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I Norrköping

Innehåll

Norrköpings folkmängdKul att veta!

Har ni sett alla dessa fantastiska bilder som finns 
på Instagram #iNorrköping? De visar vackra mil-
jöer, spännande händelser, vackert väder, härliga 
människor i olika situationer och sammanhang, 
stillhet, vackra hus, lekande barn. Listan kan göras 
lång, men alla bilderna tillsammans beskriver helt 
enkelt livet på en kär plats, i detta fall är platsen 
Norrköping med dess omgivningar. En plats som 
engagerar oss alla, det visar inte minst det stora 
flödet av bilderna på #iNorrköping. 

Många olika åsikter hörs om Norrköping och det 
finns mycket tyckande om vad vi gör och kan för-
bättra i kommunen. Det är bara att konstatera att 
det finns ett jätteengagemang och passion för vår 
stad. Hur kul är inte det! Min dröm är att vi till-
sammans kan lyckas kanalisera denna energi och 
engagemang åt ett gemensamt håll. Det får gärna 
vara att göra Norrköping till den bästa och mest 
inspirerande platsen i Sverige och världen för att 
bo och leva i och att starta, driva och utveckla 
företag i. Nu kanske det låter lite väl ambitiöst, 
men jag har en stark tro på Norrköping och siktar 
vi mot stjärnorna så når vi trädtopparna 

(eller siktar vi på månen och missar, så är vi ändå 
på väg mot stjärnorna)…

Engagemang från våra företag har vi nyss fått se 
manifesterat i en näringslivsmässa och näringslivs-
gala. Jättekul och jätteinspirerande! Om du vill ha 
mer av den varan; varsågod, du har det här i din 
hand. Läs och inspireras i detta nummer av 
Norrköping Växer!

Ha en härlig och skön sommar!

Mer information om #iNorrköping hittar ni på 
http://inorrkoping.se/

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

Projektledare Gustaf Hull, NT Reklam & Analys och Sara Lagré, Redaktör, Norrköpings kommun
Grafisk form NT Reklam & Analys
Tryck PressGrannar AB
Annonsbokning 011-200 421 eller 011-200 303

Den 30 april 2015 var Norrköpings folkmängd 135 826 personer enligt uttag ur 
Kommuninvånardata (KID) den 7 maj 2015. 

Se även: http://www.norrkoping.se /organisation / statistik / befolkning /befolkningsutveckling-nor/

Anne Revland
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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– Som företagare får jag möjlighet att arbeta med det 
jag tycker är roligt, i ett format där det finns mycket 
kvar att utveckla. Jag vill inte gräma mig på äldre 
dagar över att jag inte tog den chansen, säger Anna 
Öst, som startade företaget Ixel tillsammans med två 
kollegor 2014.
 Thomas Rydell ser företagandet som en möjlighet 
att få satsa på en sak, att få bygga upp något och se 
hur långt det bär. Han drog igång bolaget Interspec-
tral tillsammans med fyra kollegor i januari 2015.
Anna har sina rötter i Pedersöre i finländska Öster-
botten. Thomas har vuxit upp i Taberg i Småland.
Båda har studerat vid Linköpings universitet, 
Campus Norrköping. Anna läste KSM-programmet 
(Kultur samhälle och mediegestaltning), medan 
Thomas studerade medieteknik. 

Experimentellt
Ixel har sprungit fram ur den innovativa skaparlust 
som präglar Visualiseringscenter C, och som har 
gjort Norrköping känt på det här området i världen. 
Här tänker man bortom det traditionella, framhåller 
Anna.
 Hon fascinerades under studietiden av det möte 
mellan teknik och innehåll, som fanns vid Linkö-
pings universitet. Hon lämnade dock Norrköping en 
kort period efter examen, för att jobba som webb-
programmerare. Men det nya Visualiseringscenter 
C lockade och snart var hon tillbaka som en av dem 
som planerade centrets publika innehåll. Anna var 
också aktiv i teamet som producerade den spekta-
kulära och nyskapande invigningsfilm som visades i 
domteatern 2010. 
 – Det är så häftigt när man inser teknikens möjlig-
heter, att man kan förmedla information och berät-
telser, där åskådaren befinner sig mitt i bild och ljud, 
säger Anna. 

Inga platta skärmar
Företagets marknad är bred och vänder sig till kunder 
över hela världen. 
 – Vi undersöker vad man kan åstadkomma med 
immersiva miljöer och utvecklar både mjukvara och 
producerar filmer och andra upplevelser för dessa 

miljöer. Allt som är lite krångligare än platta skärmar 
tycker vi är kul, skrattar Anna.
 Det kan vara filmer till domteatrar, det kan också 
vara simuleringsverktyg åt industrin. 
 – Men de publika sammanhangen är något jag 
vurmar för. Det finns många berättelser och viktigt 
kunskapsinnehåll som skulle göra sig så fint i det här 
formatet, säger Anna.

Utforskar saker inuti
Efter att ha startat och i flera år drivit Interactive 
Institute i Norrköping, som är nära sammanflätat 
med Visualiseringscenter C, driver Thomas nu bolaget 
Interspectral, tillsammans med tidigare kollegor.
 – Vi är experter på visualisering och 3D-digitalise-
ring. En av produkterna är visualiseringsbordet ”Inside 
Explorer”, som utvecklats på Interactive Institute. 
Idag har vi ett 20-tal kunder runtom i världen. Det är 
framför allt museer som kan visa upp sina föremål på 
ett helt nytt sätt med vårt visualiseringsbord, berättar 
Thomas. 
 Tekniken går ut på att scanna av föremål, för att visa 
hur de ser ut inuti, genom tredimensionella bilder. 
Det gör det möjligt att till exempel avslöja vad som 
gömmer sig i en mumies lindor, utan att lyfta en enda 
tråd i verkligheten.
 Möjligheterna med 3D-tekniken är oändliga, 
framhåller Thomas.
 – Samma teknik som vi idag erbjuder muséer kan 
även användas inom industrin, för att till exempel 
granska elektronikprodukter eller säkerställa kvalitet 
på livsmedel.  
 Utvecklingen i framtiden handlar om att växa 
genom att göra erbjudandet skalbart och nå nya 
marknader.

Delar lika
Anna och Thomas är inte bara nyblivna företagare. 
De är även nyblivna föräldrar till Elliot fyra månader, 
som sover gott under intervjun.
Hur har det fungerat att kombinera företagandet med 
föräldraskapet?
 – En förutsättning är att vi kan dela på ansvaret för 
Elliot, säger Anna.

 – Man blir mer flexibel i sitt företagande när man 
har barn, tycker Thomas.
 Efter att ha bott en kort tid i Stockholm, har famil-
jen flyttat tillbaka till Norrköping. 
 – Här är det förhållandevis lätt att hitta en bostad. 
Vi bor centralt och kan promenera till jobbet. Det är 
en lyx, tycker Anna.

De lockades hit av den nya medie- och 
visualiseringstekniken. De fann också 
varandra – och Norrköping. Efter några 
spännande år kopplade till Visualiser-
ingscenter C driver de nu varsitt företag
i branschen.

Norrköping
en fullträff för företagarna
Thomas och anna 

Nyetablerat bolag, vars tre grundare 
har rötter i Visualiseringscenter C och 
Linköpings universitet. Ixel står för 
Immersive Pixel Productions

Verksamhet: Mjukvara, film, informa-
tion och upplevelser i 2D och 3D för 
immersiva miljöer, det vill säga där 
åskådaren omsluts av både bild och 
ljud, till exempel domteatrar. 
Kunder finns i Norrköping och Sverige 
men marknaden är i högsta grad 
internationell.

Drivs av: Anna Öst, Joakim Kilby och 
Miroslav Andel.

Spin off-företag från Interactive 
Institute. 

Verksamhet: Marknadsför och säljer 
visualiseringsbordet ”Inside Explorer”, 
som gör det möjligt att scanna och 
synliggöra det som är dolt i ett före-
mål. Kunder är allt från små science 
centra i Sverige till välkända museer 
och företag på en världsmarknad.

Vd: Thomas Rydell

Antal anställda: Fem personer

Ixel

Interspectral

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist
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Mersmak av

Norrköping
på Bråvalla
Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist

Samtidigt som Bråvalla festival redan blivit tradition, 
har Norrköping har de senaste åren utvecklats till en 
restaurangstad att räkna med. Allt fler krögare satsar 
på högkvalitativa råvaror och intresset för varierad, 
god mat är på stadigt uppåtgående.
 – Bråvalla festival med dess stora besöksantal är ett 
ypperligt tillfälle att marknadsföra vårt fina restau-
rangutbud, menar Magnus Dahlin, vice ordförande 
i den lokala krögarföreningen Bråvikens Hotell- och 
Restaurangklubb, BHRK.

Kvalitetsmedveten festivalmat
Norrköping Food Court är ett samarbete mellan 
BHRK, Upplev Norrköping och arrangören FKP 
Scorpio. Sex olika Norrköpingsrestauranger kommer 
att finnas representerade på festivalen och tanken är 
kunna erbjuda lite annorlunda typ av mat än vad 
som vanligtvis står festivalbesökare till buds. Här blir 
det inga kiosklagade hamburgare. Norrköpingsmat 

i ett varierat utbud med finess och kvalitet gemen-
samt, är vad som serveras. I så stor utsträckning som 
möjligt används dessutom närodlade och lokalpro-
ducerade råvaror. 

Når flest på festivalplats
Förhoppningen är att gästerna ska få mersmak, 
lämna festivalområdet och besöka restaurangerna 
i sin rätta miljö. Men de flesta har inte den tiden, 
utan blir gärna kvar på Bråvalla under sin Norr-
köpingsvistelse.
 – Genom att finnas i upplevelsernas centrum visar 
vi så många som möjligt vilket brett och bra restau-
rangutbud Norrköping har. Även de som aldrig 
lämnar artister, scener och konserter måste ju äta. 
Det är något helt annat att sälja mat på en festival än 
på en väl fungerande restaurang, men vi känner att 
satsningen är rätt och tänker ta upp kampen med de 
tillresta, ambulerande matserveringarna, ler Magnus.

Bygger varumärke
Satsningen är dessutom betydligt mer långsiktig än 
att gälla bara de tre festivaldagarna. Det handlar om 
att visa upp så många olika, positiva sidor av Norr-
köping som bara är möjligt för Bråvallas besökare. 
Food Courten kommer att vara en del av ett större 
område med tydlig Norrköpingsprägel inne på 
festivalområdet. 
 – Är man i Norrköping ska man få ta del av saker 
som syns, hörs och smakar just Norrköping. Där 
är våra duktiga krögare ett givet inslag. Vi sam-
verkar bland annat med kommunens Norrköpings 
Lounge, som kommer att vara i direkt närhet till 
Food Courten och har gemensamt hittat en helhet 
som känns bra. Tillsammans bygger och stärker vi 
Norrköpings attraktionskraft och skapar anledningar 
för människor att vilja komma tillbaka, förklarar 
Magnus. 

Måndag–fredag 10.00–19.00, Lördag 10.00–17.00, Söndag 11.00–17.00
facebook.com/LindenSpiralen · Instagram lindenochspiralen · lindenspiralen.se
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Välklädda
affärsluncher
sedan 1977.

762622206

Sommardagarna då staden fylls 

av tiotusentals festivalbesökare 

närmar sig. Glada, musikintres-

serade, och emellanåt hungriga, 

människor trängs på Bråvalla. 

Norrköpings restaurangutbud är 

rikt och varierat. För att erbjuda 

de hitresta gästerna smakprov 

från stadens krögare, serveras 

i år lokalproducerad mat på 

plats i Norrköping Food Court.



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 98

Tina Olsson och Jan Nielsen har varit företagare 
hela livet. De har bland annat drivit sommar-
bageri på Harstena och senare restaurang på 
ön. På vintern har de jobbat i egna företag 
i Malmö, där de bodde tidigare. Tina som 
simlärare, babysimsinstruktör och vatten-
gympaledare medan Jan har bakat bullar i eget 
bageri. Men de längtade efter en mer samlad 
verksamhet att arbeta i tillsammans.
Jan, som alltid håller ett öga på olika säljssajter 
på nätet, hittade en dag Kanalmagasinet i Mem 
till salu. Paret behövde ingen lång betänketid 
sedan de hälsat på i Mem. 
 – Vilken charm! Vi bara föll, utbrister Tina 
som ursprungligen kommer från Norrköping 
och nu närmat sig hemtrakterna.

Bor i Mem
Första säsongen 2013 hoppade de in som an-
ställda hos de tidigare ägarna, för att allt skulle 
fungera smidigt för sommarens gäster och 
bokade kalas. De hade också kvar sina företag 
i Malmö, parallellt med driften av Kanalmaga-
sinet. Men sedan förra året kör Tina och Jan 
helt i egen regi
 och företagen i Malmö är avvecklade.  De har 
även blivit året-runt-boende i Mem. Nu kan de 
lägga all sin energi på att förverkliga planerna 
för Kanalmagasinet. Deras nya entreprenör-
skap omfattar restaurang, kafé, vandrarhem, 
festlokal, turistshop och turistinformation.

Fin sammanhållning
– Vi har åkt runt i bygden för att hitta lokala 
producenter av mat. Det finns många duktiga 
leverantörer. Vårt kök satsar på mat lagad från 
grunden med så mycket lokala råvaror som 
möjligt. Vi bakar också en hel del själva och 
kommer att utveckla det, säger Jan.
 Paret upplever att det finns en positiv före-
tagaranda i trakten.
 – Det råder en fin sammanhållning mellan 
företagarna. Vi har blivit väl mottagna och fått 
mycket hjälp, säger Jan. 

Rustik atmosfär
Kanalmagasinet byggdes 1832 och hyste då 
gästerna vid invigningsfesten av Göta kanal. 
Utvändigt är det AB Göta kanal som ansvarar 
för byggnaden, som rustades förra året. Invän-
digt får Jan och Tina stå för investeringarna. 
De har till exempel isolerat huset och renoverat 
de åtta sovrummen på övervåningen. Inred-
ning och möbler fyndar de second hand, vilket 
ger en personlig stil i alla rum.
 – Lokalerna har en rustik och historisk at-
mosfär som vi vill bevara, med stenväggar och 
kraftiga plank i golven, säger Tina.

Bröllopssvit med roddbåt
Medan sovrummen ställs i ordning funderar 
Jan och Tina på aktiviteter som kan förgylla 
gästernas besök. 
 – Det är kul att kunna erbjuda mer än mat 

och boende. Här kan man åka ut med båt 
och meta med barnen, paddla kanot och 
cykla. Förutom boulebana ska vi bygga en stor 
schackbräda, en lekplats och en hundrastplats, 
berättar Jan.
 På parets att-göra-lista för framtiden hittar vi 
också en solbrygga, en bastu och uthyrnings-
stugor.
 – Vi har flera bröllopskalas inbokade till 
sommaren. Till hösten ska vi renovera en liten 
stuga som bara kan nås med roddbåt. Den ska 
bli bröllopssvit, berättar Tina.
 Säsongen kommer också att bjuda på en hel 
del musik- och kulturarrangemang, till exem-
pel pub- och trubadurkvällar.

Vill inte ångra sig
Jan och Tina sitter inte stilla många minuter – 
ena stunden ses Jan på en grävmaskin, i nästa 
ögonblick står han bakom disken. 
 – Vi gillar att vara mitt i verksamheten och 
arbetar praktiskt med alla delar i företaget, 
säger han.
 När högsäsongen drar igång förstärker de 
med en kock i köket och ett antal sommar-
anställda ungdomar.
Semester för egen del blir en senare fråga för 
Tina och Jan.
 – Det är spännande och roligt att se vad man 
kan göra med en verksamhet. Vi vill inte sitta 
på äldre dagar och ångra att vi inte satsade, 
säger Jan.

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Kärlek
vid första ögonkastet
Jan anlägger ny boulebana. Tina städar i turistshopen. Det är bråda dagar 
inför sommaren. För ett par år sedan tog de över Kanalmagasinet i Mem. 
 – Vi blev förälskade i stället och såg möjligheterna, säger Jan.
Men några drömmare är de inte. Att göra-listan är lång, och det är 
Jan och Tina som gör jobbet.
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Sveriges Byggindustrier är en bransch- 
och arbetsgivarorganisation som 
företräder 3 200 medelstora och större 
byggföretag i landet. 
 – Det byggs mer än på länge i Norr-
köping. Men det räcker inte för att 
komma tillrätta med bostadsbristen. Vi 
får inte fram tillräckligt med nya lägen-
heter för att få fart på den flyttkarusell 
som också ska frigöra äldre, billigare 
bostäder på marknaden, framhåller Jan 
Malmberg, chef vid organisationens 

kontor i Norrköping. 
 Han får medhåll av byggföretagaren 
Niklas Brink, som driver koncernen 
Byggentreprenören, med 45 anställda i 
Norrköping.

Långa processer bromsar
Vad är det som hindrar byggföretagen 
från att bygga fler bostäder?
 – Konjunkturerna blir allt kortare. 
Men plan- och byggprocesserna kan ta 
fem till tio år. Mycket hinner förändras 

på marknaden när ett företag väl får 
igenom sitt byggprojekt och ska sätta 
spaden i backen, säger Niklas.
 Jan gör en jämförelse med mode-
branschen.
 – Tänk om samma förutsättningar 
gällde för klädbutikerna. Då skulle de 
sälja kläder från 2005 i vår! Det vi vill 
är att plan- och byggprocessen i kom-
munerna ska bli snabbare, det skulle 
gynna bostadsbyggandet och är en 
fråga vi jobbar med både på lokal och 

nationell nivå, säger han.

Bra dialog med kommunen
Ett steg på vägen är ökad dialog mel-
lan byggföretagen och det offentliga, 
tycker Niklas och Jan. 
 – Här har vi idag en bra dialog med 
Norrköpings kommun om hur upp-
handlingar kan bli smidigare, till 
exempel. Den årliga Byggdagen, som 
arrangeras i samverkan mellan bygg-
branschen och Norrköpings kommun, 

är ett annat exempel. Dialogen har 
även lett till att de olika förvaltningarna 
pratar ihop sig bättre kring varje bygg-
ärende, vilket är mycket bra, säger Jan.

Delaktiga i planarbetet
Ett stort framtida omvandlingsprojekt 
är den nya stadsdelen Inre hamnen som 
ska ta form på Saltängens nuvarande 
industri- och hamnområde. Under en 
dryg tioårsperiod ska området förvand-
las till en ny pulserande stadsdel, som 
en naturlig förlängning av Norrköpings 
innerstad.
De nya kvarteren är tänkta att stå klara 
lagom till att snabbtågen börjar rulla på 
den nybyggda Ostlänken 2028.
Till detta projekt har Norrköpings 
kommun på ett tidigt stadium vänt sig 
till bygg- och fastighetsbolag som redan 
inför detaljplaneprocessen får chansen 
att vara med och påverka till exempel 
tomtstorlekar, gestaltning och genom-
förande.
  – Ett mycket välkommet och spän-
nande initiativ, tycker Niklas.
  
Alla välkomna
Hur ser önskelistan i övrigt ut i bran-
schen, inför de kommande byggprojekten i 
Norrköping?
 – Det kommer att behövas arbetskraft 
– målare, murare, plattsättare, anlägg-

ningsarbetare… Här har vi ett bekym-
mer eftersom så få unga idag väljer en 
utbildning inom byggbranschen, säger 
Niklas.
 Jan betonar att det behövs marknads-
föring av de här jobben på bred front.
 – Enligt våra undersökningar trivs de 
anställda och känner att de har infly-
tande i jobbet, sjukfrånvaron är låg och 
lönen är bra. Det måste vi bli bättre på 
att berätta, säger han.
 Niklas nickar instämmande och till-
lägger:
 – Vi i branschen välkomnar alla. Idag 
är 17 procent av de anställda i byggbran-
schen personer med utländsk härkomst, 
8 procent är tjejer. De siffrorna kan bli 
mycket högre tycker vi.

Niklas och hans kompanjon Dag Fraser 
rustar nu sitt företag Byggentreprenören 
inför framtida uppdrag i Norrköping.
 – Vi är inne i en process där vi bygger 
upp vår organisation. Vi kommer att 
tillsätta en extern vd och vårt mål är att 
fördubbla vår omsättning på tre år. När 
vi ser hur Norrköping utvecklas vill vi 
vara förberedda med en organisation 
som klarar tillväxt och nya mål, säger 
han.

Det byggs mer än någonsin i Norrköping idag. Planerna för framtidens Norrköping 
är också omfattande, med anledning av den nya stadsdelen Inre hamnen (Saltängen) 
och Ostlänken. 
Vilka utmaningar ser organisationen Sveriges Byggindustrier i det växande Norrköping?

På byggbranschens önskelista i växande Norrköping 

Snabbare planprocesser 
och fler byggare
Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Följ Veckans Instagrammare på 
instagram.com/inorrkoping

Det är mångfalden av människor 
som skapar det färgstarka 
Norrköping. Vi upplever  platsen 
på olika sätt och det finns minst 
lika många historier att berätta 
om Norr köping som det finns 
Norrköpingsbor. 

www.inorrkoping.se är en 
samlingsplats för allas upplevelser 
av Norrköping. Du kan dela 
med dig av dina bilder genom 
att tagga #iNorrköping på 
Instagram eller ladda upp direkt 
på webbplatsen. 

Vill du vara Veckans 
Instagrammare? Skriv till 
inorrkoping@norrkoping.se  
och berätta lite om dig själv.

Vad gör du

?
Varje vecka tar en ny Norrköpingsbo över kontot 
och visar upp sin vardag i Norrköping. Bilderna visas 
även på samlingsplatsen www.inorrkoping.se

Niklas Brink

 Jan Malmberg
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De tar vara på frukt som annars går till spillo i träd-
gårdarna. Äpplen och päron förädlas till chutney, 
must och marmelad, med strykande åtgång.
UF-företaget Pirum Parum landar helt rätt i tiden 
med sina tankar om hållbart, ekologiskt och 
närproducerat.

Emelie Ahlén, Ebba Bauer Zetterblom, 
Lisa Hellgren och Alice Pettersson läser 
tredje året på Ekonomiprogrammet, 
på Kunskapsgymnasiet i Norrköping. 
De har under det året också drivit ett 
UF-företag (Ung Företagsamhet). I mars 
vann de den regionala UF-mässan och 
gick vidare till UF-mässan i Stockholm, 
som ett av landets 24 bästa UF-företag.

Överblivna råvaror en tillgång
 – Vi ville att vårt företag skulle stå för 
något hållbart, gärna med en pedagogisk 
tanke bakom, och vi ville jobba fram 
produkterna själva – inte bara köpa in 
något från Kina, säger Emelie.
 De bollade tusen idéer mellan sig om 
allt från ätbara tandpetare till mobilappar 
för barn. Men den slutgiltiga idén föddes 
när Ebba var ute och gick och såg hur 
mycket frukt som låg orörd i villaträd-
gårdarna.
Tänk om deras företag kunde ta hand 
om den överblivna frukten och tillverka 
must och chutney på ett hantverksmäs-
sigt sätt…?
 – Hela 250 000 ton svenska äpplen 
körs till tippen varje år, samtidigt som 
äpplen importeras från utlandet. Vår 
affärsidé går ut på att ta vara på råvaror 
som annars skulle gå till spillo, säger 
Ebba.

Snabb uppstart
Den stora utmaningen blev att lära sig 
allt om musttillverkning. Och det var 
bråttom. Äppelsäsongen började lida mot 
sitt slut.
 – Vi ville göra naturliga produkter av 
obesprutad frukt, utan konserverings-
medel och hittade ett litet musteri i 
Karlskrona som hjälpte oss massor med 
tips och råd. Det har blivit många tele-
fonsamtal, berättar Ebba.
 Kontakterna har även varit täta med 

kommunens miljö- och hälsoskydds-
kontor samt med Livsmedelsverket. På 
två veckor lyckades de gå från idé till 
produktion. 

Står för hållbarhet
Hösten fylldes av äppelinsamling, genom 
dörrknackning och upprop via Facebook. 
Produktionen av chutney, must och 
marmelader har till större delen ägt rum 
i ett skolkök. 
 – Responsen har varit helt enastående. 
Både från dem som skänkt frukten och 
från kunderna som köpt våra färdiga 
varor. Vi har haft försäljning på köp-
centra och lokala marknader. Efterfrågan 
har varit betydligt större än tillgången, 
berättar Emelie.
 Pirum Parum står för ett kretsloppstänk 
som tilltalar många, framhåller hon. 
Flaskorna kan dessutom lämnas tillbaka 
och återanvändas.
 – Vi vill bort från slit och släng, säger 
Ebba.

Värt mer än pengar
Tjejerna har investerat mycket tid i sitt 
UF-företag, parallellt med allt annat 
skolarbete. Omsättningen ligger på 60 
000 kronor inför avslutningen av UF-
utbildningen, varav 40 000 kronor är ren 
vinst. 
 – Visst är det kul att det gått bra även 
ekonomiskt. Men den stora vinsten är 
den personliga utveckling vi fått vara 
med om. Alla kontakter och allt nät-
verkande. Det är värt mer än pengar, 
säger Emelie.
Kommer företaget att återuppstå efter 
utbildningen? 
 – Ja, det här vill vi inte släppa, även om 
vi inte fortsätter alla fyra. På sikt tror vi på 
franchiseföretagande, för att behålla det 
lokala och personliga i affärsidén, 
säger Ebba. 

Pirum Parum UF 

Fruktbar idé 
blev mustig
succéText: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Organisationen Ung Företagsamhet ger ungdomar 16 - 20 år 
möjlighet att gå en UF-utbildning under gymnasietiden. Under 
ett år startar, driver och avvecklar studenterna ett UF-företag 
som en del av sina gymnasiestudier.

UF-utbildning under ett år

När vi får pengar
över är det kunderna
som håvar in.
Vi är bara så ägda.
2014 var ett bra år för Länsförsäkringar Östgöta. Det var färre stora
skador än normalt, dessutom med lägre kostnader än vanligt. Totalt
gjorde vi ett bra resultat. Då har vi möjlighet att göra en utbetalning
till våra ägare. Inte som aktieutdelning, utan som återbäring på den
premie du har betalat. Alla kunder, både privatpersoner och företag,
är ju också våra ägare. Det som är bra för dig är också bra för oss.

Så är det när man drivs av gemensamma intressen.

LÄS MER OM ÅTERBÄRINGEN PÅ
lansforsakringar.se/ostgota/aterbaring

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Foto: Lisa Hellgren 
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Att se hela 
människan
är A & O
Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Middag med vänner, ett glas vin och kanske en 
trubadurkväll…
Är det så du njutit av livet, ska du kunna fortsätta 
med det även på äldreboendet.
 – Vi har vuxit kraftigt sedan starten, med samma 
utgångspunkt - att se hela människan, hela livet, 
säger Sakarias Mårdh, vd för det privata vårdföre-
taget A&O, Ansvar & Omsorg som fått flera priser 
och utmärkelser för organisationens utveckling.

BOKA

KONFERENS PÅ GRYTS VARV

RING

VINNARE ÅRETS ÖSTGÖTAKOCK!

Det var Sakarias pappa Frank Mårdh 
som etablerade företaget 1993, genom 
att bygga äldreboendet Vrinnevihus i 
Norrköping. Frank formulerade då den 
värdegrund som blivit företagets signum 
utåt men också vägledning för alla med-
arbetare. 
 – Det vi tillförde i branschen med vårt 
företag 1993, var närhet till verksam-
heten och vår tanke om hur man bemöter 
vårdtagarna. Rätt inställning till uppgiften 
betyder allt. Vi tar inte hand om männi-
skor på jobbet. Vi jobbar i människors 
hem. Det är stor skillnad. Om personalen 
vet varför de är på jobbet och känner 
motivation blir det bra, säger Sakarias.

Överraskande roligt
Att han sitter som vd i företaget idag var 
inte alls meningen från början.
 – Jag var nybliven civilekonom och 
skulle bara göra ett kortare inhopp i 
samband med en expansion 2005. Men 

att jobba med äldreomsorg och organisa-
tionens utveckling var mycket roligare än 
jag kunnat föreställa mig. Kontakten med 
de boende, anhöriga och personal gav en 
härlig känsla. Så jag blev kvar, berättar 
han.
 Det har hänt mycket inom äldreomsorgen 
de senaste decennierna, betonar han.
  – På 1980-talet styrdes äldreomsorgen i 
högre utsträckning av rutiner. Idag frågar 
man hur de äldre vill ha det. Man ska få 
vara den man alltid har varit. Man måste 
inte gå och lägga sig bara för att nattpers-
onalen har kommit till exempel.
 
Livets guldstunder
Går det att hålla kvar det ”vanliga livet” 
när man flyttat till ett äldreboende? 
 – Vi försöker ordna lite trevliga aktivi-
teter. Det kan vara pubkvällar eller besök 
av en trubadur. En aktivitet måste inte 
innebära ett arrangemang som bingo eller 
liknande. Det vi människor uppskattar 

är oftast sociala sammanhang, att umgås. 
Därför tar vi vara på måltiden och gör 
den till en trevlig stund att se fram emot, 
ibland med ett glas vin till för den som 
vill. I våra verksamheter finns också 
odlingar, vårdhundar och hönsgårdar som 
de boende kan ta del av.

Tillväxt ger kompetenser
Idag har A&O verksamheter i sju kom-
muner, med totalt 900 anställda. 
 – Vi har inte haft ett uttalat mål att växa. 
Men det är svårt att vara för liten eftersom 
man måste ha vissa kompetenser inom 
företaget för att bedriva äldreomsorg. Bit 
för bit har vi tagit över verksamheter som 
gett oss den kompetens och de resurser 
vi behöver för att uppfylla alla krav. Nu 
har vi egna ansvariga för kvalitet, IT, 
personal och så vidare. Vi siktar även på 
att etablera en utbildningsansvarig, säger 
Sakarias.
 Nyligen tillkom ytterligare en pussel-
bit, genom förvärvet av ett företag i 
Söderköping som driver äldreboende och 
vårdcentral.
 – Därmed får vi även in ny vårdkomp-
etens i vår organisation, hela vägen från 
läkare till undersköterskor.

Kvalitet det viktigaste
De privata vårdbolagen har varit måltavla 
i debatten om välfärden. Sakarias tycker 
det är synd att det privata och offentliga 
ställs mot varandra.
 – Det viktiga är att se till kvaliteten och 
att samarbeta. När ett privat vårdföretag 
får ett överskott kallas det vinst, vilket har 

fått en dålig klang numera. Vårt företag 
har inga externa aktieägare som kräver 
utdelning. Vinst hos oss – eller överskott 
som jag tycker man kan säga – återinve-
steras för att förbättra verksamheten, 
säger han. 
 Ansvar & Omsorg har fått flera ut-
märkelser genom åren, bland annat som 
Gasellföretag 2013 av tidningen Dagens 
Industri. Företaget var även nominerat 
till SEB:s tillväxtpris på Näringslivsgalan 
i Norrköping nyligen. 
 – Vi tycker det är kul att företaget upp-
märksammas i sådana sammanhang. Det 
är ett kvitto på vår tillväxt och att vi har 
en sund ekonomi i vår organisation.

Lokal närvaro
Framtidens utmaning delar företaget med 
hela vård- och omsorgsbranschen.
 – Vi är oroliga över kompetensförsörj-
ningen. Någon kortsiktig lösning på 
sjuksköterskebristen verkar inte finnas. 
Men ett sätt att få fler att utbilda sig 
vore kanske att korta ner sjuksköterske-
utbildningen från tre till två år och göra 
den mer yrkesinriktad. Ett tredje mer 
forskningsinriktat år skulle kunna vara 
frivilligt, funderar Sakarias.
 Bolaget är numera den enda privata 
aktören bland Norrköpings kommuns 
äldreboenden.
 – Vi finns lokalt där vi är verksamma. 
Jag tror att vi är ganska unika på mark-
naden, med tanke på vår storlek och att 
grundaren fortfarande är aktiv i styrelsen 
och som ägare.

1514
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Hur skulle du beskriva faktorerna bakom fram-
gången med Kolmården?
 – Det var en unik och modig idé som stack ut rejält 
på den tiden. Stora ytor, läcker design och unikt läge 
gav förutsättningar att göra parken till något väldigt 
annorlunda. Konceptet går hela tiden att förädla. Det 
är härligt! Den största enskilda faktorn till vår maka-
lösa gästnöjdhet idag är dock vår fantastiska personal.

Vilka är de viktigaste milstolparna i parkens 
historia?
 – Att den öppnade över huvudtaget är förstås den 
viktigaste. Milstolpar som gjort skillnad på allvar är 
Delfinariet, Vildmarkshotellet, Safariparken, Tiger 
World och Safarilinbanan. Men det är samtidigt 
helhetsupplevelsen som är grejen. När vi gör föränd-
ringar, ser vi alltid till helheten, så att den blir bra.

Vilken strategi har ni framåt för att möta konkur-
rensen i upplevelsebranschen?
 – Vi har drygt 500 000 besökare per år. Där vill vi 
inte fastna, vi vill vidare. Då måste vi våga utmana 
den gamla bilden av djurparken – självklart med stor 
respekt för natur, djur, omgivning, etik och moral. 
Vårt uppdrag är att inspirera till intresse och livslångt 

engagemang för djur och natur. Det är grunden för 
allt vi gör.
Med det i ryggen jobbar vi för att stärka Kolmården 
som destination, genom att ge besökarna världsunika 
och oförglömliga upplevelser. Vi ska vara en plats man 
älskar och ständigt återkommer till. Hur gör vi det? 
Jo, genom att utveckla vårt utbud på tre punkter:
Vi gör dragningskraften starkare, med exempelvis årets 
nyhet Nya Bamses Värld och vår kommande storsats-
ning berg-och-dalbanan Wildfire. Vi säkerställer ett 
utbud som lockar barn i alla åldrar, ungdomar och 
vuxna – det vill säga hela familjen. Och vi erbjuder ett 
utbud som är så brett och stort att man gärna stannar 
minst två dagar

Har ni något uttalat mål för framtidens 
besöksantal?
 – Utifrån nämnda strategi att bredda utbudet och 
skapa en attraktiv miljö, ser vi stor potential att gå 
från 500 000 besökare till 1 miljon besökare per år. 

Du ser destinationsbegreppet i ett vidare perspek-
tiv. Berätta!
 – Vi siktar på att göra Östergötland till Sveriges bästa 
familjesemester på sommaren. Förebilden är vad Lego-

land gjort för Jylland och Danmark. Östergötland ska 
inte vara ett genomfartslän. Här finns mer att göra för 
att samverka och paketera destinationen. Kolmården 
ska vara motorn för att göra Östergötland till Sveriges 
bästa familjesemesterupplevelse.

Du tillträdde som vd för Kolmården 2012, med en 
bakgrund som företagsledare, idrottscoach och 
affärsstrateg. Vad har du kunnat tillföra för att 
utveckla Kolmården?
 – Mitt mantra har hela tiden varit att utmana vår 
verksamhet. För att ta nya steg måste vi våga utmana 
oss själva. Vad gör vi? Vad vill vi göra? Vi utmanar 
även kommunen, närområdet, regionen och våra 
nyckelpartners.
Kolmården har en makalös potential och den vill 
vi förädla på bästa sätt. Vi har fantastiska ägare som 
tänker långsiktigt, är engagerade och villiga att inves-
tera för att utveckla parken.
Jag känner ett enormt starkt självförtroende med det 
vi har att bjuda på i år och för framtiden. En sådan 
här rörelse ger inte bara god samhällsekonomi, den 
skapar också stolthet och framtidstro. 

- och det är bara början…
Text: Annelie Sylvan Foto: Kolmården

Kolmården fyller 50 år. 
Milstolparna har varit många sedan invigningen 1965. Men det är 
kombinationen av upplevelser som är den framtida grejen, fram-
håller vd Mats Olsson.
 – Vi är mitt uppe i en fortsatt förädlingsprocess, där Nya Bamses 
värld är en del. Kolmården är motorn för att göra Östergötland till 
en tydlig destination - Sveriges bästa familjesemester, säger han.

Varje sommar växer personal-
styrkan på Kolmården med cirka 
450 säsongsanställda. De flesta 
är ungdomar från Norrköping 
och närområdet.

-Kundnöjdheten är hela 96 procent och 
det är i högsta grad våra sommarjobbare 
som ser till att besökarna känner sig väl 
bemötta, framhåller marknadschef 
Mattias Zingmark.

Kolmården är en betydande arbetsgivare i 
kommunen. Parken och Vildmarks-
hotellet ger arbete till 185 heltidsanställda 
året runt. Till sommaren brukar runt 450 
extratjänster tillsättas. Många ungdomar är 
intresserade av att få jobba i Kolmården. 
-Vi har cirka 3 000 sökande till sommar-
jobben. Rekryteringen görs med stöd av 
vår koncern Parks & Resorts HR-avdelning, 
som har bra och pedagogiska rutiner för 
att genomföra urvalet, berättar Mattias.

Vad är det för typ av tjänster som 
de säsongsanställda får?
-Många behövs i hotellets verksamhet. 
I parken handlar det om jobb i server-
ingarna, att sköta djuren, spela teater i 
våra olika föreställningar… Vår sommar-
personal är ansiktet utåt och de gör ett 
jättebra jobb, vilket vi också får bekräftat i 
våra kundundersökningar, säger Mattias.
I juni börjar säsongen på allvar.
-Jag har mitt kontor beläget så att jag ser 
bussarna när de kommer på morgonen, 
med alla säsongsanställda ungdomar. 
Det är en fröjd att se, säger Mattias.

Konkurrensen är tuff i konferens-
branschen. Att sticka ut med unika 
upplevelser blir allt viktigare.
 – Det som gett Vildmarkshotellet 
framgång är vår möjlighet att använda 
djurparken i våra konferenspaket. 
Det är inte mycket som slår en konfe-
rens där du också får ett exklusivt 
möte med lejon till exempel, säger 
Kolmårdens marknadschef 
Mattias Zingmark. 

 Det byggs alltfler hotell i Sverige. 
Och de allra flesta har ett konferens-
erbjudande. 
 – Marknaden är dock densamma, 
men vi blir fler som vill ha en del av 
den. Att ha ett unikt erbjudande är 
avgörande för att kunna växa i konfe-
rensbranschen. 

Vi kan plocka fram ett 50-tal 
unika konferenspaket, där exklusiva 
upplevelser i djurparken ingår. Och 
det finns mer att göra för att vidga 
konceptet, säger Mattias.

Ambassadör för djur och 
miljö
Engagemanget för miljö, djur och natur 
är något som växer hos företagen, 
fortsätter han.
 – Det vill vi ta vara på i våra fram-
tida satsningar. Vi ser oss som en am-
bassadör för de här frågorna och jag 
hoppas att vi kan fortsätta utveckla 
föreläsningar där vi använder vår egen 
kompetens inom parken. Redan idag 
erbjuder vi egna föreläsningar inom 
kommunikation, 

gruppdynamik och beteenden, 
säger Mattias.

Siktar mot Stockholm
Konferenserna är en stor del av 
Kolmårdens verksamhet och står för 
ungefär halva omsättningen. När det 
är lågsäsong i parken är det högsäsong 
för konferensdelen.
 – Spännvidden är stor. Vi anordnar 
små och stora konferenser och kan ta 
emot upp till 1 800 deltagare vid ett 
tillfälle. En typisk dag på hotellet har 
vi en blandning av olika branscher. 
Igår hade vi till exempel ett byggföre-
tag, en Rotaryklubb, ett landsting och 
ett gäng frisörer här, berättar Mattias.
Hälften av konferenskunderna finns 
inom en tiomilsradie. En fjärdedel 
kommer från Stockholm och en fjärde-
del kommer från övriga landet.
 – Vi tror att vi kan växa ytterligare 
lite i Östergötland men när vi tittar 
framåt är det framför allt Stockholm 
som är vår tillväxtmarknad.

450
får sommar-
jobb på
Kolmården

Unika 
paket 
lockar konferensgäster

Text: Annelie Sylvan Foto: Kolmården

Text: Annelie Sylvan Foto: Kolmården

Kolmården 50 år 

Fotnot: Kolmården ingår i koncernen Parks & Resorts Scandinavia AB, som även omfattar Aquaria, Furuviksparken, Gröna Lund och Skara Sommarland. Fotnot: Vildmarkshotellet ägs sedan 2011 av Pandox men drivs till 100 procent av Kolmården.
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Norrköpings digitala tryckjätte är idag mer än en nordiskt 
ledande leverantör av kundanpassad print. I år fyller före-
taget 15 år och de firar med ordentlig tillväxt. Med nya 
butiker på nätet, med en bredare produktportfölj än 
någonsin och med förvärv av eget tryckeri i Skåne. 

De prestigefulla uppdragen har avlöst varandra 
genom åren. Gigantprint har samlat på sig en 
gedigen kundstock och en svårslagen meritlista 
inom event, inredning, reklam, mässor och 
kampanjer. Det var år 2000, som fem eldsjälar 
grundade Gigantprint i Norrköping. Maskin-
parken bestod av en stor printer – och två små. 
Idag, 15 år senare är de 80 anställda med verk-
samhet på 8 orter, produktionen i de cirka 20 
maskinerna är igång dygnet runt och nu satsar 
de hårt på e-handel och nya branschområden. 

Satsar i rätt tid
En av Gigantprints grundare, tillika delägare, är 
Fredrik Ridström, som menar att framgången 
till stor del handlar om timing och om att ha 
mod att ständigt förändras, och förbättras. 
 – När vi startade var storformatet relativt out-
forskat. Det var nytt och fräscht, vi låg helt rätt 
i tiden och lyckades investera i rätt utrustning. 
Nu är återigen rätt tid att hitta nya marknader, 
utvecklas och investera. Vi ligger i framkant 
tekniskt sett, det utnyttjar vi och vill alltid ligga 
steget före våra konkurrenter. Vi vill och vågar 

växa, vår drivkraft ligger i att förnya oss, säger 
Fredrik. 

Säkerhet på tapeten
Gigantprint har sedan länge jobbat mycket med 
butiksinredning, stora vepor och annonsmate-
rial. Nu finns också möjlighet för konsumenter 
att handla personlig inredning, till sina hem. 
Via dotterbolaget och hemsidan dinprint.se, kan 
privatpersoner beställa fototapeter, canvastav-
lor, tygbilder och till och med rullgardiner med 
tryck på. Att erbjuda en säker e-handelslösning 
med trygga villkor och god service, var ett tyd-
ligt mål innan lansering.
 – Näthandel var nytt för oss, vi har lärt oss 
mycket och varit noga med att göra allting rätt 
redan från början. Vi har snabbt hittat bra lös-
ningar och har nu etablerat ett varumärke även 
på nätet. Försäljningen flyter på mycket bra och 
det känns jättekul att nå en ny målgrupp, säger 
Fredrik. 
 Ytterligare en satsning som har med säkerhet 
att göra, är utvecklingen av ett komplett sorti-
ment av varselskyltar. Gigantprint både tillverkar 

och lagerhåller olika typer av nöd- trafik- och 
varningsskyltar, ett segment som skiljer sig något 
från de andra, men som alltid är efterfrågat och 
ständigt aktuellt. 

Totalleverantör inom tryck
Utöver de nya branscher och tjänster Gigant-
print fokuserar på, förvärvade bolaget ett skånskt 
tryckeri i höstas. Det innebär att de komplet-
terar sitt erbjudande inom sin ursprungsverk-
samhet – digitaltryck – ytterligare. Med nya 
maskiner och personal från det egna tryckeriet 
kan Gigantprint leverera också mindre och mer 
traditionella typer av tryck i form av broschyrer, 
reklamblad -och till och med tidningar. 
 – Vi erbjuder idag paketlösningar som ger 
både oss och våra kunder större möjligheter. Vi 
gör naturligtvis fortfarande affärer i storformat, 
men kan nu ta fram också mindre trycksaker på 
ett smidigt sätt. Produktutveckling pågår inom 
samtliga områden och fler webbutiker planeras. 
Totalt sett kan man säga att Gigantprint, efter 
15 fantastiska år, hjälper våra kunder att göra 
ännu större intryck och avtryck, ler Fredrik. 

Högtryck 
hos Gigantprint
Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist
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Varför har Mirum 
Galleria startat ett 
samarbete med 
Linköpings universitet?

Programmet Kultur samhälle och mediegestalt-
ning vid Campus Norrköping, har sedan starten 
1997 arbetat nära olika kulturinstitutioner i 
staden, i undervisningen.  Studenterna använder 
inte sällan miljön utanför universitetets väggar 
som laboratorium för sina projekt. 
Men att förlägga en kurs till ett köpcentrum 
är något helt nytt, framhåller kurshandledarna 
Mattias Åkeson och Jonas Ramsten.
 – Våra studenter har tidigare rört sig mest i 
stadens centrala delar. Nu flyttar vi oss ut mot 
ytterkanterna lite mer, säger Mattias.

Event för barn och unga
KSM-programmet har fått en egen lokal inredd 
i gallerian, bland butikerna. Vi träffar några av 
studenterna från årskurs två, som valt att utföra 
ett projektarbete i köpcentret. Kursen de läser 

handlar om globalisering och temat för just den 
här gruppens projekt är ”gemenskap, popularitet 
och status”. Under två lördagar i maj skapar de 
ett event, där barn kan göra sina röster hörda 
genom olika medieverktyg.
 – Vår målgrupp är barn och unga som rör sig 
i köpcentret. Vi riggar bland annat en podcast-
station som ställer frågan om det är möjligt att 
köpa popularitet. Att placera ett event med det 
här temat i ett köpcentrum tycker jag passar bra, 
säger studenten Josefin Wictoreus.

Kan väcka studieintresse
Kurskamraten Jimmy Åkesson uppskattar möj-
ligheten att få arbeta i Mirums miljöer.
 – Att vara här med vårt projekt känns seriöst, 
lite mer på riktigt, säger han.
 De båda handledarna tror att initiativet att 

synliggöra studenterna i en oväntad miljö, kan 
väcka nyfikenhet och intresse för Linköpings 
universitet och utbildningarna där. 
 – Men om man ska utveckla detta till en 
medveten strategi för att locka till högre studier, 
krävs mer av ett helhetsgrepp från universitetets 
sida, säger Jonas.
 Tidigare i år hölls en paneldebatt i Mirum 
Galleria, där man diskuterade och reflekterade 
kring frågan om ett köpcentrum kan vara mer 
än en handelsplats. Arrangemanget var en del i 
det nya samarbetet mellan KSM-programmet 
och Mirum.
 – Vi mötte en ny ovan publik. Frågan var om 
formen och ämnet skulle locka intresse. Och 
människor stannade och lyssnade. Vi såg att det 
här är möjligt att göra, säger Mattias.

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Text: Annelie Sylvan Foto: Arkivbild

Hur fungerar ett köpcentrum som arena för studentprojekt? 
Och vad kan man vinna på att göra universitetet synligt på 
oväntade platser?
KSM-programmet har inlett ett samarbete med Mirum Galleria 
och under våren förlagt delar av sin utbildning till köpcentret.

: :: :: :NyföretagarCentrum
NORRKÖPING 

FRÅGA
NYFÖRETAGARCENTRUM

HUR TAR DU 
STEGET 

TILL EGET?

”Sveriges ledande kraft 
för nyföretagande”

”Vi ger kostnadfri, objektiv &
kon�dentiell rådgivning”

490 besök,
232 nystartade 

företag 2014

Ny frågespalt i kommande 
utgåvor av

Norrköping Växer

Vill du starta eller har du 
startat företag?

Maila din fråga till oss:
ingela.gullstrand@nyforetagarcentrum.se

Genom din fråga och vårt svar 
hjälper du blivande eller 

be�ntliga företagare

www.nyforetagarcentrum.se/
norrkoping

202020 212120

Mirum Galleria 
ny studiemiljö 
för KSM-studenter

Peter Löfquist, 
Centrumchef Mirum Galleria:
– Jag har under en längre tid gått med 
tankar om att vår plats skulle kunna 
bli en plattform för att motivera män-
niskor till utbildning. 
Via studentsamordnaren på Norr-
köpings kommun fick jag kontakt 
med ansvariga på KSM-programmet, 
som haft liknande tankar. 
Mirum är en fantastisk plats för att nå 
ut här i Hageby, men vi når även långt 
utanför området, eftersom 80 procent 
av våra besökare kommer från andra områden och orter. 
Det gör att vi kan skapa en bra grund för social integration.
Förutsättningarna för att synliggöra ett sådant här initiativ är goda. 
Vi hade 5,7 miljoner besökare förra året. Just nu smakar vi på försöket tillsam-
mans med KSM-programmet. Studenterna har fått en egen lokal och de har flera 
projekt i arbete här nu. 
Jag tror inte man får några snabba effekter, det krävs nog några år. Men min för-
hoppning är att människor ska bli inspirerade och nyfikna på högre studier, tack 
vare att studenterna och deras projekt blir synliga här.

Digitalt
fenomenal?
Vi bygger digitala lösningar. Sådana som syns, exempelvis webbar, appar och
interaktiva skärmar. Och sådana som inte syns, till exempel bokningssystem,

Vill du också bli

Träffades vi på mässan?
Blev du nyfiken?

almroths.se
– För kreativ service och logistik

LAGERLOGISTIK – SPEDITION – FÖRRÅD – FLYTT – TRANSPORTER

Kom förbi eller ring
011-36 80 70 så fortsätter

vi framåt tillsammans!
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Initiativtagarna till Stadium Sports Camp, företaget 
Stadium AB och Norrköpings kommun, genomförde 
den första lägersommaren tillsammans med fören-
ingarna Dolphins, IFK Norrköping och Vita Hästen. 
Basket, fotboll och ishockey var de idrotter som 
representerades. Mycket har hänt på 20 år. 
Jubileumsåret 2015 delar 16 föreningar arrangör-
skapet och deltagarna, som kommer från olika delar 
av Sverige, kan välja mellan 17 olika idrottsgrenar. 
Intresset för Stadium Sports Camp växer för varje år 
och bidrar till att Norrköping som besöksmål tar allt 
större plats på Sveriges sommarlovskarta.

Personlig ambassadör 
Marcus Grapne har följt Stadium Sports Camps 
framgångsrika utveckling på nära håll. Killen som 15 
år gammal, 2002, kom till lägret som ledare i inne-
bandy och som idag är General Manager för Stadium 
Sports Camp AB. Resan från ungdomsledare till före-
tagsledare är naturligtvis inte så vanlig, men Marcus 
berättar att han känner många Norrköpingsbor som 
flyttat hit tack vare en lyckad sommarvecka.
 – Jag är ett levande exempel på hur stor betydelse 
Campen faktiskt har för Norrköping. Under lägret 
knyter man kontakter och det är lätt att åka tillbaka. 
Jag har både pluggat och jobbat här och jag vet 
många som gjort samma sak. Vi är ett stort antal 
Norrköpingsambassadörer som lärt oss tycka om 
staden, just via Stadium Sports Camp, ler Marcus. 

Gemensamma framgångar
Och visst är sommarlägret ett enormt skyltfönster 
för Norrköping. Under de fyra aktiva veckorna 
besöker cirka 20 000 människor staden, familjer som 
hämtar och lämnar barnen på helgerna inräknat. 
Marcus menar att Campens tillväxt hänger ihop med 
Norrköpings fina utveckling i stort. Det handlar om 
goda samarbeten, investeringar och synergieffekter 
med övriga upplevelser i Norrköping. Inte minst 
handlar det om Stadium Arena och hela området 
vid Himmelstalund.  
 – Ett sportfält som det vi har imponerar på de flesta. 
Möjligheten att tillhandahålla funktionella arenor för 
17 olika idrottsgrenar och kunna göra plats för 2 500 
personer samtidigt - som sportar, sover, äter och leker 
inom ett avstånd av 3 kilometer är helt unik, menar 
Marcus.  

Upplevelseläger
Unikt för Stadium Sports Camp är också betoningen 
på idrottslig bredd, inte på elit. Alla kan vara med, 
nybörjare samsas med mer rutinerade utövare inom 
respektive sport. Lättsamt och roligt, är viktiga 
ledord under träningen. Allt handlar heller inte om 

idrott. Det handlar lika mycket om att lära sig att bo 
hemifrån och om att träffa nya kompisar. I hjärtat av 
området ligger Activity Town, en gigantisk ute- och 
inomhusfritidsgård där deltagarna bara kan hänga, 
spela Tv-spel, åka inlines eller hitta på annat kul. 

 – Vi är lika mycket ett fostrande upplevelseläger, 
som ett träningsläger. Många av barnen som tillbringar 
en vecka hos oss, sover borta för första gången. 

Vi jobbar mycket med trygghet och utbildar alla 
ledare noggrant. Tanken är att vistelsen hos oss ska få 
ungdomarna att växa, inte bara som idrottsutövare, 
utan som individer. Det handlar om en helhetsupp-
levelse, med stort socialt fokus, förklarar Marcus.

Vinsten sitter inte i pengar
Stadium Sports Camps framstående position idag, 
efter 20 lyckosamma år, är resultatet av ett gott 
samarbete mellan många aktörer i Norrköping. Utan 
kommunens hjälp, näringslivets vilja att bidra och de 
många idrottsföreningarnas engagemang hade lägret 
inte kunnat genomföras. Huvudarrangören Stadium 
AB:s vinster sitter i varumärkesprofilering snarare än i 
ekonomi. Något Marcus tydligt framhåller.
 – Det är viktigt att poängtera att Stadium inte gör 
det här för att tjäna pengar. Ända sedan 1995 har 
överskottet gått till föreningslivet och 2006 blev 
Stadium Sports Camp AB ett fristående bolag, med 
särskild vinstbegränsning. All förtjänst går oavkortat 
tillbaka in i verksamheten och till de medverkande 
föreningarna. Vår drivkraft ligger i att fortsätta att 
erbjuda landets ungdomar en arena för idrott, glädje 
och värdefull gemenskap. 

Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist

En 20-årig ungdomsrörelse i

toppform!

Kvalitetsmärker bemötande och service -utbildning - föreläsning
coachning - merförsäljning - kundmätning i realtid - mysteryshopping

www.kundvänligare.se

coco

Certifiera er i kundvänlighet istället,
så att era kunder kan förvänta sig ett fantastiskt bemötande.

SÄLJ INTE
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utbildar alla ledare 

noggrant.
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Med sin kombination av träning, upplevelser och nya vänner har Stadium Sports 
Camp lockat unga sportentusiaster till Norrköping i 20 år. Sveriges största idrotts-
läger är ett Norrköpingsfenomen, med ständigt uppåtgående kurva. Sedan starten 
1995 har drygt 70 000 ungdomar deltagit och över 45 miljoner kronor har förde-
lats till föreningarna som tillsammans arrangerat succélägret. 
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Text: Annelie Sylvan

Foto: Joakim Blomqvist

Våren är en intensiv period i företaget, som ägs av 
makarna Maria och Lars Linde.
 – Lars är inte lätt att fånga in på kontoret så här års, 
säger Maria när vi ses i lokalerna i industrikvarteren 
på Norra Promenaden.
 Närmare 2 000 penséer ska till exempel komma i 
jord och lysa upp utmiljön vid kundernas fastigheter 
i staden. Gräsmattor och rabatter ska snyggas till efter 
vintern. Till sommaren görs utplanteringar av säsong-
ens blommor, cirka 200 olika sorter. 
Det var Lars som startade firman år 2000, då familjen 
återvände till Norrköping efter tolv år i Norge. Han är 
trädgårdsmästare i grunden och har byggt upp firman 
runt skötsel och anläggning av grönområden och 
utemiljöer. Företaget ansvarar till exempel för Klinga 
golfklubbs bana. Lindes team utför även snöröjning. 
Utöver Lars och Maria ingår 13 medarbetare i styrkan.

Har mer att ge
Maria är marknadsekonom och har arbetat med 
tillväxt sedan 1995 i olika företag, senast inom 
resebranschen i Norrköping. Hon har även varit med 
och etablerat ett norskt säkerhetsbolag i Sverige, som 
marknads- och försäljningsansvarig.
Sedan mars i år är Linde utemiljö hennes dagliga 
arbetsplats.
 – Det är en hel del att sätta sig in i. Men vilken 
känsla det är att gå till sitt eget företag på morgonen! 
Det är verkligen jätteroligt. Jag har jobbat hårt för att 
nå resultat för andra – vilket också är kul – men nu 
var det dags att ge järnet i familjeföretaget. Vi tar ett 
medvetet grepp för att växa, säger hon.
 Företaget står vid ett vägskäl, menar hon. Det går 
att fortsätta tryggt och stadigt som förut, men hon är 
säker på att företaget har mer att ge. 

Egen maskinpark
 – Det känns som rätt tid att satsa nu. När Norr-
köping växer vill vi vara med och göra staden ännu 
vackrare, säger hon.
 Andreas Lönning har varit anställd som arbetsledare 
och allt-i-allo sedan 2009, på den administrativa 
sidan, och är ett bollplank när Maria nu sätter sig in 
i företagets alla vardagsbestyr, för att rigga och rusta 
organisationen. 
 – Vi har satsat på en egen maskinpark i firman och 
är fullt utrustade för alla uppdrag vi åtar oss. Vi har 
även kompetensen att själva serva våra maskiner, be-
rättar han, vilket gör verksamheten mindre sårbar.
Yrkesstoltheten är stark hos medarbetarna, betonar 
Andreas.
 – Det är roligt att bidra till att göra staden fin. Det 
blir gärna så att man håller ett öga på ”våra” utemil-
jöer även på fritiden, säger han.

Fler ben att stå på
När Maria tittar framåt är det inom skötsel och entre-
prenad, hon ser utvecklingsmöjligheter.
 – Vi märker att utemiljön blir allt viktigare för kun-
derna. När vårens första sol tittar fram, vill fastighetsä-
garna att blomsterurnorna ska vara på plats. Tillväxten 
handlar också om att utveckla nya tjänster. Vi får allt 
oftare frågor om inre skötsel, alltså vaktmästarsysslor. 
Det tål att tänka på, menar Maria.
 Insatserna slutar inte heller vid kommungränsen.
 – Norrköping är vår bas men vi ser hela Östergöt-
land som vår marknad.

Hon har tidigare fått andra 
företag att växa inom säkerhet 
och resor.  Nu tar Maria Linde 
steget in i familjens eget 
företag – Linde utemiljö.
 – Företaget har vuxit fram ur 
en sann entreprenörsanda och 
står på stadig grund. Det ska 
bli spännande att se var vi 
landar när vi satsar medvetet 
för att bredda och utveckla 
oss, säger hon. 

Ägare: Lars och Maria Linde

Verksamhet: Skötsel av yttre 
miljö, anläggningsarbeten och 
snöröjning.

Kunder: Fastighetsägare, 
stora och små, inom privat och 
offentligt näringsliv, bostads-
rättsföreningar och privata 
trädgårdsägare.

Marknad: Östergötland med 
utgångspunkt från Norrköping

Anställda: 15 personer

Linde utemiljö AB

Växtkraften spirar hos Linde utemiljö
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Aktuell: Driver Make Up Store i Norr-
köping, som utsetts till Världens butik 
2014, inom koncernen.

Anställda: Fem personer, samt extra-
personal vid behov.

Familj: Bor med man (också företagare) 
och tre barn i Norrköping. 
Katarina kommer från en stor syriansk 
familj med många starka entreprenörs-
själar, med verksamheter i Stockholm.

Kopplar av: Katarinas arbete är hennes 
hobby. Men efter att kroppen sagt ifrån 
har hon hittat större balans mellan arbete 
och fritid. Ägnar sig gärna åt trädgård, 
hemmet och att träna på gym. Hon tränar 
även dotterns handbollslag. Filmer och 
böcker är ren avkoppling.

En fredag hos familjen Guven: 
”Mat är en stor del av vårt familjeliv. Vi 
handlar tillsammans och lagar mat till-
sammans. Och så tittar vi på Let’s dance – 
det har vi gjort i många år!”

Make Up Store i Norrköping utsågs nyligen till 
”Världens butik” inom koncernen, bland alla 211 
franchisebutiker i hela världen.
 – Vi är väldigt engagerade i våra kunder. Det gör att 
hela verksamheten går åt rätt håll, förklarar Katarina, 
glad och stolt över utmärkelsen. 
 Varumärket och koncernen Make Up Store grund-
ades av Mika Liias, som är något av makeupens 
Ingvar Kamprad. Utifrån sin första butik i Stockholm 
1996 har han utvecklat ett sminkimperium över hela 
världen, som bidragit till att branschen vänt blickarna 
mot Sverige. Nya butiker öppnas varje år runtom i 
världen.

Är inte ytligt
Katarina startade sin butik i Dominogallerian i Norr-
köping 2001. Den blev då Sveriges fjärde Make Up 
Store-butik. Idag är antalet enskilda butiker i landet 
42. (Make Up Store finns även som ”shop in shop”, 
bland annat på Åhlénsvaruhusen.)
Katarina var 21 år gammal och hade just flyttat från 
Stockholm. Hon var nyutbildad hudterapeut och 
arbetade på salong. Men drömmen om en egen butik 
i Make Up Store-familjen hade hon med sig och den 
tog snart över.
 – Kosmetika kan tyckas ytligt, men för mig handlar 

det om att göra människor lyckliga. När man vårdar 
sitt yttre tar man hand om sin själ. Den som gör sig 
fin mår genast lite bättre, säger hon.
 Katarina har byggt upp sitt företag genom hårt 
arbete och framför allt – ett intresse för människor. 
Lycka på jobbet är att ge kunderna en positiv upp-
levelse, framhåller hon.
 – Jag hjälper människor att hitta sig själva och tycka 
om sig själva, att möta sin spegelbild och vara stolta.

Mer än produkter
Med den drivkraften har butiken utvecklats positivt 
även när det gäller de ekonomiska resultaten. Varje år 
har Katarina och hennes medarbetare slagit fjolårets 
resultat med nya toppnoteringar. 
Make Up Store har ett tydligt koncept. Makeup-
behandlingar, kurser och rådgivning är en del av 
utbudet parallellt med försäljning av produkter.
 – Grundtanken är att hela tiden lära ut hur man 
sminkar sig och hur man kan använda våra produkter. 
Vi ser makeup som en accessoar, att matcha med 
kläder och humör, säger Katarina.

En upplevelse i butiken
Skönhetsbranschens utveckling pekar stadigt uppåt, även 
under år då den allmänna konjunkturen mattas av. 
Hur kommer det sig?
 – Att unna sig en ny ögonskugga eller få sina ögon-
bryn plockade kostar inte så mycket, men det ger en 
lyxig känsla. Människor är också väldigt medvetna 
inom hälsa och skönhet idag. Det är en trend som 
bara fortsätter och gör att vi måste hålla oss uppdate-
rade med det allra senaste, säger Katarina.
Make Up Stores produkter kan även köpas på nätet – 
hur möter ni den konkurrensen i butiken?
 – Det får oss att tagga till ännu mer och erbjuda bra 
service. Kunderna ska tycka det är roligt att komma till 
vår butik och få personliga tips och inspiration. Det 
gör att vi har många stamkunder, och att de blir fler.

Lyckliga kunder viktigast 
för framgångsrika

Entreprenören Katarina Guven sätter aldrig upp försälj-
ningssiffror eller vinstprognoser som målbild. Hennes 
drivkraft ligger i mötet med varje enskild kund.
 – Jag vill göra människor lyckliga!

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

”Make Up Store Norrköping över-
raskar månad efter månad med 
sina säljsiffror, tävlingsresultat, 
snittförsäljning, antal kurser och så 
vidare. Rutinerna gällande återrap-
portering till huvudkontoret fung-
erar utan anmärkning och teamet 
bakom butiken har en positiv och 
jäklar-anamma-inställning att anta 
nya utmaningar för att uppnå sina 
säljmål. Butiken utför aktiviteter 
både i och utanför butiken, och 
tack vare detta sammansvetsade 
och positiva team, når butiken sina 
fina resultat.”

Koncernens 
motivering till 
Världens butik 
2014:

Katarina Guven

Make Up 
Store
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Tack vare projektet Företagskraft fick Malin och 
Mattias höra talas om Milly, som då deltog i jobb- och 
aktivitetsgarantin för unga.
 – Vi behövde anställda någon för att bli mer flexibla 
i företaget. Men det är ett stort åtagande för ett litet 
företag. I det läget fick vi besök av Robert Stafstedt 
från kommunens arbetsmarknadskontor och Omar 
Al-Tameemi från Arbetsförmedlingen. De rekommen-
derade Milly, berättar Mattias.

Bra skaffa erfarenhet
Hon hade letat jobb länge och praktiserade då i det 
nystartade sociala företaget Repris i Norrköping, som 
bland annat gör om och renoverar möbler. Att få 
chansen att prova på en anställning i paret Listenius 
inredningsbutik, tyckte hon kändes som en dröm.
 – Det är så svårt att få jobb. Jag har verkligen haft tur, 
utbrister hon.
 Men här protesterar Mattias bestämt.
 – Inte bara tur, Milly har faktiskt visat att hon vill 
framåt, genom sin praktikplats till exempel. Det är 
mycket bättre att skaffa erfarenhet och referenser på det 
sättet, än att gå hemma sysslolös. Det viktiga för oss var 
att få tag på någon med rätta viljan, någon som kände 
för vår verksamhet och visade intresse för att lära sig 
mer om den. Och det gjorde Milly, säger han.

Tror på tillväxt
Företaget In wise rooms startade för fem år sedan och 
är återförsäljare av Ballingslövs kök och Englessons 
möbler bland annat. Mattias var till en början ensam i 
firman. Sedan 2013 finns även hustrun Malin på plats, 
som butikschef. 
 – Vi lever i en väldigt konkurrensutsatt bransch men 
framtiden ser bra ut. Vi hoppas kunna växa och vara 
fem anställda inom fem år, säger Mattias.
 I nuläget hade företaget dock inte valt att anställa om 
inte möjligheten till anställningsstöd funnits, betonar 
Mattias.
 – Ett sådant ekonomiskt stöd, under en övergångs-
period, gör att man vågar ta klivet.

Utbildning på lång sikt
Milly trivs på sin nya arbetsplats och det gör hennes 
hund Misha också, som får vara med på jobbet.  
 – Jag träffar kunder och visar runt i butiken. Sakta 
men säkert lär jag mig allt om de olika kökslösning-
arna, berättar hon.
 Mattias framhåller att utbildningen får ta sin tid. 
 – Milly formas in i vår företagskultur på ett naturligt 
sätt. Hon får en stabil grund att stå på innan vi lägger 
några försäljningskrav på henne. Och i sinom tid vän-
tar även utbildning i ritprogrammen för kök, lovar han.
 Strax efter vår intervju var tiden ute för Millys prov-
anställning. Nu är hon tillsvidareanställd i företaget.

Malin och Mattias Listenius som 
driver inredningsföretaget In 
wise rooms, behövde anställa 
någon till sin butik men tvekade 
inför det stora steget.
Samtidigt längtade 23-åriga Milly 
Edlund efter ett riktigt jobb.

milly fick ett 
drömjobb
och butiken kan satsa framåt
Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Lyckat exempel på Företagskraft

Vilka behov har företagen i Norrköping? Hur förbereder de 
sig för framtida utmaningar? Hur ser de på möjligheterna 
att erbjuda ungdomar arbete och praktikplats? 
Det var några av de frågor som Robert och Omar hade 
med sig till företagarna, då de började med sina besök i 
september 2014.
 – Målet på sikt är att hitta vägar för att hjälpa arbets-
lösa ungdomar in i arbete. Men projektet handlar 
lika mycket om att se företagen och lyssna på deras 
funderingar. Vi ville veta hur arbetsgivarna tänker och 
samtidigt berätta om den service som kommunen och 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda, säger Robert.

Vill ta socialt ansvar
 – Vi valde att besöka mindre företag och sådana 
företag som vi tidigare inte haft så mycket kontakt 
med. Responsen har varit mycket positiv. Företagen har 
mycket att berätta och är intresserade av att ta socialt 
ansvar. Många gör det redan, säger Omar.
Att det finns stöd att söka vid anställning av exempelvis 
ungdomar, är det dock inte alla som vet, enligt Robert.
 – Men det viktiga är inte ekonomiskt stöd, enligt arbets-
givarna, utan att de arbetssökande har intresse för 
uppgiften, att de har vilja och en positiv attityd. Fattas 
någon kunskap går det att lösa.

Vidgat kontaktnät
I april avslutades projektet, med summering av före-
tagens feedback och idéer. Närmare 150 företag har 
besökts.
 – Vi har fått med oss många bra kontakter för framti-
den. Flera företag har uttryckt att de har behov av att 
anställa, andra har visat intresse för att ta emot prakti-
kanter. Dialogen med de här företagen har vidgat vårt 
kontaktnät, eftersom varje företag i sin tur har ett eget 
nätverk, säger Robert.
 Omar tillägger att projektet har skapat relationer och 
byggt förtroenden.
 – Ju mer vi vet om företagen och var och en av de 
arbetssökande, desto bättre kan vi matcha rätt personer 
till företagen, säger han.
 En lyckad sådan matchning berättar vi om i artikeln 
här intill. 23-åriga Milly Edlund fick anställning hos 
inredningsföretaget In wise rooms, tack vare projekt 
Företagskraft.

Företagskraft
visar vägar till 
fler jobb för unga

Robert Stafstedt, från Norrköpings kom-
muns arbetsmarknadskontor och Omar 
Al-Tameemi från Arbetsförmedlingen har 
pratat med närmare 150 småföretagare, 
i projektet Företagskraft.
 – Vi gick bokstavligen runt och knackade 
dörr för att få en bild av företagens verk-
lighet och behov. Det har gett många nya 
uppslag, säger Robert.

Text: Annelie Sylvan
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Mia Frost har koll. Hon fixar i kulisserna och ser 
till att allt praktiskt runt styrelsemöten, bolags-
stämmor, mässor, konferenser och besök fung-
erar smidigt.  Det är inte mycket som får henne 
att tappa fattningen. 
Utom möjligen prisutdelningen i våras, där hon 
själv fick huvudrollen.

Mia på Lundbergs 
– alltid steget före 
Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Hon är ”Mia på Lundbergs”. Van att kom-
municera utåt och hålla i stort och smått. 
Efter drygt fem år som direktionssekreterare 
på fastighetsbolaget Lundbergs i Norrkö-
ping, behöver hon sällan presentera sig 
närmare.
 – Jag känner mig som en ambassadör för 
Lundbergs i allt jag gör, oavsett om det är på 
jobbet eller i privata sammanhang. Det finns 
en stolthet i bolaget, i den familjära struk-
turen, som jag trivs med. Jag jobbar nära 
ägarfamiljen, det känns som ”mitt” företag 
också, förklarar Mia.

Får det att fungera
En direktionssekreterare, eller vd-assistent 
som det kallas ibland, kan chefens kalender 
utan och innan. Hon eller han ligger steget 
före i det mesta och är en samordnare ut i 
fingerspetsarna. 
Mia servar tre chefer: vd Peter Whass och 
vice vd Roger Ekström samt moderbolagets 
ekonomi- och finansdirektör Lars Johansson. 
Hon är kittet som får chefernas arbetsvardag 
att hänga ihop utan luckor. 
Mias dag innehåller allt från att lägga sista 
handen vid olika arrangemang till att hon 
bokar resor och hotellövernattningar. 
 – Jag är sällan delaktig i något av allt det 
jag roddar runt. Jag bara ser till att det fung-
erar. Min målsättning är att skapa positiva 
upplevelser i alla sammanhang. Det ska vara 
trevligt att besöka oss, säger hon.

Gillar högt tempo
Vilka personliga egenskaper har du nytta av i 
ditt arbete?
 – Eftersom jag tänker att allt går att lösa, 
ser jag väldigt sällan problem. Jag kan vara 
ganska kreativ när det gäller. Jag är samtidigt 
en kontrollmänniska. Kollar gärna en tredje 
gång för att vara på den säkra sidan. Jag 
gillar högt tempo och snabba puckar. Då 
kommer jag till min rätt, säger Mia.

 Hon är en positiv person som har lätt för 
att engagera sig.
 – Kanske lite för lätt ibland. Jag har ett 
stort känsloregister och visar både glädje och 
ilska. Jag vågar säga ifrån.

En festlig rysare 
Det finns oftast bara en vd-assistent i varje 
bolag. Mia har ingen kollega under samma 
tak som jobbar som hon. Därför har nätverk 
för assistenter på ledningsnivå kommit att 
bli väldigt viktiga för henne.
 – Jag är med i ett internationellt nätverk, 
EUMA (European Management Assistants) 
och ett lokalt, Norrköpings sekreterarför-
ening. Att träffa mina kollegor från andra 
företag, i Sverige och utomlands, är väldigt 
inspirerande och utvecklande. Det ger energi 
som räcker länge.
 I februari fick hon veta att hennes chefer 
nominerat henne till utmärkelsen Office 
Professional. Av 15 nominerade i Sverige val-
de en jury ut tre personer som gick till final. 
Mia var en av dem. Vinnaren valdes sedan ut 
av en jury bestående av representanter från 
EUMA, Företagsuniversitetet, Telia Sonera, 
Inhouse AB och Nordic Choice Hotels.
 – Jag åkte upp till festligheterna i Stock-
holm och hade ingen aning om vad som 
skulle hända på kvällen. Det var ovant.  Jag 
brukar veta vad som står på schemat minut 
för minut. Det blev en pärs för nerverna, 
men samtidigt kände jag mig redan som en 
vinnare, eftersom jag blivit nominerad. Inte 
förrän sent på kvällen kallades vi tre finalister 
upp på scenen. Och det var först då jag fick 
veta att jag vunnit. 
 För att få utmärkelsen ska man vara kreativ, 
en god problemlösare och en skicklig kom-
munikatör bland annat.
 – Priset är ett väldigt fint bevis på att mina 
chefer uppskattar det jag gör, säger Mia.

Befattning: Direktionssekreterare på 
Fastighets AB L E Lundberg i Norrköping. 

Aktuell: Har tilldelats utmärkelsen 
Office Professional, i konkurrens med 15 
nominerade i hela Sverige. Priset över-
lämnades av Else-Britt Lundgren, 
europeisk ordförandet i nätverket EUMA, 
som är en av aktörerna bakom priset.

Bor: I villa på Vikbolandet.

Familj: Maken Michael, projektledare 
på Braviken, Holmen Paper AB 
samt dottern Jennifer 10 år. 

Motto: Ingenting är omöjligt! 
Gäller både på jobbet och hemma.

Kopplar av med: Egna hästar. Rider 
gärna ut i skog och natur, tillsammans 
med dottern och vännerna i stallet. 
Älskar också att dansa zumba.

Svag för: Ostbågar, väskor och 
makens goda hemlagade mat. 

Mia Frost

Moderbolaget är ett börsnoterat investe-
ringsbolag som leds av Fredrik Lundberg. 
Koncernen omfattar det helägda dotter-
bolaget Fastighets AB L E Lundberg, 
Hufvudstaden (45 %), Holmen (33 %), 
Indutrade (26 %) och Husqvarna (7,6 %). 
Moderbolaget har även större aktieinne-
hav i följande bolag: Industrivärden (12 %), 
Handelsbanken (2,0 %), Sandvik (2,4 %) 
och Skanska (4,0 %).

Leds av vd Peter Whass.
Etablerades 1944 av Lars Erik Lundberg 
i Norrköping. Bolaget har ett fastighets-
värde på 15,2 miljarder kronor.
Största fastighetsbeståndet finns i Norr-
köping, men bolaget har även verksam-
het i bland annat Stockholm, Göteborg, 
Karlstad, Örebro och Jönköping.

L E Lundbergföretagen AB

Fastighets AB L E Lundberg

Norrköping
är redo.

Släpp ut
företagaren

i dig.

www.nosp.se

Har du en företagsidé och känner att du 
behöver mer kunskap för att komma 
igång? Anmäl dig till den kostnadsfria 
nyföretagarutbildningen Start Up hos 
Norrköping Science Park. Ny kurs varje 
vår och höst. Visst är det dags att släppa ut 
företagaren i dig?
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Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist

Friskbolaget får
människor att 
växa av egen kraft

dsfEMIL

Vi på Scandic Norrköping Nord ger dig 20% rabatt på alla bokningar som görs före
midsommar och genomförs innan 31 december 2015.

Kontakta oss för mer information och bokning på 011-495 55 14 eller
norrkopingnord@scandichotels.com. Ange bokningskod “annons 22 maj”.

Välkommen, vi ses!

scandichotels.se

LÅT OSS TA HAND OM DITT
NÄSTA MÖTE!

vår monter

redo för resursrevolutionen

enormt tack
till alla som besökte

på näringslivsmässan

3332

Tate & Lyle 
bygger ut fabriken 
i Kimstad
Text: Annelie Sylvan

Tate & Lyle, med produktion i Kimstad, gör en 
investering på drygt 200 miljoner kronor 
det närmaste året.
 – Vi bygger ut fabriken i Kimstad för att möta 
den ökade efterfrågan på våra ingredienser havre-
betaglukan och havreprotein, som vi utvinner 
från svensk havre, säger vd Henrik Schmidt.

För två år sedan köptes det svenska forsk-
ningsföretaget Biovelop International AB 
av det globala storföretaget Tate & Lyle. 
Biovelop hade utvecklat en patenterad 
process, som utan tillsatser får fram en 
ren och koncentrerad form av havre-
betaglukan, en certifierad produkt med 
hälsofrämjande egenskaper.
 – Produkten passade in i Tate & Lyles 
sortiment av hälsosamma ingredienser, 
säger Henrik Schmidt.
 Havrebetaglukan kan användas som 
kosttillskott eller tillsättas i olika livs-
medel för att berika näringsvärdet. 
Ingrediensen ingår även i viss kosmetika, 
till exempel olika hudvårdande produkter.
Mat- och hälsotrenden är stark och ökar 

ute i världen, vilket lett till den ökade 
efterfrågan på företagets produkter, 
framhåller Henrik Schmidt. 
 Så gott som hela produktionen vid 
fabriken i Kimstad går på export.
  – Konkurrensen hårdnar, även om vi 
har patent på vår process. Vi gör den 
här satsningen för att skapa långsiktig 
lönsamhet och vara kvar i Kimstad. 
Det innebär att vi måste skala upp 
produktionen och öka volymerna, 
säger Henrik Schmidt. 
När räknar ni med att tillbyggnaden är 
klar?
 – Vi hoppas att allt är klart om ett år 
ungefär. Investeringen innebär också att vi 
kommer att göra en del nyanställningar.

www.fonusost.se

Vem känner till dina vägval?
Vita Arkivet
Livet innebär många, mer eller mindre förberedda vägval. I Vita Arkivet
kan du skriva ner uppgifter om bland annat försäkringar, bankkonton, värde-
papper och testamente. Du kan också berätta om dina önskemål kring din
kommande begravning. Det du gör idag, hjälper dina anhöriga imorgon!

Vita Arkivet hämtar du kostnadsfritt på närmaste Fonuskontor
eller på www.fonusost.se

Välkommen in på vår hemsida
www.fonusost.se för mer information

Borgerlig begravning

Att tron på den egna förmågan sviktar, är 
oerhört vanligt. Mentala hinder sätter gång på 
gång käppar i personlighetshjulen, utan att vi 
ens alltid är medvetna om våra egna svagheter. 
Friskbolaget och Maria Jagerwall jobbar med 
att stärka en stor variation av kunder men har 
valt att fokusera på personer i ledande positio-
ner, helt enkelt för att det hjälper många fler. 
En chef som inte mår bra, som är otydlig i sitt 
ledarskap eller som bävar inför ett medarbetar-
samtal, är en hälsofara och en ekonomisk börda 
för vilken organisation som helst, menar Maria. 

Kemiingenjör som bytt bana
Maria är certifierad Metacoach, en av de mest 
meriterade i Sverige. Hennes bakgrund är 
dock en annan. Efter många år som säljande 
ingenjör, gick Maria in i den obehagliga väggen 
och blev sjukskriven. Hon bestämde sig för 
att komma tillbaka och fick experthjälp vid 
en stressmottagning. Hela tiden sökte hon ny 
kunskap och genom att ta del av de verktyg hon 
idag lär ut, blev hon frisk. Hon utbildade sig till 
Metacoach och startade Friskbolaget 2007. Se-
dan dess har hon många och långa utbildningar 
inom området och har hela tiden vidareutveck-
lat sig själv och sitt företags tjänsteutbud. 
 
Förbättring genom förändring
Maria är övertygad om att svaren på frågorna 
om hur vi kan prestera på topp och samtidigt 
må bra, finns inom oss själva. Det handlar om 
självinsikt, om självledarskap och om att finna 
nya tankemönster. Genom samtalsmetodik, 
övningar och mycket lyssnande sätter hon igång 
mentala processer som leder från ett otillfreds-
ställande nuläge, till ett önskat läge. Det är 
processen i sig som är det viktiga.
 – Metacoachtekniken leder oss fram till nya 
tankebanor. Min uppgift är att ställa frågor du 
aldrig behövt besvara förut, resultatet leder till 

ett förändrat förhållningssätt och nya referens-
ramar som gör att du kan se din nuvarande 
situation på ett helt nytt sätt. För att komma ur 
en oönskad situation, måste vi hitta nya sätt att 
tänka. För att kunna förbättra något, måste vi 
också våga förändra något, förklarar Maria.

Personlig utveckling
Problematiken ser olika ut hos varje individ, 
men den transformativa metod Friskbolaget 
använder, fungerar oavsett om du vill förbättra 
din presentationsteknik eller behöver stöd vid 
exempelvis konflikthantering, menar Maria. 
I samtalen får kunden tillgång till mentala 
verktyg som underlättar förmågan att hantera 
omvärlden. Genom att öka förståelsen för de 
egna rädslorna och reaktionerna kan du också 
komma till rätta med dem. 
 – Jag ger inga svar och har inte lösningarna på 
mina kunders konkreta problem. Det är indi-
viden själv som leder sin egen utveckling, med 
mig som samarbetspartner. Det är lika häftigt 
varje gång jag är med när någon får en riktig 
aha-upplevelse om sin egen kraft att påverka 
sin situation, ler Maria. 

Delar eget välmående
Förutom individuell coachning håller Frisk-
bolaget också avancerade ledarskaps- och 
kommunikationsutbildningar. Maria menar 
att förutsättningen för ett gott ledarskap är 
tydlig kommunikation, ett område inom vilket 
hon ofta anlitas. Maria är också tränare i det 
coachande förhållningssättet och jobbar mycket 
med stressrelaterade bekymmer. Här kan hon 
såklart dra nytta av sina egna erfarenheter. 
 – För min del kom faktiskt något väldigt 
friskt, av att bli sjuk. Jag mår oerhört bra idag, 
både i mig själv och i vetskapen att Friskbolaget 
erbjuder fler människor vägar till ökad livskvali-
tet, arbetsglädje och välmående. 

metacoachen maria jagerwall har verktygen som får en stagnerad 

tankeprocess att hitta nya vägar. Genom coachning, föreläsningar 

och utbildningar hjälper Friskbolaget chefer och ledare att nå sin 

fulla personliga och yrkesmässiga potential. 
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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 Norr-
köping 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
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Per von Koch, filmskapare, Lavette Film

Så är jag med och skapar Norrköping

”Som medarbetare i ett av Norrköpings framgångsrika film-

företag känner jag mig som en representant för hela stadens 

filmkluster. Vi är ett gäng filmentusiaster som jobbar tillsam-

mans och hjälper varandra, även om vi verkar i olika bolag. 

Kreativa, gemensamma lösningar är för oss viktigare, och 

roligare, än konkurrens. På Lavette Film producerar vi kort-

filmer och gör reklamfilmer för en mängd olika uppdragsgi-

vare, både i och utanför Norrköping. Vi skapar exempelvis 

reklamfilmerna för Parks & Resorts, där marknads-föringen 

av Kolmårdens djurpark också visar upp Norrköping från 

sin bästa sida. Genom vårt arbete med kortfilmer har vi flera gånger uppmärksammats 

internationellt och vunnit priser på festivaler. Det finns en enorm kompetens kring film-

skapande i Norrköping och jag hoppas och tror att jag bidrar till att sätta Norrköping på 

hela världens filmkarta”.

 

Det bästa med Norrköping är: 

”En unik filmstad på uppåtgående. Vi är en samling eldsjälar som byggt Norrköpings 

filmkluster och den samlade kunskapen är svår att hitta någon annanstans. Vi är 

kända för att producera snabbt och bra, ryktet om Norrköping har spridit sig även till 

storstäderna. Tack vare närheten till Stockholm kan vi ta del av stora uppdrag utan att 

för den skull behöva lämna det goda som kommer med det lite mindre stadsformatet. 

Jag har de bästa av kollegor och nära till allt jag behöver, kan staden utan och innan 

utan att för den skull någonsin tröttna. Den som vill producera film ska absolut göra det 

i Norrköping!

Fatima Mohamud Higander,
VD, Business in Progress Sweden

Så är jag med och skapar Norrköping

”Som social entreprenör kombinerar jag entreprenörskapets 

logik med ett samhällsnyttigt mål. Jag bidrar till att flera vill 

och kan starta företag vilket skapar arbetstillfällen och gör 

Norrköping till en mer attraktiv stad. Att hjälpa människor som 

av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmark-

naden stärker både individerna och ger viktiga sociala fördelar. 

Mitt företag skapar förutsättningar för nya entreprenörer, 

exempelvis genom innovativ coachning, kunskapsspridande, 

nätverkande och hjälp med finansiering för långsiktigt stöd 

efter företagsstart. Jag jobbar också mycket med internatio-

nalisering, Norrköping behöver få in pengar utifrån för att kunna fortsätta sin tillväxt. 

Business in progress hjälper till med kontakter, tipsar om potentiella partners och erbjuder 

affärsmöjligheter på utländska marknader, med fokus på Afrika”. 

Det bästa med Norrköping är: 

”Strömmen, Carl Johans park och Knäppingsborg. Magnentus Building, The Lamp Hotel, 

Visualiseringscenter C, Industrilandskapet med sina museer, restauranger, gymnasium, 

gallerior, konserthall, mötesplatser för företag och universitet. Norrköping har så många 

pärlor! Jag vill också lyfta Campus Norrköping och glädjen i att Norrköping växer med 

nya bostadsområden”. 

Peter Lembke, 
VD, Rydell & Lembke Kyl- och Värmeteknik AB

Så är vi med och skapar Norrköping

”Rydell & Lembke står för kreativt tänkande och uppmuntrar till 

samverkan kring miljöteknik för kyla, värme och andra applikatio-

ner. Vi hjälper våra kunder med att konstruera, bygga och installera 

anläggningar för industriella och kommersiella miljöer. Vi jobbar 

ständigt med att hitta nya tekniska lösningar på olika miljöproblem 

och försöker omvandla dessa till produkter som passar våra kunders 

behov och samtidigt är gynnsamma för miljön.  Jag hoppas att vi 

bidrar till att skapa Norrköping och hela regionen genom att visa att 

ett relativt litet familjeföretag i Norsholm, kan ligga i innovativ miljö-

mässig framkant. Förra året vann vi pris som årets miljöteknikprofil, 

vilket vi blev oerhört glada för! Vi har kunder runt om i Sverige och våra produkter når även 

kunder utomlands. Vi hoppas och tror att vi är med och skapar ett positivt, modernt intryck 

av regionens många duktiga miljöteknikföretag.”

Det bästa med Norrköping är: 

”Den stora vilja till samverkan som finns mellan olika entreprenörer och företag här i regionen. 

Tillsammans är det roligare och enklare att vara nyskapande och kreativa. Universitetet bidrar 

med mycket kompetens och det finns många kreativa nätverk att söka erfarenhetsutbyte i. Jag 

vill också säga att vårt geografiska läge underlättar affärsskapande och samarbeten. Norr-

köpings strategiska läge vid E4:an och tillgången till både flygplats, hamnen och järnvägen 

passar utmärkt för transporter. Norrköping har alla möjligheter att fortsätta att utvecklas och 

locka ännu fler företag och invånare.”

I februari var det premiär för det TV-sända näringslivsprogrammet Norrköping Växer. 
Fyra program har visats under våren. 
 – Tittarsiffrorna har varit höga och ökar dessutom. Det känns jättekul, säger närings-
livsdirektör Anne Revland.

Näringslivsbilagan Norrköping Växer, som ges ut i NT 
och Folkbladet fyra gånger om året, etablerades 2006 
och är ett samarbete mellan Norrköpings kommun och 
Norrköpings Tidningars Mediekoncern, NTM. I febru-
ari startade ännu ett samarbete, med samma rubrik – 
Norrköping Växer TV-sändningar. Totalt åtta sändningar 
planeras under året.
Varje program är uppbyggt kring ett tema med inter-
vjuer och filminslag inför en lunchätande publik. 
Programledare är Anders Palmgren. I mars var till 
exempel näringslivskontoret värd för sändningen i Bank-
kyrkan och i maj sändes programmet från Näringslivs-
mässan i Stadium Arena. 

Varför gör kommunen den här satsningen?
 – Det här är ett forum för att visa allt bra som händer 

både inom näringslivet och inom kommunen. Sänd-
ningarna ger oss chansen att lyfta fram goda exempel på 
tillväxt bland Norrköpings företag. Här får vi utrymme 
att kommunicera kring det som händer i näringslivet, 
säger Anne Revland.

Vilka förväntningar har ni på 
programmet?
 – Vi vill nå ut till en bred publik. Tittarsiffrorna ökar 
vilket känns väldigt kul. Att synas i sociala medier blir 
allt viktigare, och det här ett sätt att synas där. Program-
met synliggör näringslivets människor. När näringslivs-
kontoret var programvärd passade vi på lyfta fram våra 
tjänstemän så att de blir mindre anonyma. Vi pratade 
om service och bemötande och kommunens roll i 
näringslivet.

Vem vänder sig programmet till?
 – Vi har ett medborgarperspektiv på innehållet. Alla 
företagare är ju också medborgare. Tanken är att vi ska 
fånga upp vad som är på gång i Norrköping och skapa 
stolthet hos Norrköpingsborna. Det finns många goda 
ambassadörer för Norrköpings utveckling. Vi är alla med 
och bygger. Engagemanget är stort och det vill vi ta vara på.

Var kan man se Norrköping Växer?
 – Förutom att anmäla sig till lunchen och vara med 
under sändningen, kan man se programmet på NT24, 
direktsänt eller klockan 22.00 samma dag. Därefter 
ligger det för visning på Affärsliv.com. Man kan även se 
det via kommunens egna medier: på Facebook och på 
Norrköpings kommuns hemsida.

Norrköping Växer  
nu också som TV-program
Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist
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Vi täcker era behov!

Lift & maskin
uthyrning

Vi harmarkvibratorer
i alla storlekar


