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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 

KONFERENSGUIDEN

Välkomna till en mötesplats för stora sällskap och 
mindre grupper. Arbetets museum ligger i hjärtat av 
Norrköpings industrilandskap. 

-
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 stor kreativitet.

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! 

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.

naturligtvis allt du kan förvänta dig, som rymliga konferenslokaler, 
god mat och dryck, bekväma sängar och modern utrustning. Men 

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. 

Mitt på Östgötaslätten ligger Himmelsby Gårdshotell 
med vidunderlig utsikt över fälten.
Här kan ni kombinera e�ektiva konferenser i fullt ut-
rustade lokaler med aktiviteter, SPA-entré, behandlingar 
samt unik �skpedikyr. Vi erbjuder möteslokaler i olika 
storlekar. Vårt största konferensrum tar upp till 100 pers.

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

yxnerum hotell & konferens

himmelsby gårdshotell

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

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

Himmelsby Norrgård 2, 590 17 Mantorp 
Tel: 013 33 12 02 

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
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Enkelt och effektivt 
är mitt motto

Innehåll

Sedan den 1 januari 2017 är jag ny näringslivsdirektör 
i Norrköping. Ett uppdrag jag tar med största 
stolthet och ödmjukhet. Med min affärsbakgrund 
hoppas jag kunna bidra till att näringslivskontoret 
fortsätter utvecklas till att vara den starkaste bryggan 
någonsin mellan näringslivet och det offentliga. Vi 
ska dessutom tillsammans se till att Norrköping blir 
en kommun av högsta klass och nivå när det gäller 
näringslivsklimat. 

Norrköping är inne i en tillväxtfas, och kommer så 
vara de kommande åren, där byggandet av Ostlänken 
redan börjat fungera som katalysator. Ostlänken 
kommer generera arbetstillfällen inte bara för de 
företagen som är med och bygger Ostlänken utan 
det kommer även spilla över till företag runtomkring, 
allt från rörmokare till elektriker, restauranger och 
transportbolag. Det är just hos dessa små och 
medelstora företag i Norrköping som tillväxten 
funnits de senaste åren. Bredden av vårt näringsliv 
gör oss starka.

Hur ser jag på framtiden? Etableringsfrågor är kärnan 
i ett näringslivskontor. Det handlar om att paketera 
de förutsättningar som Norrköping har. Förutom att 
befintliga företag ska utvecklas gäller det att också 
attrahera nya företag och få dem att flytta hit. 

I paketeringen ingår tillgång till mark, om man vill 
bygga en egen fastighet, att marknadsföra den mark 
som är kommunägd, men också att vara oberoende 

mäklare till privata fastighetsägare. Det kan också 
finnas företag som vill komma hit och hyra kontor, 
fabriker eller lager. Även hur vi bemöter företag som 
vänder sig till oss med frågor är viktigt. Det räcker 
inte med att säga: ”Det går inte!”. 
Vi måste sträva efter en mer lösningsorienterad 
service där vi hjälper företagen att hitta rätt lösning 
på sina problem.

I paketet Norrköping ingår också skolor, sjukvård, 
idrott, rekreation och miljöer. De senaste åren har 
företag som letar nya etableringsorter börjat titta 
på mer levnadsklimatet för sina anställda. 
Stadsutvecklingen av Norrköping de senaste åren, 
där vi har tagit vara på det gamla Norrköping och 
kombinerat det med mångfalden av allt från bostäder 
till skolor, handel, företag och universitet kombinerat 
med närheten till vatten och natur har gjort att 
Norrköping sammantaget anses som en het 
etableringsort.

Vi gör många bra saker, men vi har också mycket 
att vidareutveckla. Mitt motto är ”Enkelt och 
effektivt”, och det är något jag hoppas att ni ska 
märka under året. Om jag får drömma lite om hur 
2017 kommer utveckla sig så kommer vi tillsammans 
att trycka ner arbetslösheten och att vi kan landa ett 
par stora nyetableringar!

Jag hoppas vi ses snart!

En annonsbilaga från Norrköpings kommun, www.norrkoping.se/naringsliv
Pontus Lindblom svarar på frågor om innehållet, 011-15 12 74. 
E-post: naringsliv@norrkoping.se

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

pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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139 500 
invånare!

Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 31 januari 2017 var Norrköpings folkmängd 139 500 personer enligt 
uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 6 februari 2017.

Källa: www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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Han är ett känt ansikte för många inom 
hästbranschen i länet. I över 25 år har Hans-Gunnar 
Kjörsvik skott hästar i Östergötland åt både 
hobbyryttare, proffs och OS-stjärnor. Under lång tid 
tog han även emot praktikanter från de etablerade 
hovslagarutbildningarna. 
 Hans insatser i yrket belönades förra året med 
utmärkelsen Årets svenska hovslagare, i samband med 
Svenska Hovslagareföreningens årsmöteskongress.

Tävlade förr
När han 26 år gammal utbildade sig till hovslagare 
i Skara, hade han arbetat professionellt med hästar 
i flera år och även tävlat inom hästhoppning. 
Tävlandet har han återkommit till med jämna 
mellanrum.
 – Att tävla är kul. Jag har hoppat i klasser upp 
till 1,40 och haft en del framgångar. Men nu är det 
färdigtävlat för min del, säger han.

Rejält styrkepass
Hans-Gunnar är 53 år och det gäller att vara rädd 
om kroppen, menar han. Hovslagaryrket är fysiskt 
krävande.
 – En hovslagare står böjd och det sliter på ryggen. 
Samtidigt måste man vara alert och kunna parera 
hästens rörelser. Nog känns det i kroppen efter så 

Hans-Gunnar Kjörsvik, prisad hovslagare i Skärkind.
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 – Arbetsglädje är att lämna ett stall och veta att hästarna är välskodda. 
Och visst känns det extra roligt när tävlingshästar jag har skott vinner, 
säger Hans-Gunnar Kjörsvik, hovslagare i Skärkind.

Han är ett känt ansikte för många inom 
hästbranschen i länet. I över 25 år har Hans-Gunnar 
Kjörsvik skott hästar i Östergötland åt både 
hobbyryttare, proffs och OS-stjärnor. Under lång tid 
tog han även emot praktikanter från de etablerade 
hovslagarutbildningarna. 
 Hans insatser i yrket belönades förra året med 
utmärkelsen Årets svenska hovslagare, i samband med 
Svenska Hovslagareföreningens årsmöteskongress.

Tävlade förr
När han 26 år gammal utbildade sig till hovslagare 
i Skara, hade han arbetat professionellt med hästar 
i flera år och även tävlat inom hästhoppning. 
Tävlandet har han återkommit till med jämna 
mellanrum.
 – Att tävla är kul. Jag har hoppat i klasser upp 
till 1,40 och haft en del framgångar. Men nu är det 
färdigtävlat för min del, säger han.

Rejält styrkepass
Hans-Gunnar är 53 år och det gäller att vara rädd 
om kroppen, menar han. Hovslagaryrket är fysiskt 
krävande.
 – En hovslagare står böjd och det sliter på ryggen. 
Samtidigt måste man vara alert och kunna parera 
hästens rörelser. Nog känns det i kroppen efter så 

många år i yrket. Men jag har haft tur. Ryggen 
håller än. 
Hur många hästar skor du per dag?
 – Jag brukar hinna med fyra på en arbetsdag 
inklusive restid, säger han.
 Det innebär ett rejält styrkepass, kan vi upplysa 
den oinvigda om.

Tätt med hästar i länet
Kunderna består till stor del av ridskolor och större 
ridcentra i Norrköping, Söderköping och på 
Vikbolandet. Någon arbetsbrist råder inte, garanterar 
Hans-Gunnar.
 – Hästbranschen växer igen, efter att ha stått stilla 
en period. Östergötland är landets hästtätaste län, 
efter Skåne.
 Han ser också att intresset för hovslagaryrket ökar. 
– Många ungdomar vill bli hovslagare idag och det 
finns flera bra utbildningar. Som hästägare bör man 
vända sig till hovslagare med dokumenterad kunskap 
och utbildning.
 – Tyvärr finns det oseriösa utövare som kallar sig 
hovslagare. Om en häst inte skos rätt, kan det få 
allvarliga konsekvenser för hästens hälsa och fysik, 
säger Hans-Gunnar.

Som kollegor
De flesta hovslagare är egna företagare, precis som 
Hans-Gunnar. Han tycker att det råder ett gott 
samarbete hovslagare emellan.
 – Vi ser varandra som kollegor, inte konkurrenter. 
Har du ångrat ditt yrkesval någon gång?
 – Många gånger (skratt) – när ryggen värker. Men 
det är ett härligt yrke. Även om dagarna är fyllda av 
bokade besök och mycket som ska hinnas med, är 
det fritt. Jag trivs i mötet med både hästar och deras 
ägare.

Ödmjuk hovslagare 
prisad för sina insatser 
i Östergötland 

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Fakta
Hans-Gunnar Kjörsvik

Yrke: Hovslagare och egen företagare sedan 1990.

Bor: Liten hästgård i Skärkind. Hade tidigare många hästar, 
har idag fyra unga halvblodshästar.

Familj: Sambo Therese och hennes dotter Klara 18 år, samt 
utflugna egna barnen Alexandra 25 år, som bor nära och 
sköter om hästarna, och Gabriella 24 år.

Fritid: Jagar under säsong och spelar lite golf.

På tallriken en fredagskväll: Kött eller fisk.

Årets hovslagare 2016
Motivering: ”Han har haft stor betydelse för 
hovslagerinäringen, framför allt i Östergötland då han haft 
ett stort antal elever under de 25 år som han skott. Han skor 
åt både stjärnor och hobbyryttare, är ödmjuk och delar gärna 
med sig av sina erfarenheter. Han symboliserar på något sätt 
den vanliga hovslagaren som stretar på utan att göra så stort 
väsen av sig. Dock syns han allt som oftast som det anordnas 
någon clinic eller annat, årsmötet är ett sådant tillfälle. Årets 
hovslagare är Hans-Gunnar Kjörsvik.”

(Svenska Hovslagareföreningen)
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Pernilla Molander och Anna Kristensson, två drivna innovatörer från Åby.
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Med sin interaktiva atommodell blev de utsedda till Årets kvinnliga uppfinnare 2007.
Men årets kommersiella succé handlar om något helt annat – ett brädspel som gått raka 
vägen in på Toy of the Year Awards.
Bakom framgångarna står två innovatörer från Åby som drömmer om en 25:e timme.

En vårdag 2005 ringde det i Pernilla Molanders mobiltelefon. 
På andra sidan linan hördes en bekant stämma; en röst som 
tillhörde hennes gravt synskadade sons assistent.
”Han hänger inte med i kemiundervisningen, och jag har 
kanske en idé på hur vi skulle kunna lösa det. I skolan finns 
det ingen modell av en atom”, sa Anna Kristensson och lät 
resonemanget vila i luften.
 – Vi kom direkt fram till att vi måste göra en fysisk 
modell av atomen, och efter ett par timmars spånande där 
vi vänt och vridit på tankarna så hade vi klart för oss hur 
vi ville göra den, berättar Anna Kristensson mer än ett 
decennium senare.
 Den handlingskraftiga duon tog en gammal rund matlåda 
med lock och tryckte fast vaxsnören som representerade 
atomkärna och elektronskal. 
 – Atompartiklarna tillverkade vi av hoprullade vaxsnören 
i olika färger med plus- och minustecken på för plusladdade 
protoner och negativt laddade elektroner, samt några helt 
utan märkning; de neutrala neutronerna, berättar Pernilla 
Molander.
 Två år senare, 2007, utsågs de till årets kvinnliga uppfinnare
 med sin interaktiva atommodell. Idag säljer Bright of 
Sweden – som företaget heter – produkten till skolor över 
hela världen. 
 Men de går inte runt och kallar sig för uppfinnare för 
den sakens skull.
 – Nej, det är en titel vi inte använder oss av så ofta, trots 
att vi kan. Men det är kul att kunna visa att ”uppfinnare” 
inte bara behöver betyda forskare, säger Pernilla Molander.
 – Vi är båda ganska bra på att hitta lösningar på, ta sig 
runt, problem. Vi har till och med ett ord registrerat: 
underlättare. Saker som underlättar helt enkelt, tillägger 
Anna Kristensson.

Nya marknader utmanar
Bright of Sweden utvecklar och säljer egna lärande modeller, 
vilket alltid har varit det Åby-baserade företagets 
huvudsakliga business. Sedan februari 2016 har man dock 

breddat verksamheten – med ett brädspel där strategiskt 
tänkande, taktik och lite tur vinner spelet.
 Geometry Strategy lanserades på Toy Fair-mässan, 
en av världens största spel- och leksaksmässor, och sedan 
dess har allt gått i en rasande fart. Pernilla Molander och 
Anna Kristensson har bland mycket annat deltagit på 
Mensa mind games, erövrat fyra priser samt rönt stora 
försäljningsframgångar i USA. Nyligen undertecknades ett 
kontrakt med Walmart, detaljhandelskedjan som anses vara 
världens största i sin bransch. Brädspelet säljs även på Toys 
R Us amerikanska hemsida. 

 – Att vi det senaste året har gett oss in på en helt ny 
marknad är riktigt roligt, svårt och spännande. Och helt 
olikt vår läromedelsbransch, säger Pernilla Molander.
I februari är Bright of Sweden finalister i kategorin Rookie 
of the Year på Toy of the Year Awards ceremony.
 – Finalisterna är utvalda av branschkunniga, och nu är 
det också folket som röstar. Vi är det enda företaget som är 
svenskt, säger Anna Kristensson.
 Vid sidan av brädspelet har företaget nyligen också släppt 
ett lärande spel för barn, Race to 10™.
 – Och i februari lanserar vi vårt helt nya strategispel 
EXEO DUO™; ett strategispel för två spelare där det gäller 
att få ut sina pjäser ur spelet…
 Att duon har fullt upp råder det inga tvivel om, vilket 
också osökt för dem till drömmen om den ultimata 
innovationen – att uppfinna dygnets 25:e timme.
 – Vi skulle absolut behöva den extra timmen; antingen 
till att hinna mer på jobbet eller kanske få lite fritid, säger 
Pernilla Molander med ett leende.

Uppfinnarna
som brädar
spelbranschen

Att vi det senaste året har gett 
oss in på en helt ny marknad 
är riktigt roligt.

Foto: Magnus Andersson

Ålder: 41 år.

Bor i: Ljungsbro.

Familj: Två barn.

Äter: Gärna - helst kött och pasta.

Dricker: Vatten och rött vin.

Kör: Saab.

Läser: Just nu Jan Guillous serie "Det stora Århundratet".

Köper: Kaffe.

Oanad talang: Bågskytte på lekmannanivå.

Det bästa med Norrköping: Vännerna.

Ålder: 54 år.

Bor i: Norrköping.

Familj: Två barn.

Äter: Kyckling med jordnötssås.

Dricker: Mineralvatten eller vitt vin.

Kör: VW.

Läser: Just nu Fredrik Eklunds "Sälj!".

Köper: Kaffe.

Oanad talang: Är en hejare på gokart.

Det bästa med Norrköping: Vattnet.

Personligt 
Anna Kristensson

Personligt 
Pernilla Molander
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Kurvorna pekar uppåt för inrednings- och möbelbranschen.
Mio i Norrköping sticker ut, med en uppgång som placerar företaget 
på Veckans Affärers lista över Superföretag 2016.

 – Vår butik i Norrköping har haft en jättebra utveckling de 
senaste åren, säger Anders Ohlsson, delägare i Ols Möbler AB 
som genom franchise driver Mio i Norrköping och ytterligare 
fyra butiker på andra orter.
 Generellt har det varit goda tider för hela 
inredningsbranschen – och i synnerhet för Mio, framhåller 
han. Ett ökat byggande och rotation på bostadsmarknaden 
är några faktorer som påverkat.
 – Mio har utvecklats bättre än branschen i övrigt, åtta år 
i rad. Kedjan, med 71 butiker, har idag 12 procent av den 
svenska marknaden, säger Anders och fortsätter:
 – Inom kedjan har vi också skapat en större prisbredd 
i sortimentet, vilket lockat nya kunder till oss. 

Start i Mjölby
Anders och kompanjonen, kusinen Jonas Ohlsson, är fjärde 
generationen i familjebolaget, som grundades redan 1887 
i Mjölby. Då omfattade företaget sadelmakeri och 
tapetserarverkstad och runt 1900 även en möbelfabrik. 
Efter första världskriget satsade ägarna på att enbart driva 
möbelbutik. På 1960-talet anslöt sig Ols Möbler till 
Möbelhandlarnas inköpsorganisation, Mio, som med tiden 
kom att utvecklas till ett komplett franchisekoncept. 
 – Förutom i Norrköping driver vi nu Mio-butiker i 
Mjölby, Linköping, Nyköping och Katrineholm. Det gör 
oss till en av de största ägarna inom Mio, berättar Anders 
som också är aktiv i Mios ledning centralt, liksom Jonas.

E-handeln växer
 – Det är franchisetagarna som tillsammans äger Mio, det 
finns ingen extern ägare i toppen. Det skapar ett starkt 
engagemang. Vi är med och påverkar centrala beslut som 
får lokal verkan, säger Anders.
 En fråga som toppar dagordningen är handelns 
digitalisering. Mio lanserade e-handel för två år sedan. 
 – Förutsättningarna för e-handel med volymkrävande 
varor som möbler är inte enkla. Men allt fler köper möbler 
över nätet. Vi ser också förändrade köpmönster. Beslutstiden 
i butiken har blivit kortare eftersom kunderna först tittar på 
varan på nätet. 

Mervärde i butiken
Samtidigt som e-handeln växer får mötet i butiken allt större 
betydelse.
 – Mycket av vår fina utveckling och lokala framgång beror 
på att vi har väldigt engagerade och kunniga medarbetare. 
Mötet i den fysiska butiken blir jätteviktigt i e-handelns tid. 
Där kan vi sätta oss in i kundens behov, inspirera och ge lite 
mer än bara leverans av produkter, säger Anders.

Ny soffa eller resa?
Som entreprenör är Anders en konkret byggare, med 
händerna i allt praktiskt i samband med nya butiksstarter till 
exempel. Kompanjonen Jonas ansvarar bland annat för Ols 
Möblers egen satsning, Mio Public, ett möbelkoncept för den 

offentliga marknaden. Långsiktiga utvecklings- och 
strategiplaner arbetar de fram tillsammans.
 – Senaste tillskottet är en Mio-butik i Katrineholm förra 
året. Att vara i tillväxt ger mycket positivt i ett bolag. Man 
taggar till och strävar efter utveckling och förbättring. Vi 
vill ju att våra kunder ska bli inspirerade! Det är farligt för 
ett företag att hamna i nöjdrutan, då kan man snart bli 
omsprungen av någon konkurrent, menar Anders.
 Men den stora utmaningen idag är inte i första hand 
konkurrens från andra möbelbutiker, framhåller han, utan 
snarare resor och upplevelser.
 – Hur människor väljer att spendera sina pengar är 
avgörande för hur vår bransch kommer att utvecklas framåt.

Anders Ohlsson, delägare Ols Möbler AB.

Det är en ranking som görs av tidningen Veckans Affärer 
varje år. För att kvala in på listan måste företagen uppfylla 
högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på 
kapital. Av landets alla företag är det bara ett fåtal som 
uppfyller kraven. I år var det totalt 580 företag på listan, 
varav sex från Norrköping.

Fakta
Vad är ett Superföretag?

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Mio i Norrköping i täten
Möbelbranschen går framåt
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Öppet hus
på Campus
Kom och fi ra 
Campus
Norrköpings 
20-årsjubileum.

Lördag 18 mars kl 11–15 
öppnar vi Campus för 
hela Norrköping!
Guidade turer, föreläsningar 
och spännande upplevelser – 
läs mer på liu.se/oppethus

Historien är aldrig långt borta på Campus Norrköping. Inte framtiden heller.
På Campus Norrköping, i det anrika Industri-
landskapet, är det lätt att blicka tillbaka. 
Överallt påminns du om tiden då Norrköping 
var Sveriges textilhuvudstad. Då tusentals 
människor jobbade hårt och tillsammans for-
made en stad. 

På samma plats är det lika lockande att 
blicka framåt. Här på Campus Norrköping 

 nns idag över 5000 studenter som är med 
och bygger framtiden. Tillsammans med 
Norrköping skapar de också en av Sveriges 
bästa studentstäder som 2013/2014  ck 
utmärkelsen Årets studentstad. 

Med nytänkande och kreativitet bedrivs 
utbildning och forskning som haft stora 
framgångar. Studenterna får spännande kar-

riärer inom allt från framtidens pedagogik till 
speciale�ekter inom  lm som till och med 
Oscarsbelönats. Forskarna inom till exempel 
visualisering, organisk elektronik och migration 
har blivit internationellt uppmärksammade.

Välkommen till Campus Norrköping – där 
levande historia och morgondagens möjlig-
heter möts. 
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Norrköpings nya resecentrum ska bli en levande mötesplats 
som binder samman de omgivande, nya stadsdelarna på ett 
naturligt sätt. Så fort Trafikverket och Norrköpings kommun 
slagit fast hur spåren för Ostlänken ska dras, kan planeringen 
av det nya resecentrumet bli mer konkret.

 – De stora dragen i Norrköpings ambitioner 
med det nya resecentrumet handlar om att 
skapa en mötesplats som är full av liv och 
rörelse, dygnet runt. Här planeras för 
restauranger och kaféer. Det ska vara enkelt 
och smidigt för resenärerna, summerar 
projektledare Julia Stenström, på Norrköpings 
kommuns stadsbyggnadskontor.

Dialog med medborgarna
Flera stora stadsprojekt under kommande 
år är kopplade till Ostlänken, till exempel 
omvandlingen av industriområdet Butängen 
till en ny del av innerstaden, liksom förnyelsen 
av Johannisborg samt Inre hamnen.
 – Under 2017 kommer vi att ta fram ett 
program för hur Butängen och omgivande 
stadsdelar ska utvecklas och hur staden ska 
hänga ihop med själva resecentrumet. 
I februari och mars kommer kommunen 
också att starta en dialog med medborgarna 
genom utställningar på nuvarande resecentrum 
och på Visualiseringscenter C bland annat. 
Det är viktigt att Norrköpingsborna känner sig 
delaktiga. Det är nu invånarna kan vara med 
och påverka med åsikter och idéer om hur de 
vill att resecentrumet och området runtom ska 
utformas, säger Julia.

Arkitekttävling
Förhandlingarna med Trafikverket om hur 
Ostlänkens spår ska dras, pågår ännu. 
 – Så fort spårdragningen klarnar kan vi gå 
in i en ny fas i vårt arbete. Vi planerar just nu 
en arkitekttävling för utformningen av det nya 
resecentrumet, som vi hoppas kunna gå ut med 
under 2017, säger Julia.
 Byggstarten är planerad till 2024 och 
resecentrumet ska stå klart 2028, då trafiken 
på Ostlänken väntas vara igång.

Stor effekt på sikt
Ostlänken, nytt resecentrum och övriga 
stadsutvecklingsprojekt kommer att få stor 
betydelse på lång sikt för arbete, företagande, 
pendling och stadens attraktion, framhåller 
Julia.
 – I den fördjupade översiktsplanen för 
resecentrum som vi tog fram 2009/2010 
beräknades att den nya stadsdelen Butängen 
med nytt resecentrum skulle ge 6 000 nya 
bostäder och 6 000 nya arbetsplatser. Men 
det är nog ganska lågt räknat, säger Julia.

25 000 årsarbeten
I en rapport, som gjorts av East Sweden Infra 
Cluster, presenteras de förväntade tillväxteffekter 
som själva bygget av Ostlänken kommer att ha, 
under de 15 år som bygget beräknas pågå.
 Cirka 19 000 årsarbeten kommer att 
behövas för att bygga järnvägen och tillhörande 
infrastruktur mellan Järna och Linköping. 
Därtill kan även läggas de indirekta effekterna, 
som förväntas ge upp mot 6 000 årsarbeten 
under byggperioden, inom framför allt vård, 
skola och omsorg. Men även tjänsteföretag, 
hotell, restauranger och handel kommer att 
påverkas positivt, enligt rapporten. 

En levande
mötesplats 
som snart kan ta form

Nytt resecentrum

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Fakta
East Sweden Infra Cluster

Ett nätverk som omfattar Östsvenska Handelskammaren, Trosa kommun, 
Nyköpings kommun, Norrköpings kommun och Linköpings kommun samt 
Region Östergötland och Regionförbundet Sörmland.

Tyck till om Norrköpings 
nya resecentrum!
Fram till den 15 mars kan du tycka till om Norrköpings nya resecentrum på: 
next.norrkoping.se

Du kan också träffa kommunens representanter på:
•	 Resecentrum 15 februari, klockan 07-09  och 14-17
•	 Mirum galleria 17 februari, klockan 11-16
•	 Linden köpcentrum 18 februari, klockan 11-16
•	 Visualiseringscenter C 21-23 februari, klockan 11-14

... det nya resecentrumet
handlar om att skapa
en mötesplats som är
full av liv och rörelse
dygnet runt.

Julia Stenström, projektledare på 

Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor.
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Tack vare en gemensam satsning på internationella affärer kan vi erbjuda marknadsinformation, partnersökning, 
exportlån, internationaliseringscheckar med mera för din internationella framgång.

För mer information kontakta oss på 0771-55 85 00 eller verksamt.se/ostergotland

Dags att växa i en större kostym  
– utanför Sverige? 

Regionens satsning för ökad internationalisering i samarbete med Tillväxtlyftet. Tillväxtlyftet är ett samverkansprojekt för att stödja och utveckla små och medelstora företag så att  
fler företag i Östra Mellansverige når ut/vidgar sin marknad internationellt. Projektet finansieras av ALMI, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

ALMI 0106 - Annons_248x178.indd   1 2017-02-09   13:50

Ibland behövs inte det allra största. Men ändå 
alla tekniska möjligheter, fullservice och en rik-
tigt bra lokal. I vår konferensavdelning Vingen 
ser Gaye till att allt fungerar perfekt, för möten 
upp till 167 deltagare i ett rum. Det finns åtta 
stycken rum att välja på, i direkt anslutning 
till huvudbyggnaden. Och så den inbjudande 
loungen - för fika, koll av mail och 
en stunds avkoppling.

Vingen
Stora möjligheter för mindre möten
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De har många års yrkeserfarenhet i bagaget och 
har dessutom drivit egna företag vid sidan av 
anställningar.
 – Vi fann varandra och insåg att vi hade samma 
värderingar och tankar på hur vi skulle vilja arbeta, 
säger Åsa och Susanne nickar:
 – Båda hade vi kommit till en punkt där vi jobbade 
mer än heltid. Vi var tvungna att välja – anställningar 
eller det egna företagandet. Vi valde att säga upp oss 
och satsa som företagare tillsammans, säger hon.

Budget som funkar
Marknaden för smådjursvård domineras av ett fåtal 
större aktörer, exempelvis Evidensia och Anicura.
 Hur skulle Åsas och Susannes småskaliga 
verksamhet klara sig i den konkurrensen?
 – Första året var vi väldigt försiktiga med 
investeringar. Vi valde att satsa kapitalet på 
utrustning och maskiner för djursjukvården i första 
hand. Allt annat, inredning och möblemang till 
mottagningen, köpte vi begagnat för att hålla nere 
kostnaderna, berättar Åsa.
 Verksamheten har gått bra och nu kan ägarna luta 
sig mot första årens bokslut med vetskap om att 
budgeten går ihop. Ytterligare tre personer har 
dessutom anställts på praktiken.

Lär känna djuren
Hur såg er vision ut?
 – Målet var att nå balans i livet, att få jobb 
och fritid att fungera ihop, säger Åsa.
 – Fortfarande jobbar vi väldigt mycket men 
all den möda vi lägger ner går tillbaka i vår egen 
verksamhet. Och det känns väldigt bra, säger 
Susanne.

Veterinärerna Susanne Lindahl och Åsa Gyllenberg.
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Personlig och småskalig djursjukvård – kan det bära sig affärsmässigt?
Det kan det! 
Vi har träffat veterinärerna Susanne Lindahl och Åsa Gyllenberg, som 
startade en helt ny mottagning för drygt två år sedan.

De har många års yrkeserfarenhet i bagaget och 
har dessutom drivit egna företag vid sidan av 
anställningar.
 – Vi fann varandra och insåg att vi hade samma 
värderingar och tankar på hur vi skulle vilja arbeta, 
säger Åsa och Susanne nickar:
 – Båda hade vi kommit till en punkt där vi jobbade 
mer än heltid. Vi var tvungna att välja – anställningar 
eller det egna företagandet. Vi valde att säga upp oss 
och satsa som företagare tillsammans, säger hon.

Budget som funkar
Marknaden för smådjursvård domineras av ett fåtal 
större aktörer, exempelvis Evidensia och Anicura.
 Hur skulle Åsas och Susannes småskaliga 
verksamhet klara sig i den konkurrensen?
 – Första året var vi väldigt försiktiga med 
investeringar. Vi valde att satsa kapitalet på 
utrustning och maskiner för djursjukvården i första 
hand. Allt annat, inredning och möblemang till 
mottagningen, köpte vi begagnat för att hålla nere 
kostnaderna, berättar Åsa.
 Verksamheten har gått bra och nu kan ägarna luta 
sig mot första årens bokslut med vetskap om att 
budgeten går ihop. Ytterligare tre personer har 
dessutom anställts på praktiken.

Lär känna djuren
Hur såg er vision ut?
 – Målet var att nå balans i livet, att få jobb 
och fritid att fungera ihop, säger Åsa.
 – Fortfarande jobbar vi väldigt mycket men 
all den möda vi lägger ner går tillbaka i vår egen 
verksamhet. Och det känns väldigt bra, säger 
Susanne.

 Med en mottagning i egen regi har de också 
kunnat utveckla en personlig kundpolicy.
 – Vi kommer nära och lär känna både djur och 
ägare. Vi vet vad de flesta djur heter och hur deras 
historia ser ut. Det är en trygghet för ägarna och en 
stor tillfredsställelse för oss, förklarar Susanne.
 Det finns dock ingen motsättning mellan den lilla 
praktiken och de stora klinikerna, betonar de båda.
 – Vi är ett komplement till det stora djursjukhuset, 
säger Åsa.

Berörda varje dag
Varje dag rymmer stora känslor. Glädjen att göra 
insatser för djurens liv och hälsa varvas med sorg 
då djurägare måste ta avsked av obotligt sjuka eller 
åldrade husdjur.
 – Vi är bara människor, det är svårt att inte bli 
berörd, säger Åsa.
 Djursjukvården blir alltmer avancerad. 
Hur ser ni på det?
 – Veterinären kan göra mer idag än för 20 år 
sedan. Men det är inte alltid etiskt försvarbart. Vi 
måste alltid göra en avvägning och vara öppna mot 
djurägaren. Att vilja djurets bästa innebär inte alltid 
att göra allt bara för att det går, säger Åsa. 
Hur satsar ni framåt?
 – Målet är inte att växa med fler anställda men vi 
vill hela tiden utvecklas och lära oss nya saker, säger 
Susanne.

Veterinärerna 
som startade nytt 
i liten skala

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Fakta
Veterinärerna Lindahl & Gyllenberg

Ägare: Åsa Gyllenberg och Susanne Lindahl.

Anställda: Fem personer totalt.

Start: 2014.

Lokaler: Växthusgatan 1.

Verksamhet: Sjuk- och hälsovård för smådjur, försäljning av 
foder. Genom samverkan med konsulter har mottagningen 
även viss specialistkompetens exempelvis inom ortopedkirurgi 
och hjärtbedömningar. Största kundgruppen är hundar och 
katter. 

Tar inte emot: Giftormar.

Vi är bara människor, det är svårt
att inte bli berörd ...
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”För en välgjord film med 
imponerande 3D-animering 
och stor yrkesskicklighet 
i ljussättningen – snygg 
tvärs igenom.” 

När en jurymedlem som tagit plats på Musikaliskas anrika 
scen läste upp motiveringen började Sebastian Lindblad 
fundera på om de hade gått hela vägen i mål.
 Några sekunder senare stod han själv på scenen med 
strålkastarna i ansiktet och sina leende kollegor i Lavette 
Film bredvid sig. Den kreativa kvartetten bakom 
företaget hade just vunnit Publishingpriset (kategorin 
”korta inspirationsfilmer”), en årlig jurybedömd tävling 
för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och 
andra trycksaker på svenska eller engelska.
 – Det kändes helt overkligt, särskilt med tanke på att 
det var så sjukt stora namn som var i vår kategori: Zeta, 
SAS, Astrid Lindgrens Värld… Dessutom var det kul att 
få lite kredd och minnas tillbaka, säger Sebastian Lindblad.
Lavette Film prisades för sina filmer om Wildfire, 
fjolårets stora åkattraktion på Kolmården som gav 
besökarna mjölksyra i skrattmusklerna.
 – Tanken var att få fram urkraften kring Kolmården, 
dess långa historia och omgivningen banan byggdes i. Vi 
ville få fram att den är byggd genom blod, svett och tårar 
vilket inte heller ligger så långt från verkligheten. Vi hade 
noga planerat vilka vinklar vi ville filma i så i grund och Sebastian Lindblad, Johannes Öjring, Patrice Sundin och Per von Koch.
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På andra sidan ringhörnan fanns Zeta, SAS och Astrid Lindgrens Värld. 
Men det var ett litet norrköpingsföretag som fick hålla tacktal när 
Publishingpriset för korta inspirationsfilmer delades ut.
 – Det känns väldigt kul att få kredd för det jobb vi lagt ner, 
säger Per von Koch, en av kreatörerna bakom Lavette Film.

”För en välgjord film med 
imponerande 3D-animering 
och stor yrkesskicklighet 
i ljussättningen – snygg 
tvärs igenom.” 

När en jurymedlem som tagit plats på Musikaliskas anrika 
scen läste upp motiveringen började Sebastian Lindblad 
fundera på om de hade gått hela vägen i mål.
 Några sekunder senare stod han själv på scenen med 
strålkastarna i ansiktet och sina leende kollegor i Lavette 
Film bredvid sig. Den kreativa kvartetten bakom 
företaget hade just vunnit Publishingpriset (kategorin 
”korta inspirationsfilmer”), en årlig jurybedömd tävling 
för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och 
andra trycksaker på svenska eller engelska.
 – Det kändes helt overkligt, särskilt med tanke på att 
det var så sjukt stora namn som var i vår kategori: Zeta, 
SAS, Astrid Lindgrens Värld… Dessutom var det kul att 
få lite kredd och minnas tillbaka, säger Sebastian Lindblad.
Lavette Film prisades för sina filmer om Wildfire, 
fjolårets stora åkattraktion på Kolmården som gav 
besökarna mjölksyra i skrattmusklerna.
 – Tanken var att få fram urkraften kring Kolmården, 
dess långa historia och omgivningen banan byggdes i. Vi 
ville få fram att den är byggd genom blod, svett och tårar 
vilket inte heller ligger så långt från verkligheten. Vi hade 
noga planerat vilka vinklar vi ville filma i så i grund och 

botten ville vi helt enkelt bara göra en cool film, säger 
Per von Koch.

Glädjen över att få göra film
Allt har gått i en rasande fart för företaget som grundades 
2015 av honom själv och Sebastian Lindblad. Utifrån sett 
är känslan att Lavette-kvartetten kammar hem priser och 
utmärkelser om vartannat. Om det händer att de får nypa 
sig i armen?

 – Vi har gjort film hela vårt vuxna liv och har inte 
hunnit luta oss tillbaka och betrakta resan utifrån. Men 
när man får en sådan här fråga så stannar man till och 
tänker efter; jo men fan. Det går ju bra nu, säger Per von 
Koch.
 I barndomen lånade han och Sebastian Lindblad 
super-VHS-kameror från Studiefrämjandet och spelade 
in splatterfilmer i Enebyparken. Glädjen över att få göra 

film har hållit i sig sedan dess.
 – Enda skillnaden är att vi har mer budget till att 
förverkliga våra idéer. Häromdagen beställde vi en 
kaninrobot som ska kunna skjuta tentakler från armarna. 
Det tror jag inte vi hade kunnat göra när vi började 
med film.
 Sebastian Lindblad konstaterar att man alltid utgår från 
storyn oavsett vad för slags produktion det handlar om.
 – Det viktiga för oss är att få en helhetskänsla, att på 
något sätt få bilderna att passa ihop i det stora hela. Att 
berätta med bilder har alltid varit vår passion. Det låter 
klyschigt men i grunden är det en bra historia som berör, 
oavsett hur snyggt den är filmad.
Lavette Film utgår från Norrköping – och kreatörerna 
konstaterar att de stortrivs i staden.
 – Företagsklimatet är bra och vi har bara en och en 
halv timme till Stockholm. Vi jobbar snabbt från idé till 
produkt med minimalt med mellanhänder eftersom vi 
gör nästan alla steg av produktionen själva: planering, 
filmning, regi, klippning och post-produktion. Vi kan åka 
Autobahn från idé till film istället för att allt ska filtreras 
till mellanmjölk, säger Johannes Öjring, också han 
medgrundare.
 När de får frågan var Lavette Film är om tre år kommer 
svaret snabbt från Per von Koch.
 – Vi kommer inte slå oss på bröstet och gorma att vi 
kommer vara 117 anställda och ha kontor i Bryssel och 
Filippinerna. Däremot kommer vi att ha ännu mer 
fantastiska samarbeten med roliga människor som vi 
arbetar med. Vi hoppas på att vi gjort ännu fetare 
reklamfilmer, några musikvideor till band vi gillar, ett 
drama och en julkalender. Tre år sa du? Jo, men fan, det 
skulle kunna gå!

Foto: Magnus Andersson

Lavette Film
slår ett slag för Norrköping
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Han är 013-sonen som konverterade från ÅFF till IFK och kom att älska grannen 
på andra sidan Norsholmsbron.
När han nu tillträder som Upplev Norrköpings vd gör han det i en eventstad som 
blomstrar – och med en ledarstil som för tankarna till Tommy Söderberg.

När Magnus Nilsson på 1970-talet lämnade siluetten 
av Domkyrkan i backspegeln och senare passerade 
Norsholmsbron i norrgående riktning drabbades han 
ofta av en speciell känsla.
 – På den tiden var det faktiskt ingen jättehit att åka 
till Norrköping. Industrierna hade börjat lägga ner och 
invånarna hukade under sitt dåliga självförtroende. Om 
jag hade sagt till mina Linköpingspolare att jag senare 
i livet skulle komma att älska Norrköping hade de nog 
tyckt att jag var dum på riktigt.
 Det är andra tider nu – på många sätt. Åren som vd 
för Kolmårdens djurpark – efter tillträdandet 2000 blev 
det elva år på posten – kom att förändra hans perspektiv.
 – Det har hänt så otroligt mycket i stan, med allt från 
Knäppingsborg och Bråvalla till ett levande 
Industrilandskap. Jag upplever att invånarna har 
återfått självförtroendet. Man stannar till, hälsar på 
och ler åt varandra. Den låga blicken är borta, idag går 
man runt med högt huvud och är stolta över sin stad. 
Och det är befogat. 
 Sedan i somras är Magnus Nilsson åter igen tillbaka 
i Norrköping, eller Krokek om man ska vara noga med 
detaljerna.
 – Jag har bott i många städer men känner mig mest 
av allt som Norrköpingsbo. Det är fantastiskt att vara 
här på nytt.
 I somras tog han nämligen över som vd för Louis De 
Geer konsert & kongress – och vid årsskiftet som vd för 
Upplev Norrköping. En intensiv vardag väntar, men det 
är inget nytt under solen för en person som kryssat mellan 
olika topptjänster inom den svenska besöksnäringen.
 – Jag har ett otroligt stort kontaktnät och hoppas 
kunna bidra med erfarenhet. Jag gillar att bygga lag och 

att få folk att växa. Min ledarstil påminner lite om en 
förbundskapten i fotboll, min uppgift är att hela tiden 
förädla nya talanger och att utveckla de bästa spelarna. 
Förebilden är Tommy Söderberg, han var både auktoritär 
men också väldigt mycket kompis. Den ledarstilen tilltalar 
mig, säger Magnus Nilsson.

En imponerande arrangörsstad
Att efterträda Stefan Papangelis är inget man gör i en 
handvändning, det är han tydlig med att poängtera.
 – Han lämnar ett tomrum efter sig men jag hoppas att 
jag kan axla manteln. Samtidigt är det inte så att Stefan 
och Johan (Bergerfalk) lämnar jorden, de har tankat över 
sina kunskaper till mig och jag vore obegåvad om jag inte 
drog nytta av dem i uppstarten av olika projekt, säger 
Magnus Nilsson. 
 De senaste åren har Norrköping stärkt sin ställning som 
evenemangsstad, med allt från resande utställningar om 
Dinosaurium, Harry Potter och Titanic.
 – Jämför man med andra mellanstora städer i 
Sverige ska man som Norrköpingsbo känna sig bortskämd. 
Upplev-gänget har gjort ett fantastiskt jobb, det är bara 
att lyfta på hatten. Att en stad av vår storlek kan arrangera 
och leverera sådana spetsprodukter är imponerande. Nu 
ser jag fram emot att ta över stafettpinnen och lovar att 
försöka hålla tempot uppe också nästa varv.
 I likhet med Stefan Papangelis menar Magnus Nilsson 
att Norrköping skuggar Stockholm, Göteborg och Malmö 
på listan över de bästa evenemangsstäderna. 
 – Samtidigt har allt fler städer förstått att det är en 
fördel att vara en stark evenemangsstad. Utmaningen blir 
att ha kvar positionen och då gäller det att hålla örat mot 
rälsen och hitta de bästa eventen. 

 Magnus Nilsson påpekar att ”det är viktigt att ha 
respekt för historien”. 
 – När jag tog över som vd för Kolmården var djurparken 
ett konkursbo och folk garvade åt våra visioner att locka 
en halv miljon besökare (målet uppfylldes 2008) till 
skogen genom att satsa på gästupplevelser. Här och nu 
behöver jag inte fokusera på att stoppa blodflödet men 
vi ska inte heller rusa fram. Det handlar om att förädla 
det som vi redan är bra på. 
 2017 blir knappast ett ”mellanår” i almanackan. 
 – Tillsammans med Louis De Geer konsert & 
kongress kan vi foga samman ett program som lockar 
folk till staden varje månad året runt. Vi har något som 
tilltalar de flesta, med allt från hundutställningar med 
9 000 hundar, Bråvallafestivalen, Norrköping Light 
Festival och Sagojul på Kolmården. Dessutom har vi 
ett stort sommarmusikprojekt på gång. I februari lär 
jag kunna berätta mer…

Nu tar Magnus Nilsson 
över stafettpinnen

Arvet efter
Papangelis

Foto: Magnus Andersson

Magnus Nilsson, vd Upplev Norrköping.

Ålder: 55 år.

Bor i: Krokek.

Familj: Hustrun Charlotta, döttrarna Amanda och Johanna.

Äter: Svenska husmanskost.

Dricker: Öl och snaps.

Kör: Bil.

Läser: Biografier.

Köper: Mat.

Oanad talang: Kan sjunga Sven-Ingvars låtar.

Personligt 
Magnus Nilsson
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För kulturarvet.
Fia Lindblom, Norrköping
Arbetar med historiska och nutida textilier med ett 
stort intresse för reenactment.

Visste du att den äldsta präst-klädseln som fi nns i 
Norrköping är från 1400-talet? 
Det fi nns otroligt många kulturhistoriska skatter 
som Svenska kyrkan förvaltar. För att inte tala om 
kyrkobyggnaderna själva! 

Det fi nns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. 

KLART JAG 
ÄR MED!

Boka nu via din resebyrå eller
på norrkopingairport.se!

FRÅN 27 MARS
TVÅ AVGÅNGAR/DAG

till eller via

EN DEL AV

Regionens största nätverk 
ger din rekrytering nya 
smarta möjligheter.
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Thorell Revision har vuxit snabbt de senaste åren och är nu 
Östergötlands största fristående revisions- och redovisningsbyrå.
Det ser fortsatt ljust ut för företaget som också satsar inför 
framtidens förändringar i revisionsbranschen.

Det var Stig Thorell med hustrun Eva som startade Thorell 
Revision 1991 i Norrköping. Stigs son Fredrik, auktoriserad 
revisor som varit delägare i bolaget sedan starten, beskriver 
utvecklingen under de 25 år som gått.
 – Det är en resa som varit på väg uppåt hela tiden, med 
undantag för 2011 då vi avyttrade ett kontor i Finspång 
och 2012 då en delägare hoppade av. Idag är vi totalt 34 
personer inklusive våra kontor i Åtvidaberg och 
Söderköping, berättar Fredrik.

Känner kundens vardag
Förra året, 2015/16, var något av ett rekordår med en 
omsättningsökning på 46 procent och hela tio 
nyanställningar.
 – Och ytterligare tre medarbetare är på väg till oss inom 
kort, inflikar kollegan Patrik Fjärstedt, auktoriserad revisor, 
som kom in i företaget som ny delägare för ett och ett halvt 
år sedan.
 Kunderna är ägarledda företag och organisationer, i 
huvudsak på den lokala marknaden men även i övriga 
Sverige.
 – Vi är själva egna företagare och vet hur våra kunders 
vardag ser ut, säger Fredrik.

Ingen säljavdelning
Och kunderna blir bara fler...
 – Vi har i snitt tagit emot ett par nya kunder i veckan 
i drygt ett års tid, säger Patrik.
 Man skulle kunna tro att det beror på en intensiv 
marknadsföringskampanj. Men så är inte fallet.
 – Vi har inte ens en säljavdelning. Däremot har vi bra 

samarbeten med banker, försäkringsbolag, advokat- och 
redovisningsbyråer som ger uppdrag. Men framför allt får 
vi nya kunder genom befintliga kunders rekommendationer, 
säger Fredrik.

PT i ekonomi
Att ge ekonomisk rådgivning är en av byråns viktigaste 
uppgifter, framhåller Patrik.
 – Någon av våra entreprenörer uttryckte sig som så 
att vi är hans ekonomiska personliga tränare. Vi brukar få 
höra att vi är personliga och tydliga. Vi frågar var kunden 
vill vara med sitt företag om tre år och ger information så 
att kunden förstår, säger han.
 Fredrik och Patrik tycker att det är en ynnest att få följa 
företagarnas utveckling.
 – Vi får vara med när ett företag föds och tar sina första 
stapplande steg, vi är med när entreprenören anställer sin 
första medarbetare och blir allt säkrare i sin roll som 
företagsledare. Det är stort, säger Patrik. 
 – På samma sätt känns det betydelsefullt att få vara 
delaktig vid till exempel en avveckling, säger Fredrik.

Positiv anda i Norrköping
Hur ser framtidsplanen ut?
 – Vårt uttalade mål är fortsatt tillväxt och vi ligger till 
och med lite före vår egen affärsplan. Lokalt känner vi att 
det råder en mycket positiv anda i Norrköping just nu och 
ett bra företagsklimat. Vi ser både en politisk strävan och 
stor vilja att satsa och investera bland företagen. Generellt 
sett går de flesta branscher bra och det känns som om 
Norrköpings självförtroende stärkts, säger Patrik.

Tekniken utvecklar branschen
Den digitala utvecklingen går snabbt och revisionsbranschen 
är i förändring.
 – Förr hanterades all data manuellt, något som våra 
datorsystem sköter om idag. Vår främsta uppgift nu är att 
analysera data. Därför har vi nyligen anställt vår första 
medarbetare som inte är ekonom, utan dataanalytiker. 
Vi har aldrig tvekat inför teknikens nya möjligheter och 
detta kommer att innebära mycket för oss, säger Fredrik.
 – Utmaningen för vår bransch är att ställa om arbetssätt 
och tjänsteutbud i takt med teknikens utveckling. Vi har 
ett stort kundregister och tittar alltmer på hur vi kan 
erbjuda ett mervärde genom att paketera tjänster så att 
det blir så bra som möjligt för den enskilda kunden, 
säger Patrik.

”En ynnest att
få följa våra
entreprenörer”

Rekordår för Thorell Revision

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Thorell Revision är medlem i Baker Tilly Sverige, ett 
nätverk av 70 fristående byråer med totalt cirka 600 
medlemmar, som ger tillgång till bred kompetens 
och ökar konkurrenskraften. Genom Baker Tilly 
International har medlemmarna möjlighet att 
samverka över hela världen.

Fakta
Baker Tilly - nätverk som stärker
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Fredrik Thorell, Patrik Fjärstedt och Pierre Polhammar.

... någon av våra 
entreprenörer uttryckte 
sig som så att vi är 
hans ekonominska PT ...
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Ostlänken har kallats för Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Trots att 
tågen inte börjar rulla förrän 2028 har det regionala näringslivet redan börjat formera sig.
– Vi står inför århundradets tillväxtchans och nu gör vi allt för att preppa det 
regionala näringslivet så att man är på tårna, säger Anna Lövheim.

Anna Lövheim är näringspolitisk chef på Östsvenska 
Handelskammaren och en av initiativtagarna till East 
Sweden Infra Cluster, ett nätverk som fungerar som 
informationsnod och samlingspunkt för företag som är 
intresserade av uppdrag i samband med bygget.
 – När jag tillträdde min nya tjänst här 2014 tyckte 
jag att Ostlänken lät som ett torrt och halvtråkigt 
infrastrukturprojekt. Men faktum är att Ostlänken kan 
bidra till att ge hela regionen internationell lyskraft. 
Det kommer påverka så många delar av samhället så det 
kändes prioriterat att samla offentliga och privata aktörer 
som är villiga att ta affärschanserna.
 Det tankeembryo som hon tillsammans med Johanna 
Palmer, vd för Östsvenska Handelskammaren, 
presenterade våren 2014 för övriga initiativtagare och 
finansiärer, har idag vuxit till att bli ett omfattande 
nätverk. East Sweden Infra Cluster finansieras av 
”Ostlänken-kommunerna” (Norrköping, Nyköping, 
Linköping, Trosa), Regionförbundet Sörmland, Region 
Östergötland och Östsvenska Handelskammaren (som 
företräder näringslivet och projektleder klustret).
 – Genom att vara en del av nätverket får man värdefull 
information om hur de andra medlemsföretagen 
resonerar kring och jobbar med Ostlänken. Man ingår 

i ett sammanhang där det faktiskt pratas om Ostlänken, 
säger Anna Lövheim.

Omfattande spillover-effekter
Statistik visar att Ostlänken kommer att kräva cirka 
25 000 årsarbeten fram till 2028, och jobben har långt 
ifrån enbart direkta samband med de 200 broar, 154 
kilometer dubbla rälsspår och 30 tunnlar som ska byggas. 

 – Vi räknar med omfattande spillover-effekter inom 
vården, servicenäringen och på industrierna.  Det handlar 
om många jobb – och då behöver vi människor som kan 
utföra jobben. Vi måste inse att vi behöver använda oss 
av ”reserven”, de som inte alltid betraktas som spelbara 
på arbetsmarknaden idag.
 Hur menar du?
 – Ostlänken blir en lysande möjlighet att få in 

långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, och ett sätt att 
använda sig av den spetskompetens som finns bland 
nyanlända. Anställningsformerna behöver ses över, 
man behöver kanske inte kräva perfekt svenska eller 
att någon ska jobba heltid, säger Anna Lövheim.
Vid årsskiftet hade East Sweden Infra Cluster 300 
medlemsföretag, allt från Siemens, SJ och SAAB till 
enmanskonsulter, reklambyråer och arkitektbyråer. 
 – Trots att många fortfarande stirrar sig blinda på 
2028 har företagen redan vunnit upphandlingar och 
viktiga affärer. Det gäller att ta tillväxtchansen redan 
nu, säger Anna Lövheim.
 Men vad säger du till de företagare som har svårt att 
tänka så långt framåt i tiden?
 – Att det krävs förberedelser så att man har förmåga 
både att lämna in anbud, anställa rätt personal och 
komma med innovativa lösningar i samarbete med andra.
Anna Lövheim har en avslutande uppmaning till alla 
företag.
 – Snart säger det svisch. Det är viktigt att ha några års 
framförhållning och börja planera för Ostlänken redan nu. 
Är ni inte med i matchen direkt riskerar ni att halka efter.

Ostlänken kan ge regionen 
internationell lyskraft

Foto: Magnus Andersson

Anna Lövheim, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

Det handlar om många jobb
– och då behöver vi människorna
som kan utföra jobben.
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En blötare  
konferens

Nerma, Spa-terapeut

Vad händer när man bjuder in en delfinskötare och  
spa-terapeut till en helt vanlig konferens? En hel del  
törs vi lova. Och hur ovanligt det ska bli bestämmer  
ni bara själva. En sak är säker; vi garanterar att ni  
får en upplevelse utöver det vanliga. 
 
 

Hemligheten bakom en vildare konferens
– ett vildare team.

Clement, delfinskötare

KOLMARDEN.COM | KONFERENS@KOLMARDEN.COM | 010-708 70 00

Bästa företagare, tyck till om företagsklimatet i Norrköping!

Under årets första dagar skickade Svenskt Näringsliv ut enkäten om kommunernas 
företagsklimat till både företag och politiker. Undersökningen är en naturlig del av 
kommunens strategiska arbete med att förbättra företagsklimatet. Ta dig därför tid 
att besvara enkäten. Tillsammans gör vi Norrköping bättre!

Vänliga hälsningar

Näringslivskontoret 
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Plats 160 år 2015. Oförändrad placering ifjol. Men i år ska Norrköping lyfta på allvar i 
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – med hjälp av en alldeles egen modell.
– Vi vill att företagare ska förstå och tycka att våra taxor och arbetssätt är logiska, tydliga och 
rättvisa, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

År 2016 varken tappade eller stärkte Norrköping sin 
position i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 
i Sveriges kommuner. 
 – Andra mellanstora städer som vi brukar jämföra oss 
med tappade i placering så vårt resultat var okej, men inte 
mer. Alla Sveriges kommuner som inte ligger etta jobbar 
på att klättra, säger Reidar Svedahl.
 Han tror att Norrköping har goda möjligheter att 
förbättra resultatet 2017, nu när Svenskt Näringsliv på 
nytt skickat ut sin årliga enkätundersökning.
 – Vi har på många sätt försökt att ha en ännu bättre 
och enklare kommunikation med företag och företagare. 
Vi har bjudit in till många olika möten, bedrivit 
uppsökande verksamhet och satsat mycket på bra 
information. Detta bör ge en viss förbättring i resultatet. 
Samtidigt har vi en unik tillväxt just nu och detta har gjort 
att trycket på våra tjänstemän från företagare är starkare 
än någonsin.

Norrköpings egna modell
Norrköping har, på inspiration av en befintlig modell i 
Rättvik, skapat en alldeles egen modell.
– Varför en sådan behövs? För att företagare, precis som 
alla andra, vill betala först efter att de har fått tjänsten 
utförd och inte innan. Dessutom att de genom att göra 
allt korrekt får kortare och i vissa fall billigare besök av 
tillsynsmyndigheter, säger Reidar Svedahl.
 Han konstaterar att ambitionen är att ”företagare ska 
förstå och tycka att våra taxor och arbetssätt är logiska, 
tydliga och rättvisa”. 
 – Från att tidigare ha fakturerat en årsavgift tidigt på
året kommer vi nu att, utöver en liten administrationsavgift, 
endast fakturera efter besök hos företagen. Arbetet med att 
anpassa detta till en kommun där mer än tusen företag 
påverkas pågår för fullt och våra tjänstemän gör de 

ändringar som behövs för att göra detta på ett rationellt 
sätt som alla berörda lätt kan förstå.
 Ryktet säger att bygglov nu blir billigare för 
företagen. Stämmer det?
 – Ja, vi gör även om taxan för bygglov. Tills nu har 
bygglovstaxan bestämts av det antal kvadratmeter 
byggnaden består av och inte den tidsåtgång som det 
tar att hantera ansökan om bygglov. Nu tar vi fram en 
bygglovstaxa som utgår från den tid vi lägger på ärendet. 
Det gör att större industribyggnader blir betydligt 
billigare, villor ungefär som nu medan garage och andra 
mindre ärenden lite dyrare än idag, säger Reidar Svedahl.
 Även näringslivsdirektören Pontus Lindblom vill slå ett 
slag för den nya Norrköpingsmodellen.
 – Den är en viktig pusselbit i vårt framtida arbete för 
att bemöta och utveckla näringslivets förutsättningar i 
Norrköping. Norrköpingsmodellen är en kombination 
av åtgärder som ska förenkla, snabba på och utveckla 
företagens förutsättningar att växa och vara lönsamma. 
Allt handlar om enkla förutsättningar som, service, 
tvåvägskommunikation, bemötande och lyhördhet.
Pontus Lindblom tror, liksom Reidar Svedahl, att 
Norrköping klättrar på listan 2017.
 – Till grund för detta drar jag en slutsats kopplat 
till den oerhört positiva situation som just nu råder i 
Norrköpings näringsliv med tillväxt, investeringar och 
en stark framtidstro på bred front. Jag vet också att vi 
som stad visar en stabil tillväxt sedan cirka två till tre 
år tillbaka i tiden och att vi på riktigt är trovärdiga på 
marknaden. 
 Hur yttrar sig det?
 – Inte minst bevisas det genom den heta 
investeringsmarknad som Norrköping är just nu på 
såväl den nationella som den internationella investerar- 
och fastighetsmarknaden. I den nationella 

Synaundersökningslistan toppar just nu Norrköping 
som starkaste tillväxtkommun. Dessutom representerar 
Norrköping 19 av regionens 32 Gasellföretag. Det är 
ett oerhört starkt tecken på att Norrköping är en 
intressant och bra kommun att vara i om man ska 
driva intressanta utvecklingsbolag. 

Fotnot: I maj genomför Livsmedelsenheten på bygg- och miljökontoret 
så kallade Dialogmöten med företagare inom livsmedelsbranschen om 
Norrköpingsmodellen. Inbjudan skickas ut under våren.
Fotnot 2: Norrköping ingår i ett nationellt pilotprojekt och kommer 
under våren lansera en e-tjänst för företagare inom livsmedelsbranschen. 
Målsättningen är en enklare och effektivare registrering av verksamheter.

Norrköpingsmodellen
ska ge ett bättre
företagsklimat

Foto: Magnus Andersson

Kommunalråd Reidar Svedahl (L).

Årets enkät har skickats ut till 71 000 företag och 13 000 
politiker. Den 22 maj släpps resultatet.
 – Undersökningen är ett bra verktyg för att kunna mäta 
just attityden och kanske också den relation politiker och 
tjänstemän har med sina lokala företag. Det finns många 
undersökningar att använda sig av, och jag tycker att de 
frågor som vi ställer angående företagsklimatet passar 
utmärkt att använda tillsammans med till exempel insikt 
när kommunen vill vässa sitt företagsklimat, säger Sofia 
Sjöström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Varför är det viktigt att företagen besvarar enkäten?
 – Dels för att vi ska få ett bra underlag att leverera till 
lokala beslutsfattare så att de kan prioritera hur man vill 
jobba med attraktivitet, service och upphandlingar, men 
också för att ge en rättvis bild av hur företagen uppfattar 
företagsklimatet. Sen är det alltid spännande att jämföra 
kommuner med varandra. På så sätt får vi upp 
företagsklimatsfrågorna på agendan

Fakta
Svenskt Näringslivs enkät 
om företagsklimatet
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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

Kim Lööf,  
VD & ägare Militärträning 
Sverige AB, Militärträning.se

Anna Davidsson,  
ägare Norrköping Danscenter

Erica Ly, 
Platschef World Class Pronova 

Så är jag med och skapar Norrköping
 – Militärträning.se bedriver idag Östergötlands största 
verksamhet för träning utomhus.
Vi är stolta över att kunna hjälpa så många människor 
att hitta glädjen till träning samt att utmana sig själva 
att utvecklas så väl fysiskt som psykiskt tillsammans 
med andra människor. Vi har sedan starten 2013 tränat 
mer än 10 000 människor i Norrköping, allt från barn 
till vuxna, motionärer till elitidrottare, skolklasser och 
företag. 
 Vi tror på tuff träning med exceptionellt ledarskap 
där varje individ i en grupp fyller en funktion. Vi 
specialiserar oss idag på funktionell träning, träning 
för gravida och nyblivna mammor, samt inte minst 
personlig träning. Med vårt träningscenter beläget 
mitt i centrala Norrköping kan vi erbjuda träning av 
toppklass året om.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Den goda tillgängligheten till våra vackra parker 
& grönområden samt att kommunen är med och 
skapar fler möjligheter för träning och en bättre hälsa. 
Norrköping är en vacker stad, en liten storstad med 
charm & värme. 

Så är jag med och skapar Norrköping
 – Genom att öka glädje och gemenskap hos Norrkö-
pingsbor i alla åldrar via dansen tillför vi ett friskare och 
hälsosammare liv. Vi sätter Norrköping på kartan både 
nationellt och internationellt via vår tävlingsverksamhet 
och olika dansuppdrag.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är en lagom stor stad med ett stort 
kulturutbud och en stad i en stark utveckling.  

Så är vi med och skapar Norrköping:
 – Vi bedriver fyra träningsanläggningar i Åby, 
Vilbergen, City och Pronova. Vi har dessutom 
en Crossfitbox och en utomhusanläggning på 
Norrköpings Camping Himmelstalund. Vårt breda 
utbud och geografiska tillgänglighet gör det enkelt 
för Norrköpingsborna att leva hälsosamt. Vi är 
arbetsgivare för ett 50-tal personer.
 Vårt mål är att erbjuda träningsglädje med 
kvalitet för Norrköpingsbor i alla åldrar. 

Det bästa med Norrköping är:
 –  Jag gillar att Norrköping satsar mycket på 
aktiviteter för alla åldrar, alltifrån ett brett 
kulturutbud och festivaler till sportevenemang 
som får staden levande. Restaurangutbudet är 
också stort plus. 
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Norrköping växer med
fjärrvärme som uppvärmning
Norrköping växer och nya fastigheter produceras i
snabb takt. För merparten av alla dessa fastigheter
är fjärrvärme den självklara uppvärmningsformen.
Fjärrvärme är enkelt, tryggt och prisvärt. Dessutom
är det ett bra miljöval, då fjärrvärmen nästan uteslu-
tande produceras av förnybara och återvunna bränslen,
i ett resurseffektivt och lokalt energisystem.
Med hjälp av fjärrvärmen har Sverige kunnat sänka sina
koldioxidutsläpp, inte minst tack vare att resurser som
annars skulle gå till spillo tas tillvara i processen. Nu går

det att ställa ännu högre krav på den fjärrvärme som E.ON
producerar. Förnybar fjärrvärme är produkten för verksam-
heter som aktivt vill välja en värmelösning med noll utsläpp
av växthusgaser från uppvärmningen.

För de företag som väljer produkten Förnybar fjärrvärme ga-
ranterar vi ett nollutsläpp av växthusgaser för den handlade
volymen värme. Genom att göra detta extra miljöval minskar
man inte bara verksamhetens utsläpp av växthusgaser, man
går även i täten och bidrar till en hållbar utveckling.

Klövern i Norrköping minskar sin klimatpåverkan
För att minska klimatpåverkan arbetar Klövern aktivt
med att välja rätt energislag. Från den 1 juli 2016 köper
de förnybar fjärrvärme från E.ON till alla sina fastigheter
anslutna till Norrköpings fjärrvärmenät.

- Det innebär att vi minskar koldioxidutsläppet för fjärrvärme
från 98 till 0 gram CO2/kWh, säger Jenny Martis, Klövern.

På Klövern pågår ett ständigt arbete med att minska värme-
förbrukningen. Målet att minska värmeförbrukningen med
12 procent under treårsperioden 2013-2015 överträffades
då utfallet blev 14 procent. Klöverns nya mål är en reduktion
på minst 6 procent under 2016-2018.

- I Norrköping är vi även stolta över vår solcellsanläggning
som ligger på taket till Kopparhammaren 2. Med hjälp av
E.ON har vi installerat cirka 600 kvadratmeter solpaneler
som årligen producerar ca 85 000 kWh, vilket motsvarar
1/3 av husets årliga förbrukning, fortsätter Jenny Martis

- Vi ser ett ökat intresse från våra kunder kring produkter
som ger minskad miljöpåverkan. Väljer man Förnybar fjärr-
värme gör man ett aktivt miljöval som bidrar till en hållbar
utveckling, säger Magnus Löf, business manager på E.ON

Välkommen att kontakta mig!
Mejla mig om du är företagare och
vill veta mer om Förnybar fjärrvärme.

Magnus Löf
E.ON Försäljning Sverige AB,
Försäljning B2B
Magnus.lof@eon.se

Jenny Martis, Klövern och Magnus Löf, E.ON


