervakning av ventilation. Vad skulle underlätta för dig?

En snabb och säker uppkoppling är en självklarhet inom företagsvärlden. Att kunna använda digitala verktyg och 
tjänster blir allt vanligare. Med fiber blir fastigheter mer attraktiva och ger bättre möjligheter och lönsamhet, för både 
fastighetsägare och företag.

 

Kontakta oss gärna för att få mer information om vad vi kan erbjuda dig och din fastighet. Vi finns tillgängliga för alla 
frågor om utbyggnaden av bredband, både pågående och framtida. Berätta gärna din vision för oss så kan vi planera 
grävning och skapa samverkan med andra aktörer.

Försäljningsansvarig:
Johnny Eriksson  
telefon 011- 15 36 58
johnny.eriksson@norrkopingvattenavfall.se 

Affärsområdeschef:
Martin Kalvér 
telefon 11-15 36 75 
martin.kalver@norrkopingvattenavfall.se 

Fiber - framtidens teknik i din fastighet

Få en offert efter dina önskemål

Enklare, billigare och mer miljövänligt. Nu börjar tryckt elektronik ersätta 
traditionell elektronikproduktion. I förarsätet sitter ett innovationsbenäget 
Norrköpingsföretag som siktar på storskalig expansion med sitt unika patent.
– Vi vill behålla arbetstillfällena lokalt, säger DP Patternings vd Staffan Nordlinder.

Regnmolnen hänger som en fuktig oktobertrasa på himlen 
när Sta�an Nordlinder kliver in genom dörren där LEAD 
är tryckt med stora bokstäver. Trots att klockan bara slagit 
08.30 har han arbetat ett bra tag. Inne på labbet på 
Norra Grytsgatan har han sin vana trogen sprungit mellan 
prototypmaskiner, analysutrustning och antennmätarrum.
 De som känt Sta�an Nordlinder sedan barnsben är inte 
förvånade över att just labbet är något av hans andra hem.
 – Teknikintresset bar jag med mig redan som liten. Jag 
skruvade isär allt för att ta reda på hur det såg ut inuti. Jag 
trimmade cyklar och mopeder och byggde min egen radio. 
Att hitta oortodoxa lösningar på problem har alltid legat 
mig nära hjärtat, säger han.
 Den lösningsorienterade strategin kom – minst sagt 
– till nytta när den Norrköpingsfödde civilingenjören 2001 
gjorde exjobb på Acreo. Det var då han började utveckla 
den produktionsmetod som skulle komma att bli 
patenterad och som idag ligger till grund för 
avknoppnings-företaget DP Patterning.
 – Istället för att etsa fram elektroniska kretsar med farliga 
kemikalier torrfräser vi dem i motorvägsfart. Det som förr 
var krångligt och arbetsmiljömässigt farligt att handskas 
med är idag enkelt och miljövänligt. I jämförelse med 
traditionell etsning går det dessutom tio gånger 
snabbare med vår maskin. I princip vem som helst kan 
placera maskinen i sin elektronikproduktionslina, säger 
Sta�an Nordlinder.

Vår metod gör det möjligt
 DP Patterning står för Dry Phase Patterning som också 
är den patenterade metodens namn. Tre år efter företagets 
grundande tillämpas kretskortet i allt från RFID-taggar 
och värmeelement till speglar, säten i bilar och kläder.

Bland kunderna åter�nns bland annat Mühlbauer, en 
tysk leverantör som är världsledande på tillverkning av så 
kallade RFID-taggar (som används i exempelvis passerkort, 
biltullstranspondrar och varuetiketter).
 – Med hjälp av vår metod kan deras maskiner klara hela 
tillverkningen från råmaterial till färdiga RFID-taggar, 
inklusive antennen. Det har aldrig varit möjligt tidigare, 
säger Sta�an Nordlinder.

Lokal placering är viktig
 DP Patterning växer så det knakar. Årets omsättningsmål 
ska fyrdubblas nästa år, med branschfokus på RFID, 
lysdioder och Internet of �ings.
 Och innan 2020 är ambitionen att ha mellan 25 
och 50 personer anställda.
 – Eftersom Sverige knappt har någon elektronikproduktion 
siktar vi främst in oss på USA, Japan och övriga Europa. 
Reaktionerna vi får av branschfolk visar att vi är på rätt väg. 
De �esta tycker att tekniken är revolutionerande.
Att företaget utgår från Norrköping är ingen slump utan 
snarare ett uttalat mål.
 – Vi vill behålla arbetstillfällena lokalt. Det är viktigt ur 
�era perspektiv: vi ligger nära forskningen och kan hålla 
kvalitetskontroll på det vi producerar. Dessutom känns 
det bra rent känslomässigt att vi faktiskt tillför något för 
regionen, säger Sta�an Nordlinder.
 Han lyfter också fram fördelarna med att företaget 
utgår från LEAD, som betraktas som en av Sveriges bästa 
inkubatorer i sitt slag.
 – Som småföretag är det fantastiskt: vi får mycket 
service och det ingår i hyran att välja bland en rad olika 
utbildningspaket. Dessutom är det ett stort plus att vi 
kan sitta här i lokalerna, säger Sta�an Nordlinder.

Högtryck för tryckt elektronik
- DP Patterning erövrar världen med patenterad produktionsmetod för kretskort

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson Staffan Nordlinder, vd DP Patterning.

Ålder: 43 år.

Bor i: Norrköping.

Familj: Fru och tre barn.

Äter: Gärna hemlagad sushi.

Dricker: För mycket kaffe.

Kör: Helst båt.

Läser: Deckare.

Köper: Onödig teknik.

Oanad talang: Riktigt bra på att hitta bortslagna 
golfbollar.

Det bästa med Norrköping: Liten storstad där 
mycket händer. Och så alla trevliga människor såklart.

Om den patentederade tekniken: Tekniken 
kommer att sänka kostnaden till en tiondel på 
kretskort så att det går att använda elektronik 
på många fler ställen än vad som är möjligt idag. 
Exempelvis kan detta vara en förutsättning för att 
Internet of Things ska kunna lyfta. Tekniken gör också 
att länder med höga lönekostnader i EU och USA 
kan plocka hem elektronikproduktion och skapa fler 
arbetstillfällen.

Personligt 
Staffan Nordlinder

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Norrköping Vatten och Avfall bygger bredband på uppdrag av Norrköpings kommun. Vårt nät är anpassat för att 
möta de digitala behov som framtiden bär med sig. Med rätt digitala lösningar och verktyg får privatpersoner 
möjlighet att bo kvar och företagen möjlighet att verka längre.  

Det fibernät som vi bygger erbjuder en hög kapacitet dygnet runt. Via vårt öppna fiber får varje kund rätt förutsätt-
ningar för att forma sitt eget utbud av bredbandstjänster. Framtiden erbjuder även andra effektiva lösningar som 
bland annat kameraövervakning, larm, porttelefon och fjärrövervakning av ventilation. Vad skulle underlätta för dig?

En snabb och säker uppkoppling är en självklarhet inom företagsvärlden. Att kunna använda digitala verktyg och 
tjänster blir allt vanligare. Med fiber blir fastigheter mer attraktiva och ger bättre möjligheter och lönsamhet, för både 
fastighetsägare och företag.

 

Kontakta oss gärna för att få mer information om vad vi kan erbjuda dig och din fastighet. Vi finns tillgängliga för alla 
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Byggbranschen skriker efter plåtslagare.
Patrik Rydberg, som driver KG Hjelmgrens Plåtslageri, sitter inte och väntar. 
Han letar aktivt för att hitta morgondagens duktiga hantverkare. 

När han själv skulle söka till gymnasiet hade han bara 
simning i huvudet, berättar han.
 – Jag tävlingssimmade på elitnivå i samma 
juniorlandslag som Lars Frölander. Skolan kom i andra 
hand och betygen kanske inte blev de bästa, berättar han.
Lite slumpmässigt sökte han några olika hantverksprogram 
och kom in på byggprogrammet/plåtslageri på 
Ebersteinska gymnasiet.
 – Jag hade ingen aning om vad som väntade men gick 
dit i alla fall. Och jag kände direkt att jag hamnat rätt! 

Givande samarbete
 Vid 21 lade han simmarkarriären åt sidan och några år 
senare köpte han KG Hjelmgrens Plåtslageri, tillsammans 
med en kompanjon.
 – De där åren i bassängen lärde mig hur viktigt det 
är att planera och ha rutiner för att få ett bra resultat. 
Ordning och reda. Det är också det jag försöker förmedla 
till våra unga lärlingar, säger han.
 Patrik har sedan �era år ett väl etablerat samarbete 
med Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Majoriteten 
av de 18 anställda har kommit in i företaget via det här 
samarbetet. 
 – Den som sköter sig bra och tar tiden hos oss på allvar 
får erbjudande om jobb. Just nu har vi två lärlingar och en 
kille som precis gått från lärling till anställd.

Skolbetyg inte allt
 Att ge ungdomar praktik och lärlingsplatser är en väg ut 

ur hantverksyrkenas rekryteringskris, menar han.
 – Vi företagare måste öppna våra verkstäder och ta in 
ungdomarna och ta hand om dem. Lite fostran får man 
vara beredd på och de som har den där gnistan vi söker, 
de tar den utsträckta handen och blir väldigt duktiga. 
Skolbetygen säger inget om hur bra du kan bli som 
hantverkare eller hur bra du passar in i arbetsgemenskapen, 
säger han.
 Patrik har också ett konkret förslag på hur branschen 
skulle kunna bidra till integrationen av nyanlända 
ungdomar.
 – Vi är 980 företag i Sverige inom plåt- och ventilation. 
Om varje företag öppnade dörren för en nyanländ, skulle 
vi få fram tusen nya jobb, säger han.
 En winwin-situation där de nyanlända på ett naturligt 
sätt skulle lära sig språket, komma in i samhället och få 
upp ögonen för ett kreativt yrke. 

Renovering av 17 kyrkor
 Det �nns 16 plåtslageri�rmor i Norrköping. KG 
Hjelmgrens Plåtslageri är ett av de största, nischade 
framför allt inom antikvariska arbeten av kulturfastigheter.
 – Vi har kapacitet att åta oss stora och omfattande 
uppdrag, vi har exempelvis renoverat taken på 17 kyrkor i 
Norrköpings stift, under en femårsperiod, berättar Patrik.
Men företaget gör mycket annat, stort och smått. När vi 
hälsar på är hela 50 olika jobb igång samtidigt i företaget.
 – Byggbranschen går bra och det påverkar förstås vår 
verksamhet. För mig är det oerhört viktigt att bädda för 

trygga anställningar för mina medarbetare. Jag har till 
exempel investerat en miljon kronor i nya maskiner i år.  
Patriks drivs av glädjen att lösa ”problem”.
 – Jag tycker det är kul med de lite udda uppdragen, till 
exempel cykelbron över Strömmen där ett ganska häftigt 
lyft med kranar ingick. Ju krångligare desto roligare är det!

KG Hjelmgrens Plåtslageri hittar
sina unga stjärnor på Ebersteinska
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Patrik Rydberg och medarbetare, KG Hjelmgrens Plåtslageri.

Bakgrund: Företaget grundades på 1940-talet.
Patrik och en kompanjon köpte företaget 1999.
2014 tog Patrik över som ensam ägare.

Antal anställda: 18 plåtslagare, smeder och några
snickare, inklusive två lärlingar.

Verksamhet: Antikvarisk renovering och underhåll 
av byggnader, byggnadsplåt, hallbyggen, omläggning 
av tak, snickeri, smide, rostfria arbeten.

Marknad: Norrköping med omnejd.

Fakta
KG Hjelmgrens Plåtslageri eftertr. AB
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Marwan Alani och Fadia Etta lär sig svenska genom att varva SFI-studier 
på S:t Olofsskolan med yrkespraktik ute hos företag.
 – Det är jättebra. Jag måste prata svenska hela tiden eftersom alla andra 
på arbetsplatsen pratar svenska, säger Marwan som praktiserar på 
Söderbergs Bil i Norrköping.

Fadia håller med. Man behöver komma ut från 
lektionssalen för att pröva och utveckla sina 
språkkunskaper, tycker hon.
 I forna hemlandet Syrien drev hon och hennes make 
ett privat apotek. Genom Yrkes-SFI har Fadia fått en 
praktikplats på Apotek Hjärtat i Norrköping.
 – Det är intressant att se hur ett apotek fungerar här 
i Sverige och att lära sig mer om det svenska samhället. 
Jag vill gärna studera till apotekstekniker här. Jag är 
tacksam över hur svenskarna hjälper oss att lära oss 
språket. Att kunna svenska är nyckeln till bra jobb 
i framtiden, säger hon.

Fika bra träning
 Marwan från Irak har 20 års erfarenhet som 
bilglasmästare. Någon sådan praktikplats gick inte att ordna 
men Marwan är ändå mycket glad över sin plats
på Söderbergs Bil.
 – Här får jag prova på att jobba med bildäck och se 
hur arbetslivet i Sverige ser ut. Och jag får träna svenska 
hela dagarna, säger han.
 Fadia och Marwan lyser upp när jag frågar om 
�karasterna. Avbrotten runt ka�et är en källa till 
mycket kunskap, instämmer de och skrattar. Båda har 
läst SFI i cirka två år och klarar intervjun galant, även 
om de får söka efter orden ibland. 

Bonuseffekter
 Pernilla Arfwedsson är SFI-lärare på S:t Olofsskolan. 
Hon betonar att Yrkes-SFI i första hand handlar om 

språkträning men att det ger många bonuse�ekter.
 – Eleverna förbereds för studier och arbetsliv. Praktiken 
bidrar till ökade insikter om hur det svenska samhället och 
arbetslivet fungerar. Och inte minst – vi ser hur veckorna på 
en arbetsplats stärker elevernas självkänsla. Praktiken är en 
bra merit att lägga till på sitt cv, säger hon.
 Yrkes-SFI ger dessutom företag och arbetsgivare en 
möjlighet att visa upp intressanta yrkesområden, 
framhåller hon. 
 – Det är samtidigt ett tillfälle för företagen att lära känna 
människor med olika erfarenhet och kompetens för utbyte 
av idéer och inför eventuella framtida anställningar.

Nio fick jobb
 Ibland blir det så lyckat att praktiken öppnar dörren till 
en omedelbar anställning, berättar Sevdie Gashi, som är 
praktiksamordnare för Yrkes-SFI och har nära kontakt med 
olika företag och arbetsplatser.
 – Förra läsåret, 2015/2016, �ck nio personer anställning 
efter sin SFI-praktik. Att få komma ut på arbetsplatser 
snabbar på den enskildes möjligheter till egen försörjning, 
särskilt inom yrken där kompetensbristen är stor, säger 
Sevdie Gashi som också vill uttrycka sin och kollegornas 
tacksamhet mot alla företag som stöttar och gör 
Yrkes-SFI:n möjlig.
 Inom Yrkes-SFI �nns även en grupp elever som gör 
studiebesök tillsammans med lärare ute hos företag. En 
annan kontakt med arbetslivet ges genom att företag och 
organisationer bjuds in att hålla föredrag för eleverna på 
skolan.

Yrkes-SFI

En snabbare väg till 
språket och arbetslivet
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Svenska för invandrare bedrivs i Komvux regi, på två 
skolor i Norrköping: S:t Olofsskolan och på Vrinnevi 
Park. Antalet elever som läser SFI i Norrköping är för 
närvarande totalt 1 600. SFI har olika kunskapsnivåer. 
Eleven får gå in i studierna på den nivå som passar 
utifrån bakgrund, förutsättningar och studiemål. 
Alla får en individuell studieplan.

SFI med yrkesinriktning
Yrkes-SFI innebär att språkstudier i skolbänken varvas 
med sammanlagt sex veckors praktik per termin på en 
arbetsplats. Yrkes-SFI har funnits i Norrköping sedan 
2002.

Det finns flera praktikområden, exempelvis vård och 
omsorg, pedagogiskt arbete, handel och service, kök 
och restaurang samt industri och hantverk.

Fakta
SFI

Arbetslaget som jobbar med Yrkes-SFI i Norrköping: Pernilla 

Arfwedson, Cecilia Frölander, Sara Sorin, Carina Kalered, 

Sevdie Gashi och Cattrin Wigge.

Marwan Alani är glad för sin plats hos Söderbergs Bil, 

där han får träna sin svenska varje dag.

Fadia Etta får inblick i hur apoteken fungerar i Sverige, 

genom sin praktikplats på Apotek Hjärtat.
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Pussla ihop flärdfullt, funktionellt och girl power och du får GardenGirl efter 
likamedtecknet.
– Innan vi klev in på trädgårdsmarknaden utformades kläderna och verktygen 
bara för män. Kvinnor förtjänar naturligtvis lika bra förutsättningar, säger Petra 
Maison, vd för GardenGirl som nu flyttat verksamheten till Norrköping.

Med gröna �ngrar och en brinnande passion för att påta
i jorden hade Petra Maison hittat hem i det ljuva 
trädgårdslivet. Det fanns bara ett problem. Hon var less 
på att klä sig i smutsiga gamla jeans eller makens utnötta 
Blåkläder och drömde om att skrädda vackra och praktiska 
trädgårdskläder för kvinnans behov; �ärd och funktion i ett.
 – Vi identi�erade en målgrupp på två miljoner kvinnor 
med tillgång till en tomt. Våra kroppar är inte anpassade 
för manliga arbetskläder, vi ser inte ut som män. Vi ville 
applicera ett slags girl power-tänk. Även om nischen var 
smal sa min magkänsla att �er kvinnor funkar som mig, 
det vill säga att vi gillar vackra saker med funktion, säger 
Petra Maison.
 Tio år senare är GardenGirl ett företag på många 
trädgårdsintresserades läppar runt om i världen. Precis 
som kvinnor burit särskilda slags kläder på golfbanan, i 
ridstallet och på centercourten har nu trädgården adderats 
i vardagen.
 – Varumärket blir allt starkare. I Sverige har vi en 
mycket god kännedom inom vår målgrupp. Och på 
våra utländska marknader är vi på god väg på våra 
fokusmarknader, exempelvis Tyskland, säger Petra Maison.
 Det som från början bara var hängselbyxor har idag 
utvecklats till en hel kollektion med kjolar, shorts, 
handskar, fröer, stövlar med blommotiv, västar med 
rosetter och en rad olika verktyg som är speciellt 

framtagna för kvinnor, allt från sekatörer med rosa 
handtag till bågformade damsågar.
 – Varför kvinnor behöver särskilt utformade plagg 
och verktyg? Av den enkla anledningen att kvinnor och 
män har olika anatomi. Kvinnor behöver mindre verktyg 
eftersom vi har mindre händer. Jag har tagit del av en �nsk 
forskningsrapport där det visar sig att det är direkt skadligt 
att ofta använda för stora handverktyg. Dessutom behöver 
vi smidiga byxor som ger efter kring mage och stuss. Vi vill 
inte ha tryckknappar i brösthöjd. Kläder och verktyg har 
tidigare utformats för män, kvinnor förtjänar naturligtvis 
lika bra förutsättningar.

På vilket sätt signalerar era produkter kvinnlighet?
 – Det kostar ungefär lika mycket att tillverka en vacker 
produkt som en ful produkt. Vid det här laget tror vi oss 
vara ganska säkra på att många kvinnor uppskattar vackra 
saker med funktion. Jag använder mycket jordiga färger, 
men även mycket rosa och plommonlila, blommor och 
växtmönster eftersom vi ju rör oss i trädgårdssammanhang.
 I början av hösten �yttade GardenGirl sin verksamhet 
från Björsäter till Norrköping. Etableringsskälen var 
många.
 – Vi har vårt lager outsourcat till Almroths i Norrköping
och behöver vara på ett lite mer behändigt avstånd. 
Vi behöver även ligga mer centralt av rent logistiska skäl. 

Här har vi dessutom möjlighet att växa i personalstyrka. 
Vi har fått ett bra första intryck av Norrköping och 
känner oss väldigt välkomna, säger Petra Maison.

Vad är det ljuva trädgårdslivet för dig själv idag?
– Att få pyssla i mitt växthus och rensa i mina rabatter. 
Jag har ju de allra bästa förutsättningarna då jag prövar 
ut och utvecklar många av våra produkter.

Växtvärk
- nu ska GardenGirl ta nästa steg i Norrköping

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson
Petra Maison, vd GardenGirl.

Ålder: 43 år.

Bor i: Norrköping.

Familj: Maken och kollegan Johan Olsson.

Äter: Det mesta, gärna mycket grönt och ekologiskt.

Dricker: Sockerfritt.

Kör: Cykel.

Läser: Trädgårdsmagasin och deckare.

Köper: Vackra saker.

Oanad talang: Akvarellmåleri.

Favoritväxt: Rosor är en favorit.

Odlingstips: Prunkar det så funkar det!

Personligt 
Petra Maison

Konferens med  
mersmak

Christian, Köksmästare

Boan Johan är ett uppskattat inslag på våra middagar.  
Men… orm på menyn? ”Nja, så långt sträcker vi oss inte” 
försäkrar köksmästaren Christian ”även om vi självklart  
skräddarsyr middagen efter era önskemål”. Som extra  
krydda föreslår han dock ett oväntat och lärorikt 
möte med den ofta så missförstådda ormen. 
 
 

Hemligheten bakom en vildare konferens
– ett vildare team.

Maria, Zoolärare

KOLMARDEN.COM | KONFERENS@KOLMARDEN.COM | 010-708 70 00
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Följ vad som händer i näringslivets Norrköping
Meddela näringslivskontoret din e-postadress genom att mejla naringsliv@norrkoping.se så dyker  
nyhetsbrev, inbjudningar och annan information snart upp i din inkorg. 

 
  Vi finns också på Facebook: Näringslivets Norrköping och på norrkoping.se/naringsliv.  
  Där hittar du bland annat vårt magasin Create och filmen “Vi skapar Norrköping”.
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Jill Knutson driver sedan fyra år sin

butik Silly Market på Repslagaregatan.
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Jill Knutson vet hur en skräddad söm ska sitta och värnar om 
välsydda kläder från förr. Sedan fyra år driver hon Silly Market, 
där hon hjälper kunder att komma till sin rätt i vintage- och 
secondhandplagg.

Några trappsteg ner från Repslagaregatans brus, stiger vi 
in i Jills värld. Med små medel och stor kreativitet har hon 
förvandlat en liten källare till en sprakande klädbutik där 
olika decenniers mode och stilar möts. 
 Jill är utbildad damskräddare och har arbetat med kläder 
sedan unga år. På 1980-talet sålde hon jeans i egna butiken 
Adam & Eva och på senare år har hon bland annat förestått 
en Gant-butik.
 Passionen för unika kläder och prylar från förr går som 
en röd tråd genom Jills liv.
 – Redan som tonåring brukade jag gå till tanterna på 
Röda Korset och rota i deras lådor. Det var långt innan det 
blev trendigt med vintage och secondhand. Inget slår den 

�na kvalitet som �nns i äldre plagg. Jag har alltid gått på 
auktioner och samlat gamla saker. Hemma �nns nog inte 
en enda möbel köpt som nytillverkad, berättar hon.

Hållbar konsumtion
Attityden till att handla begagnat har svängt rejält under 
senare år och det är inte längre bara ungdomar på jakt efter 
en egen stil, som handlar secondhand.
 – Jag har kunder i alla åldrar. Allt �er upptäcker 
möjligheten att klä sig i designmärkta plagg genom att köpa 
dem begagnade. En kavaj i kashmir och ull från exempelvis 
italienska Max Mara kan kosta 5 000 kronor som ny men 
under tusenlappen som secondhand i �nt skick, säger Jill 
och tillägger:
 – Secondhand är inte en övergående nyck, utan ett 
hållbart sätt att konsumera, som är här för att stanna.

Omsorg om kunderna
Jills hjärta klappar för återbruk av kvalitetskläder men lika 
mycket för att kunderna ska hitta det som passar just dem 
och känna sig �na. 
 – Jag är ödmjuk i mötet men också rak och ärlig. En 
kvinna med lite runda former kom in och sökte en klänning 
till ett bröllop. Hon brukade klä sig i stora, bylsiga plagg, 
men jag tipsade om bra underkläder, vilket gjorde att hon 
valde en mer �gurnära klänning som klädde henne 
fantastiskt. Hon hörde av sig efter bröllopet och sade 
att hon aldrig känt sig så vacker förut. Det är sådant 
som värmer, säger Jill.

Välvårdat och rent
Hur hittar du dina varor?
 – A�ärsidén bygger på kommissionsförsäljning av 
inlämnade kläder. Lämnaren får en viss procent av priset 
när varan är såld. På så sätt behöver jag aldrig göra några 
stora inköp och det uppstår inget lager som jag måste rea ut.
 Jill är noga med vad hon tar in i butiken.
 – Det måste vara välvårdat, helt, rent och struket. 
Köparen ska kunna använda plagget direkt.
 Då och då får Jill frågan om hon inte ska �ytta från 
den lilla källaren till något större. Men hon bara skakar på 
huvudet. 
 – Här uppstår en atmosfär som gör att kunderna 
kommer nära varandra och börjar prata fast de inte 
känner varandra. Det blir personligt.
 Många kunder är stammisar, från Norrköping och 
orterna runtomkring. Men kunder kommer även resande 
från Linköping, Stockholm och Jönköping bland annat.
Jills marknadsföringskanaler är sociala medier men inget 
slår ”djungeltrumman”, säger hon.
 – Bästa reklamen är när kunder pratar om min butik 
och gör sina vänner ny�kna. 

Silly Market
Välsydda kläder 
från förr får ny 
chans i Jills butik

Inget slår den fina 
kvalitet som finns 
i äldre plagg.

Vintage
Ordet betyder ”årgång”. Plagget ska vara äldre 
än 25 år, gärna från någon känd designer och 
av god kvalitet.

Second hand
Plagget kan vara relativt nytt, men har haft 
tidigare ägare.

Bor: Villa i Norrköping.

Familj: Man och tre vuxna döttrar.

Beskriver sig själv: Aktiv, öppen och social. 
Måste få utlopp för sin kreativitet, arbeta fritt. 

Gör utanför jobbet: Pysslar i trädgård och växthus, 
går i skogen, gillar att laga mat (aldrig halvfabrikat 
och aldrig kött), engagerar sig i handikappfrågor, 
umgås med vänner och familj – bäst är när alla 
döttrar med respektive och barnbarn är hemma 
runt bordet. Reser gärna till Spanien. Kopplar av 
i soffan framför TV:n.

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Personligt 
Jill Knutson

Fakta 
Skillnad på vintage 
och second hand

Jill Knutson driver sedan fyra år sin

butik Silly Market på Repslagaregatan.
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Kvinna? Inom industrin? Och med höga ambitioner?
Den treklövern vill Industrikompetens attrahera i sitt ledartalangprogram.
– Vi ger adepterna en egoboost och tid för egen reflektion samtidigt som 
vi ställer krav på dem att fundera över sina drivkrafter och sina mål, 
säger IK:s vice vd Elin Hultman.

För drygt två år sedan meddelade Tillväxtverket att de 
skulle satsa på kvinnors ledarskap och entreprenörskap. 
”Förutsättningarna för företagande är inte lika för kvinnor 
och män som vill starta, driva, leda och utveckla företag”, 
sades det.
 För Industrikompetens, som jobbar med kort- och 
långsiktig kompetensförsörjning, var satsningen 
välkommen. Det östgötska företaget ville själv dra igång 
ett ledartalangprogram för kvinnor i industrin och ansökte 
om medel.
 – Vi hade då varit i kontakt med bland annat Toyota, 
Saab och Siemens som alla såg behovet av programmet. 
Syftet var att synliggöra alla drivna duktiga kvinnor inom 
den mansdominerade industrin. Genom programmet 
skulle de lära känna varandra och dessutom få ökad 
självinsikt genom både personlighetsanalyser och genom 
stöd av en mentor, säger Elin Hultman, vice vd på 
Industrikompetens, som internt har 60 procent kvinnor 
på ledande positioner.
 Det visade sig snabbt att programmet föll i god jord. 
I Fjol deltog 18 kvinnor, i�ol deltog 19 kvinnor och 
i år samlar programmet 24 kvinnor.
 – Vi vill ge kvinnorna en ökad självinsikt och ett 
bättre självförtroende i det korta perspektivet. Att skapa 
kontaktytor mellan företagen kommer dessutom skapa 
överhörning som gynnar deltagande industriföretag. 
I det längre perspektivet vill vi ge kvinnorna större 
karriärmöjligheter genom deras kontakt med �era 
potentiella arbetsgivare och dessutom lär ju vi som 
rekryteringsföretag känna dem, säger Elin Hultman.

Hur kommer det sig att kvinnliga chefer generellt lyser 
med sin frånvaro i er bransch?
 – Visst är kvinnorna färre än männen, men kvinnor 
med chefsposition �nns i industrin och de är �er än vad 
många tror. Exempelvis är det �er kvinnor som har en 

chefsposition på Saab än andelen kvinnor totalt. 
Branschen behöver �er kvinnor överlag, men inte 
minst på chefspositioner. Att skapa förebilder för unga 
tjejer som i förlängningen gör dem ny�kna på industrin 
tror vi kommer ge resultat, säger Elin Hultman.
 Hon menar att IK med hjälp av sitt ledarskapsprogram 
”ger kvinnorna en egoboost och tid för egen re�ektion” 
samtidigt som man ”ställer krav på dem att fundera över 
sina drivkrafter och sina mål”. 
 – Kvinnorna som deltar får under programmets sex 
trä�ar många tillfällen att diskutera och re�ektera över 
sitt eget ledarskap. Vi hoppas att detta utvecklar dem. 
Att de dessutom får trä�a �era kvinnor som föreläser 
som förebilder kommer förhoppningsvis leda till
att de i sin tur vill inspirera andra tjejer och kvinnor. 

På LinkedIn skriver du att du ”vill göra skillnad. Både 
genom mitt arbete och genom den person som jag är”. 
Är det viktigt för dig att verka på en arbetsplats där 
samma drivkrafter �nns naturligt i väggarna?
 – Verkligen! Jag har jobbat på Industrikompetens i 
snart sex år och jag sporras dagligen av att känna att 
engagemanget och drivet �nns så naturligt på min 
arbetsplats. Sedan sitter inte dessa drivkrafter i väggarna 
utan det �nns i blodet på mina chefskollegor och vårt 
bolags härliga medarbetare. Jag inser att jag låter som om 
jag vore frälst, men jag är verkligen fantastiskt tacksam 
över att få jobba på Industrikompetens och att få vara 
en del i bolagets utveckling, säger Elin Hultman.

Fotnot: Programmet varar i sju månader. IK knyter 
en mentor till adepten och adepterna får en djup 
personlighetsanalys med återkopplingssamtal under 
programmet. Dessutom ingår ett moment med 
jobbskuggning där IK ger metodikstöd och tips och 
trix på vägen.

IK satsar på ledartalanger- nu ska GardenGirl ta nästa steg i Norrköping

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Elin Hultman, vice vd Industrikompetens.

Enkät

Vilka erfarenheter och lärdomar kommer du 
kunna dra nytta av i framtiden?

Jennifer Ahlmark, projektledare och systemanalytiker 
på Holmen: 

 – Det har varit mycket intressant att få en inblick 
i andra verksamheter än den egna. Att få en mentor 
som har tidigare erfarenhet av ledarskap hoppas jag 
ska ge utvecklande samtal, där jag bland annat kan 
få svar på en del av mina tankar kring ledarskap i 
olika situationer.

Teresia Andersson, PM Office Group Manager på Holmen: 

 – Jag ser att jag kommer ta med mig ytterligare 
erfarenheter kring mitt ledarskap, att bygga nya 
relationer samt vikten av förebilder. Dessutom är de 
företagsbesök vi gjort väldigt intressanta och det är 
lärorikt att få veta mer om de stora industrierna som 
finns i Östergötland.

Skulle du rekommendera fler kvinnor att söka 
sig till nätverket?

Jennifer Ahlmark: 

 – Absolut! Det är ett väldigt bra tillfälle att träffa 
andra kvinnor i liknande situation och dessutom 
här i regionen vilket underlättar framtida träffar.

Teresia Andersson: 
 – Absolut, både nätverket med dess träffar och 
att bygga upp en kontakt med en mentor är 
utvecklande och ger mycket energi.
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Det behövs fler familjehem, kontaktfamiljer och jourhem till barn 
i Norrköping. Kan du tänka dig att ta emot ett barn i ditt hem?

Läs mer på norrkoping.se/familjehem

BARNDOMEN VÄNTAR INTE.
DU BEHÖVS NU.

Möten med 
musik!

I den stimulerande miljön  
mitt i Industrilandskapet ligger 

den vackra De Geerhallen.  
Här skapar Norrköpings  

Symfoniorkester kreativa  
och njutbara möten!

www.norrkopingssymfoniorkester.se

Konserter  

varje vecka!

20 000 skolungdomar möter oss varje år!

Fantastiska julkonserter!
10/12 Barnens jul – Amy Diamond
15/12 Musikklasserna
21/12 Dickens – en julsaga

011-24 10 00 / norrkoping@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/norrkoping
www.facebook.com/svenskakyrkannorrkoping

För att jag tror.
David Malki, Norrköping
Arbetar i Språkcafeét, 
S:t Johannes församling.

Jag tror på Gud. För mig är 
Gud inspirationen i livet och 
tron på att det goda alltid 
segrar. Jesus får mig att 
förstå att medmänsklighet 
och allas lika värde är det 
viktigaste. Ett budskap som 
är så viktigt att det har följt 
med genom tusentals år och 
fortfarande är aktuellt.

Det finns många skäl att vara 
medlem i Svenska kyrkan. 

KLART JAG 
ÄR MED!
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Det internationella företaget Tate & Lyle har gjort omfattande 
investeringar i sin anläggning i Kimstad sedan övertagandet 2013.
Fabriken har byggts ut och effektiviserats. Produktionen har ökat 
tiofalt och 22 nya arbeten har skapats. 

Den svenska havren anses vara den bästa i världen och det 
är svensk havre som är basen för Tate & Lyles verksamhet 
i Kimstad. Här omvandlas havre, odlad inom en 20 mils 
radie, till olika ingredienser. Tillverkningen sker enligt en 
patenterad process som utan kemiska tillsatser får fram en 
ren och koncentrerad form av havrebetaglukan, en 
certi�erad produkt med hälsofrämjande egenskaper. 
 Restprodukterna (mjöl, skal och slurry) säljs vidare och 
blir till bioetanol och djurfoder. En stor del levereras till 
Orga kvarn i Skärblacka.

Tillverkas bara i Kimstad
Tate & Lyle har över 30 olika anläggningar runtom i 
världen, för produktion av ingredienser och lösningar till 
livsmedels- och dryckesindustrin. 

Varför investerar Tate & Lyle så stort i Kimstad?
 – Kunskapen och den patenterade process som byggts 
upp här är unik för fabriken i Kimstad. Och den 
stämmer väl in med företagets målsättning att satsa 
alltmer på hälsofrämjande produkter. Då företaget tog 
över anläggningen från Biovelop International AB 2013, 
var det med vetskapen om internationella storkunders 

ökade efterfrågan på havrebetaglukan av den här 
kvaliteten. Vi bygger ut för att kunna leverera större 
volymer till världsmarknaden, säger platschef Annika 
Werneman.

22 nya jobb
 – Att sikta på en hög automatisering, för så e�ektiv 
produktion som möjligt har varit en ledstjärna sedan 
2013. Vi har etablerat en helt ny produktionslina och 
installerat nya kvarnar men också förbättrat vår 
godsmottagning och packning, säger Annika.
 Fabriken har gått från treskift till femskift, vilket 
innebär att tillverkningen pågår dygnet runt utan avbrott.
 – Anläggningen producerar idag tio gånger mer än 
för tre år sedan, upplyser hon.
 På de åren har personalstyrkan fördubblats, från 22 till 
44 personer. Om- och tillbyggnaderna har även genererat 
arbete för lokala företag. 
 – För oss har det varit viktigt att måna om bygden, 
genom att anlita lokala entreprenörer så långt som möjligt. 
Vi tycker det är fantastiskt att få vara i Kimstad, framhåller 
Miriam Wilkens, kommunikationsdirektör med placering 
i London, där företaget har sitt säte.

Används i flingor
Kimstad-anläggningen tar fram tre olika ingredienser 
ur havren: betaglukan och havreprotein för 
livsmedelsbranschen och betaglukan för hudvårds- 
och kosmetikabranschen.
 – Ingredienserna tillsätts i en mängd livsmedel 
och drycker, till exempel �ingor, kex, kakor, smoothies, 
bars och måltidsersättningar. 

Varför ökar efterfrågan på de här ingredienserna?
 – Hälsotrenden har stor betydelse, betaglukan bidrar 
exempelvis till att sänka kolesterolvärdet i blodet. Allt 
�er vill ha näringsrika, proteinberikade livsmedel. Ökad 
efterfrågan på veganmat spelar också in, säger Annika.
Större delen av produktionen i Kimstad går på export.
 – Det beror på att det är de stora internationella 
företagen som varit först med att satsa på de här 
ingredienserna. Med större produktionskapacitet har 
vi nu möjlighet att öka vår marknadsföring i Sverige, 
säger Annika.

Hälsotrend i världen
skapar jobb i Kimstad– och början på en ny

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Annika Werneman, platschef Tate & Lyle.
Ur den svenska havren tas tre ingredienser fram: betaglukan och 

havreprotein samt betaglukan för kosmetikabranschen.
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Används i flingor
Kimstad-anläggningen tar fram tre olika ingredienser 
ur havren: betaglukan och havreprotein för 
livsmedelsbranschen och betaglukan för hudvårds- 
och kosmetikabranschen.
 – Ingredienserna tillsätts i en mängd livsmedel 
och drycker, till exempel �ingor, kex, kakor, smoothies, 
bars och måltidsersättningar. 

Varför ökar efterfrågan på de här ingredienserna?
 – Hälsotrenden har stor betydelse, betaglukan bidrar 
exempelvis till att sänka kolesterolvärdet i blodet. Allt 
�er vill ha näringsrika, proteinberikade livsmedel. Ökad 
efterfrågan på veganmat spelar också in, säger Annika.
Större delen av produktionen i Kimstad går på export.
 – Det beror på att det är de stora internationella 
företagen som varit först med att satsa på de här 
ingredienserna. Med större produktionskapacitet har 
vi nu möjlighet att öka vår marknadsföring i Sverige, 
säger Annika.

Hälsotrend i världen
skapar jobb i Kimstad– och början på en ny

Vad händer just nu? 
Next:Norrköping

Hur ska Butängen och Johannisborg se ut?

Nu påbörjas arbetet med ett nytt detaljplaneprogram 
för södra delen av Butängen och Johannisborg. Pro-
grammet kommer att bestämma en struktur för hur 
bebyggelsen ska se ut och hur stadsparken i Johannis-
borg ska utformas. Under arbetet gång kommer du 
som bor och verkar i Norrköping att kunna ta del av 
förslagen och tycka till om planerna. Arbetet ska vara 
färdigt under senare delen av 2017. 

Missa inga nyheter om utvecklingen av Norrköping med Ostlänken, nytt resecentrum och nya stadsdelar!  
Anmäl din e-postadress och prenumerera på nyheter på next.norrkoping.se/nyheter

Vem bygger var i Inre hamnen?

Nu har arbetet med Inre hamnen, kommit ett steg 
längre. Byggherrarna har nämligen enats om vem som 
kommer att bygga var. Det blir en bra mix av hyresrät-
ter och bostadsrätter och med kanalerna i området så 
är det aldrig långt till vattnet. Byggstart för de första 
husen planeras till 2019. 

Arkitekttävling för nytt resecentrum 2017

Under 2017 planeras en arkitekttävling för utform-
ningen av Norrköpings nya resecentrum. Då är de nya 
järnvägsspårens läge mer bestämda vilket gör att vi kan 
börja rita på vårt nya resecentrum mer detaljerat.

Intresserad av en lägenhet i Inre hamnen? Nu är tomterna fördelade mellan de olika byggherrarna. Byggstart 2019. Visionen är att Johannisborg i framtiden blir en stadspark. 

Klart med pengar till Ostlänken 

Nyligen presenterade regeringen infrastrukturproposi-
tionen där hela finansieringen av Ostlänken finns med. 
Beskedet innebär att Ostlänken kan börja byggas som 
planerat. Redan nästa år sätts spaden i marken för hela 
Ostlänkprojektet när en ny järnväg för godståg byggs i 
Norrköping. Genom att flytta godsspår och godsban-
gård till Malmölandet, norr om Händelö, ges utrymme 
för Ostlänken och stadsutveckling i centrala Norrkö-
ping. Under de kommande åren fortsätter arbetet med 
järnvägsplan och detaljplaner för att möjliggöra en 
byggstart av spåren på höghastighetsjärnvägen 2020. 
 

Fartyg M/S Galaxy 23-timmar
Programförslag

Dag 1

19.30 Välkommen ombord! M/S Galaxy

20.30 3-rätters middag restaurang Bistro Alex/Grillhouse

Dag 2

08.30 Frukost serveras på restaurang Buffet Silja Line

10.00 Mötet börjar på fartygets konferensavdelning
Pausmed kaffebuffé på valfri tid

12.30 Lunchbuffé restaurang Buffet Silja Line

14.00 Mötet fortsätter

18.15 Fartyget anländer till Stockholm

Å B O

För bokning: tallinksilja.se eller 08-2208 30

PRIS FR

1082:–
PER PERS

Konferenskryssning 1 dygn

Välkommen ombord på det perfekta konferensfartyget – Östersjöns
bästa nöjeskvarter! Visst har du rätt att vara kräsen när du

ansvarar för att konferensen blir lyckad. Följ med på en 24-timmars
konferenskryssning med Galaxy, som är något utöver det vanliga.

Här finns en exklusiv konferensavdelning med nio konferensrum med
plats för sammanlagt 450 gäster. Ombord på Galaxy hittar

du förstklassiga restauranger för alla smaker. Här finns dessutom
en mysig relaxavdelning med pool och bastu samt ett flertal

butiker att shoppa i till förmånliga havspriser. Världen via  
München
Affärsresor
Privatresor

Flyg till Paris, Frankfurt, London,  
Bryssel, Düsseldorf, Milano,  

Berlin, Prag, Wien m fl. 

Boka nu på norrkopingairport.se eller via din resebyrå.
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I Torsviken planerar 
exempelvis Mattssons 
Fastighetsutveckling 
för 300 bostäder

Från bostäder i Inre hamnen och Torsviken till nya logistikkanaler på Herstadberg.
Just nu är det högtryck för Mattssons Fastighetsutveckling och dotterbolaget BRABO 
som storsatsar i Norrköping.
 – Företagsklimatet i stan står sig bra i jämförelse med andra kommuner, 
säger vd:n Fredrik Mattsson.

När Ivan Mattsson startade eget 1930 gjorde han det med 
åkeri och lagerhantering i fokus. När mjölk skulle levereras 
till kunder runt om i regionen var det ofta Mattssons som 
�ck uppdraget i sitt knä.
 Det dröjde 50 år innan fastighetsutveckling blev en 
viktig del av verksamheten.
 – Runt millennieskiftet sålde vi den sista delen av 
logistikverksamheten för att helt fokusera på utveckling 
och långsiktig förvaltning av fastigheter. Företagets 
inriktning har alltså förändrats en hel del sedan starten, 
tack vare att det alltid fungerat som en arena för 
entre-renörskap.
Det säger Fredrik Mattsson, nuvarande vd och del av 
den tredje generationen i familjeföretaget. 1990, direkt 
efter fyraårig teknisk linje med inriktning på bygg på 
Ebersteinska gymnasiet, tog han klivet in i företaget. 
 – Under de drygt 25 åren jag jobbat här har jag fått 
enormt mycket erfarenhet, tagit större och större ansvar 
och utvecklat företaget utifrån mina drivkrafter, säger 
Fredrik Mattsson.
 I nästa andetag påpekar han att han lockas av att 
starta nya verksamheter och att se dem växa. Där är 
dotterbolaget BRABO, som startades för tio år sedan, 
ett gott exempel. 
 – Det startades tack vare mitt eget intresse för 

stads-utveckling och samhällsbyggnad. Detta intresse 
har också bidragit till att vi idag fokuserar mycket på att 
omvandla fastigheter från industrianvändning till bostäder, 
exempelvis i Inre hamnen i Norrköping, säger Fredrik 
Mattsson.
 BRABO bygger bostäder och har vuxit snabbt. Varje 
år bygger de omkring 200 bostäder. I Torsviken planerar 
exempelvis Mattssons Fastighetsutveckling för 300 

bostäder i ett sammanhållet koncept som tar hänsyn 
till den skogsdominerade naturen i området. 
 – Vi arbetar också med att bevara och vidareutveckla 
de historiska byggnader som �nns här.  
 Förutom Torsviken och Inre hamnen är företaget 
sysselsatt med att bygga nya logistiklokaler för PostNord 
på Herstadberg. 

 – Vid årsskiftet kommer de �ytta in i 20 000 
kvadratmeter stora, moderna logistiklokaler. 
Vi förvärvar också mer mark i området och planerar 
för nya projekt. Dessutom har vi ett �ertal bostadsprojekt 
som kommer att startas i Stockholm.

Tidigare har ni arbetat med stora logistikprojekt med 
uppförande av centrallager åt Cloetta och Stadium. 
Vilken roll har ni haft i de projekten?
 – Vår roll har varit att köpa mark, utveckla och bygga 
för en långsiktig förvaltning. Tack vare vår erfarenhet 
från logistikbranschen har vi värdefulla insikter i 
processen kring att skapa nya moderna logistikfastigheter, 
säger Fredrik Mattsson.
 Med tanke på att Mattssons och BRABO är verksamma 
i många kommuner, främst kring Stockholm, har han 
inga svårigheter att bedöma Norrköpings företagsklimat.
 – I jämförelse med andra kommuner står det sig bra. 
Det är märkligt att Norrköping får relativt dåligt betyg 
i mätningar av näringslivsklimatet. Jag tycker att vi som 
tillhör Norrköpings näringsliv istället borde ta vårt ansvar 
och se till att vi lyfter fram de positiva sidorna, så att vi har 
möjlighet att påverka omvärldens syn på staden.

Mattssons storsatsar
på fastigheter i stan
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Fredrik Mattsson, vd Mattssons Fastighetsutveckling.
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"Dukningsstilar kommer och går, ungefär som i modevärlden", berättar Erland och Caroline.

"Många restauranger vill ha färgat porslin och träprodukter just nu."

De började med en agentur för okrossbara glas. Idag har importföretaget Bergqvist, 
med far och dotter i ledningen, 16 agenturer som förser restauranger, hotell och 
storkök med det senaste inom dukning och köksutrustning.
– Vi har vuxit med 20-30 procent per år sedan starten, säger Erland Fransson, 
vd Bergqvist. 

Team far och dotter

Med en unik agentur i portföljen började Erland och 
dottern Caroline att bearbeta marknaden 2008. 
Stureplansgruppen i Stockholm blev en storkund 2009, 
vilket gjorde att många andra i branschen hakade på.
 I sökandet efter �er agenturer utvecklades Bergqvist 
raskt att omfatta ett brett sortiment av hela 
dukningskoncept. 
 – Idag har vi 16 olika agenturer och vårt utbud 
omfattar 13 000 olika artiklar. Vi har gått från en 
omsättning på 700 000 kronor år 2009 till 20 miljoner 
kronor 2016, summerar Erland.
 Antalet anställda i företaget har också ökat, från två 
till sex personer.
 Företagets leverantörer av porslin, glas, bestick, brickor 
och serveringsvagnar �nns till största delen i Europa. 
Kunderna är uteslutande grossister i Skandinavien 
exempelvis Martin & Servera och lokala Mårdskog och 
Lindqvist.

Som en minimässa
Bergqvist har även tät kontakt med slutkunderna, det 

vill säga hotellkedjor, restauranger, skolkök med �er.
 – Vi skickar ofta prover på kollektioner direkt till 
kunderna. De kommer också med önskemål direkt till 
oss. Någon frågade om vi kan få fram en trävagn i ek för 
servering av ost. Och det kan vi, säger Erland.
Han har tidigare rest kors och tvärs över Skandinavien 
med bilen fullastad av provkollektioner. Det blir det 
ändring på nu. Bergqvist öppnade i dagarna ett eget 
showroom i Norrköping.
 – Det fungerar som en minimässa för kunder och 
grossister, där våra artiklar är arrangerade på ett 
inspirerande sätt. Liknande showrooms �nns närmast 
i Stockholm, säger Erland.

Bra samarbete
Att samarbetet mellan far och dotter är framgångsrikt 
råder det inget tvivel om. 
 – Vi jobbar båda två med alla delar i företaget, högt 
och lågt, och pratar dagligen om hur vi ska utveckla 
företaget. Det kommer naturligt. Vi kan vara raka och 
tydliga mot varandra, säger Caroline och får en 

instämmande nick från Erland.
 De kompletterar varandra, tycker hon.
 – Jag är full av idéer och vill att det ska hända något 
hela tiden, säger Erland som varit entreprenör hela livet.
 – Där är jag den som håller lite mer i bromsen, menar 
Caroline.

Export av eget märke
Bergqvist har sedan en tid även börjat sälja en särskilt 
utvald porslinskollektion till privatkunder, via Cerveras 
butiker. En satsning som fallit väl ut.
 Närmast siktar företaget på att börja exportera 
träprodukter tillverkade i eget namn (brickor, skärbrädor, 
serveringsvagnar med mera) till länder utanför 
Skandinavien.
 – Det rör sig om en hantverksmässig tillverkning som 
vi etablerat i Estland. Vi kommer att ta det i små steg 
och vill inte ha för bråttom. Här �nns stora 
utvecklingsmöjligheter och det är det jag tycker är så 
kul som företagare, säger Erland.

Bergqvist växer och 
öppnar showroom

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson
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Näringslivskontorets viktigaste uppgift är att 
underlätta för företag oavsett om man funderar 
på att starta eget, utveckla ett be�ntligt företag, 
expandera eller etablera en ny verksamhet.
 Näringslivskontoret jobbar också med matchning 
mellan företagens efterfrågan av kompetens, 
utbildningar och program för ökad tillväxt i 
Norrköping, samt med att utveckla samarbetet 
mellan näringsliv, universitet, skola, skräddarsydda 
program och företagsutbildningar.

 – Våra politiker sätter riktlinjer och mål, sedan 
bryter vi som tjänstemän ner och konkretiserar målen 
och gör uppdragsplanen efter det som sedan ska 
godkännas av politiken, säger näringslivsdirektören 
Anne Revland.
Hon beskriver gänget på näringslivskontoret som 
”pro�sigt med en bred, gedigen och välmatchad 
kompetens och erfarenhet”. 
 – Åtta av tio på kontoret har en bakgrund i det 
privata näringslivet. Denna mix av kompetens och 
erfarenhet är nödvändig för att klara av uppdraget 
som i sig är brett och komplext. Det gäller att förstå 
företagens vardag och verklighet, men det är också 
viktigt att förstå det politiskt styrda kommunala 
uppdraget. 
 Näringslivskontoret fokuserar regelbundet på 
ett antal pro�lområden som exempelvis logistik, 

Anne Revland, avgående näringslivsdirektör, flankerad av sina medarbetare.

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 19

Proaktiva, lösningsorienterade och obyråkratiska. Det är vad 
näringslivskontoret vill förknippas med bland Norrköpings 
företagare.
– Det händer en massa bra saker i näringslivet som bidrar till 
utveckling. Det måste paketeras och kommuniceras till omvärlden 
för att skapa stolthet, framtidstro och ambassadörsskap, säger 
näringslivsdirektören Anne Revland.

Näringslivskontorets viktigaste uppgift är att 
underlätta för företag oavsett om man funderar 
på att starta eget, utveckla ett be�ntligt företag, 
expandera eller etablera en ny verksamhet.
 Näringslivskontoret jobbar också med matchning 
mellan företagens efterfrågan av kompetens, 
utbildningar och program för ökad tillväxt i 
Norrköping, samt med att utveckla samarbetet 
mellan näringsliv, universitet, skola, skräddarsydda 
program och företagsutbildningar.

 – Våra politiker sätter riktlinjer och mål, sedan 
bryter vi som tjänstemän ner och konkretiserar målen 
och gör uppdragsplanen efter det som sedan ska 
godkännas av politiken, säger näringslivsdirektören 
Anne Revland.
Hon beskriver gänget på näringslivskontoret som 
”pro�sigt med en bred, gedigen och välmatchad 
kompetens och erfarenhet”. 
 – Åtta av tio på kontoret har en bakgrund i det 
privata näringslivet. Denna mix av kompetens och 
erfarenhet är nödvändig för att klara av uppdraget 
som i sig är brett och komplext. Det gäller att förstå 
företagens vardag och verklighet, men det är också 
viktigt att förstå det politiskt styrda kommunala 
uppdraget. 
 Näringslivskontoret fokuserar regelbundet på 
ett antal pro�lområden som exempelvis logistik, 

visualisering, besöksnäring och handel. 
 Näringslivskontoret ska i förhållande till andra 
kommunala verksamheter vara det nav som får alla 
att dra åt samma håll. men ansvaret för att skapa rätt 
förutsättningar för näringslivet och att utvecklingen 
går att rätt håll är gemensamt.
 – Dessutom skapar den stora stadsomvandling 
och utveckling som Norrköping står i startgroparna 
för, en enorm tillväxtmöjlighet och det påverkar 
givetvis vårt fokus och uppdrag. Det innebär att 
mycket av uppdraget redan idag och än mer i 
framtiden kommer att ha en koppling till det, 
säger Anne Revland.

Vilka är era övergripande huvudmål just nu?
 – Ett viktigt mål för oss är att kommunicera 
det goda som händer för att bygga stolthet och 
framtidstro. En bra kommunikation innebär en 
ständig dialog, vilket är grunden för hela vårt arbete, 
med företag, branchföreträdare, organisation och 
individer. Vårt främsta verktyg är samtalet; att ta 
kontakt och klara ut det som ligger på bordet oavsett 
om det är en möjlighet eller ett problem.

Hur går ni tillväga när ni prioriterar bland 
uppdragen?
 – Vi försöker ta reda på vad som är viktigast och 
vad som skapar mest värde för både företagen och 
kommunen. Kan vi som kommun göra en skillnad? 
Är det i vårt uppdrag? Det är sådana frågor vi 
behöver ställa för att kunna prioritera. 

Hur vill ni att näringslivet ska ”se på” 
näringslivskontoret? Vilka signaler vill ni sända ut?
 – Vi vill vara lösningsfokuserade, obyråkratiska 
och lätta att ha att göra med. Jag kan ärligt säga att 
vi får väldigt mycket kredd för det proaktiva sätt vi 
jobbar på, avslutar Anne Revland.

För ett gott
näringslivsklimat
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Fakta
Näringslivskontorets huvudområden

Följ vad som händer 
i näringslivets 
Norrköping!

Etablera: Vi hjälper företag och verksamheter som har planer 
på att investera, våga växa och utvecklas i Norrköping. 
Vi ansvarar för hela processen, från första kontakt till 
etablerad verksamhet.

Expandera: Kontakta oss när du ska expandera och behöver 
nya lokaler eller ledig mark.

Kontakter och nätverk: Vi hjälper dig när du vill komma 
i kontakt med företags- och branschnätverk, andra företag 
och organisationer eller myndigheter.

Starta eget: Är du intresserad av att starta eget företag? 
Vi samarbetar med aktörer som ervjuder affärsrådgivning 
innan och efter start.

Företagsbesök: Vi gör dagligen företagsbesök för att hålla 
en bra dialog med dig som företagare, vi lyssnar in vilka 
utmaningar och möjligheter ni står inför och ger en bild av 
hur vi jobbar med era frågor.

Kompetens och utbildning: Vi jobbar med matchning 
mellan företagens efterfrågan av kompetens, utbildningar 
och program för mer tillväxt i Norrköping. Vi jobbar ständigt 
för att utveckla samarbetet mellan näringsliv, universitet, 
skola, skräddarsydda program och företagsutbildningar.

Meddela näringslivskontoret din e-postadress genom att mejla naringsliv@norrkoping.se 
så dyker nyhetsbrev, inbjudningar och annan information upp i din inkorg.
 
Vi finns också på Facebook: Näringslivets Norrköping och på norrkoping.se/naringsliv.
Där hittar du bland annat vårt magasin Create och filmen ”Vi skapar Norrköping”.
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Let´s create Norrköping är ett gemensamt 
budskap för kommunen, näringslivet och 
andra med syfte att stärka varumärket 
Norrköping. Tillsammans kan vi stärka den 
positiva bilden av Norrköping genom att 
berätta om alla goda exempel som finns och 
genom att bjuda in till att vara med och skapa 
vårt framtida Norrköping. Vi väljer att göra 
det gemensamt under budskapet Let´s create 
Norrköping. 

För mer info, gå in på: 
www.norrkoping.se/varumarke

Lars Johansson, 
Klubbdirektör
/VD Norrköping Dolphins

Claes Pettersson, 
Ridskolechef
Åby Rid- och träningscenter

Peter Warma, 
ordförande i friidrottssektionen 
Tjalve IF Norrköping

Så är vi med och skapar Norrköping
 – Idrott och kultur skapar ett mervärde för alla 
kommuner. Det föder gemenskap, umgänge och 
en chans för människor att samlas kring något 
inspirerande och känna stolthet i vardagslivet. 
Vi i Norrköping Dolphins inser vikten av att kunna 
bjuda invånarna på högklassig idrott och 
underhållning i nationell toppklass.  
 Samtidigt vill vi genom vårt engagemang i både 
integrationsfrågor och samhällsutmaningar hjälpa 
till att skapa en bättre plats att bo, leva och verka i. 
Vi är stolta över att kunna erbjuda en plats där alla 
får vara med, oavsett kön, ursprung eller religiös 
läggning eller handikapp. Vi vill förena basket, 
människor och omvärld till glädje, inspiration 
och utveckling. 
 Med basketen som samlingspunkt vill vi utveckla 
affärsverksamheten i Norrköping genom vårt 
affärsnätverk Dolphins Network, ett forum där 
näringsliv och föreningsliv flätas samman ytterligare. 
Avsikten med Dolphins Network är att kring 
varumärket Dolphins skapa affärsnytta i vår närhet 
med möten mellan både mindre och större företag.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är en fantastisk stad att leva och verka i. 
På senare år känner man av viljan att skapa ett ännu 
starkare Norrköping där fler pratar om vad man kan 
jag göra för Norrköping och inte vad Norrköping kan 
göra för mig. Vi som bor och verkar här är på rätt väg.  
 Snart är alla pusselbitar på plats.

Så är jag med och skapar Norrköping
 – Åby rid o träningscenter skapar förutsättningar för 
ett innehållsrikt fritidsliv med hästar. Alla människor har 
möjlighet att närvara på vår fritidsgård som är öppen 7 
dagar i veckan. Att umgås med hästar skapar respekt 
och ansvar.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är en stor idrottsstad med många 
olika sporter och fritidssysselsättningar. Detta är en 
förutsättning för att innevånare skall trivas och tycka 
om att bo och leva här och ha en meningsfull fritid. 
Som ett resultat av Norrköping som idrottsstad har vi 
förverkligat Norrköping International Horseshow som 
är den näst största utomhustävlingen i Sverige sett till 
antal starter och publik.

Så är vi med och skapar Norrköping:
 – Vi är en av Sveriges större friidrottsföreningar med 
drygt 700 friidrottare som bedriver verksamhet för alla 
från barn till veteran, från elit till motionär och som 
sätter Norrköping på friidrottskartan. Vi skapar ett 
tiotal olika friidrotts/löpevenemang varje år som tar 
människor från hela landet till vårt Norrköping. 
Friidrotten är en jämlik idrott där både killar och tjejer 
tränar och utvecklas tillsammans. Vi jobbar också 
aktivt med att engagera människor från alla olika 
områden och kulturer till att umgås och träna 
tillsammans.

Det bästa med Norrköping är:
 –  Den centrala roll idrottsstaden Norrköping håller 
på att bygga upp med Himmelstalundsområdet 
där det mesta i idrottsväg är samlat, snart också 
förhoppningsvis även en ny friidrottsarena som 
möjliggör ännu fler och större evenemang och som 
ytterligare stärker Norrköpings position som en stad 
som satsar på sina invånare med idrott och hälsa 
i fokus.




