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Äntligen händer det!

Innehåll

Norrköping är inte bara en stad i ständig förvand-
ling utan även i ständig förbättring när det gäller 
förutsättningar för företagande. Vi har givetvis 
mycket kvar att göra med men under den senaste 
månaden har vi äntligen sett den postiva vänd-
ningen även i siffor i resultatet av ett antal olika 
rapporter och mätningar som bekräftar att vi är på 
rätt väg. SKL´s om servicemätning av vår myndig-
hetsutövning, Svenskt Näringslivs om Lokalt före-
tagsklimat, UCs med Företagarnas på ett antal 
olika tillväxtparametrar, SKLs om kommunernas 
webbplatser där vi rankas som näst bäst bland 
Sveriges kommuner när det gäller företagarinfo. 
Nyföretagande har ökat med 14,5% under det 
senaste året och antalet nyanmälda platser hos 
Arbetsförmedlingen har stigit kraftigt, tyvärr är 
dock matchningen med rätt kompetens fortfar-
ande en stor utmaning. 

Vi blir jätteglada när vi får positiva resultat på 
mätningar och uppföljningar, men det som ändå 
smäller högst är när vi får ta del av våra företagares 

framgångar i stort som smått. En del av dessa 
företag och deras framgångssagor lyfter vi på 
vårt månatligt återkommande Gomorronmöte, 
andra i denna tidning.  

Även i denna utgåva av Norrköping Växer får du 
som vanligt ta del av en skön blandning av olika 
företag från olika branscher med olika berättelser.  

Jag hoppas att du som jag känner stolthet och 
glädje när du läser om de olika företagens verk-
samheter och framgångar, några av våra många 
företag som bidrar till ett hållbart och växande 
näringsliv, det som är en så viktig förutsättningen 
för fortsatt välfärd. 

Läs och inspireras och hör av dig om det är något 
du funderar på!

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 Maja Lundahl, Redaktör, Norrköpings kommun
Grafisk form NT Reklam & Analys
Tryck PressGrannar AB
Annonsbokning 011-200 421 eller 011-200 303

Anne Revland
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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136 660 
invånare!

Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 30 september 2015 var Norrköpings folkmängd 136 660 personer enligt uttag ur 
Kommuninvånardata (KID) den 6 oktober 2015.

Källa:  http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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Afram Karabas har provat på många jobb i olika åtgärder under sina 23 år 
i Sverige, men inte kommit in på arbetsmarknaden. Att lära sig svenska har 

inte varit lätt utan en fast arbetsplats. När han fick möjlighet att jobba på Netto 
i Hageby, föll bitarna på plats. 

Efter två års praktik har Afram nu fått anställning i 
butiken.
 – Jag trivs jättebra. Min svenska har blivit mycket 
bättre och jag lär mig hela tiden när jag pratar med 
arbetskamrater och kunder, säger han.

Sluss till arbetslivet
Mikael Nord är butikschef på Netto i Hageby. Han 
har i flera år gett människor som står långt från 
arbetsmarknaden en chans att visa sin kapacitet, 
genom att erbjuda arbetsträning eller praktik i sin 
butik – som en sluss ut i arbetslivet. Rekryteringen 
sker genom Arbetsförmedlingen. En del har sedan 
fått anställning inom Netto, eller i andra butiker. 
 – Jag tar bara emot praktikanter när vi verkligen 
har jobb att erbjuda i butiken. Det måste finnas 
riktiga uppgifter att utföra. Jag tar in en, högst två 
personer per gång, så att vi kan bygga en grund, en 
trygghet.  Min insats utgår från behoven hos var och 
en. En del behöver träna på att gå upp på morgonen, 
andra har redan butiksvana. Men allra viktigast är att 
det finns en vilja hos personen att arbeta och göra 
sitt bästa, säger Mikael.

Respektfullt bemötande
Han kan uppfattas som hård och fyrkantig till 

en början, medger han. Men det är en medveten 
ledarstil.
 – Jag måste vara tydlig med vilka förväntningar jag 
har på personen. Vi har haft många solskenshistorier 
men även sett människor som inte tagit uppgiften 
på allvar. Den som kommer hit måste förstå vad 
som krävs. Det är ingen lyckofabrik, säger han lite 
tillspetsat.
 Han pekar med hela handen men lägger alltid till 
ett vänligt ord. Ett respektfullt bemötande är en 
hörnpelare i butikens värdegrund, framhåller han.
 – Det jag vill ge är utbildning, en rolig plats att gå 
till för att utvecklas och en ökad möjlighet till jobb.

Fungerar när chefen är borta
 – Bästa kvittot på att jag nått fram med budskapet 
är när jag varit borta från butiken och kommer till-
baka och ser att allt fungerar precis som det ska. Det 
gör mig väldigt stolt över personalen, säger han.
Mikael är också noga med att påpeka att de prak-
tikanter som erbjudits fasta anställningar, inte på 
något sätt har bedömts annorlunda än vem som 
helst som söker ett jobb.
 – Det är de som är duktigast och visar att de vill 
något som får anställning. Och det är inte alltid de 
som hörs mest i början på en praktikperiod som 

visar sig vara hungrigast. En del är lågmälda men 
kliver verkligen fram när jobbet ska göras. Det är 
nog därför jag tycker det här är roligt. Att människor 
under rätt förutsättningar kan plocka fram så mycket 
bra hos sig själva.

Längtar till jobbet
Afram växte upp i Syrien och jobbade bland annat 
i byggbranschen, men framför allt är han konstnär, 
understryker han. Det är svårt att få tiden att räcka 
till för det egna skapandet just nu, fortsätter han. 
Veckorna fylls av jobb och vardagens bestyr med 
hem och familj. Men Afram ser bara nöjd ut när han 
beskriver sin tillvaro.
 – Man vet att man trivs på ett jobb när man längtar 
dit och känner gemenskap med jobbarkompisarna. 
Så är det här på Netto. Och jag känner att jag kan 
hjälpa kunderna, till exempel de som är lite äldre 
och inte kan språket så bra. Jag vill att de ska känna 
sig som hemma i butiken. Jag bemöter dem lite som 
om de vore min mamma eller pappa, säger Afram.
Hans mål är att fortsätta utvecklas och lära sig mer, 
för att i framtiden kunna gå vidare till nya ansvars-
områden i butiken.

44

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

som öppnade dörren till ett jobb
Praktiken

Man vet att man trivs 
på ett jobb när man 

längtar dit och känner 
gemenskap med 

jobbarkompisarna.
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För information och senaste nytt titta in på norrkopingfl ygplats.se
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TURKIET/ANTALYA

20/3 - 30/10   SÖNDAG

MALLORCA

26/4 - 14/6   TISDAG

TURKIET/ANTALYA

20/3 - 30/10   SÖNDAG

AZORERNA

3/5, 14/6, 16/8, 27/9 TISDAG

ANDALUSIEN

9/5, 30/5, 19/9  MÅNDAG

KROATIEN

21/5 - 6/8                 LÖRDAG

CYPERN/LARNACA 

30/5 - 3/10   MÅNDAG

KRETA/CHANIA

3/6 - 30/9   FREDAG

MALLORCA

3/6 - 7/10   FREDAG

TURKIET/ANTALYA

4/6 - 1/10   LÖRDAG

RHODOS

4/6 - 8/10   LÖRDAG

KRETA

19/6 - 31/7   SÖNDAG

TURKIET/ANTALYA

25/6 - 29/10   LÖRDAG

MALLORCA

9/8 - 13/9   TISDAG

RHODOS

14/8 - 25/9   SÖNDAG

TENERIFFA

18/10 - 10/4   SÖNDAG

GRAN CANARIA

16/10 - 25/3   FREDAG

GRAN CANARIA

17/10 - 26/3   LÖRDAG

CRAN CANARIA

22/10 - 31/3   TORSDAG

MADEIRA

12/1, 8/3, 12/4  TISDAG

VISBY

HELA SOMMAREN 

CHARTER, 
VÅR/SOMMAR 2016

CHARTER, 
VINTER/VÅR 2015/16

NYHET! 
KÄRLEKSFULLA KRETA

NYHET!
VACKRA MADEIRA

NYHET! 
SOLIGA ANDALUSIEN

ÖVRIGT

uu oo

Vackra Madeira utanför Marockos kust.

Den grekiska pärlan mitt i Medelhavet.

Fler härliga destinationer 
tillkommer inom kort!

Solsäkert i södra Spanien.
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Besöksnäringen har haft en bra sommar och det ger 
ringar på vattnet för näringslivet i regionen. Villa 
Solliden, som ligger någon kilometer från djurpar-
ken, brukar ha god beläggning varje sommar, men i 
år gick rummen åt ovanligt snabbt.
 – Vi kunde ha hyrt ut 20 rum till, varje dag utan 
problem. Kolmårdens djurpark betyder mycket för 
oss, säger Lotti.

Föll för huset
Villa Solliden byggdes 1908 som privat sommar-
bostad. Under några decennier var det också hälso-
hem. När huset blev till salu var Lotti först inte alls 
spekulant. Familjen hade just byggt ett nytt funkis-
hus i Kolmården. Men hon åkte i alla fall och tittade 
– och sedan var hon fast. Det charmiga jugendhuset, 
med sitt balkongvalv, sina prång och vrår och sina 
tidstypiska träsnickerier gick inte att negligera. Det 
var ju som gjort för att driva ett litet pensionat!
 – Jag har jobbat inom hotell- och restaurang-
branschen i hela mitt liv som engagerad anställd. 
Nu kände jag att jag ville bygga upp något helt eget, 
berättar Lotti.
 Bakom sig har hon många år inom Scandic-
koncernen. Hon har också varit platschef på Stafsjö 
wärdshus. I mitten på 1990-talet lärde hon känna 
inredarna/entreprenörerna Jim Grundström och 
Alexander Lundfeldt och tog plats i deras team för 
att bygga upp Wreta Gestgifveri utanför Nyköping. 
De sålde verksamheten 2006. När Thomas Hallgren 
och Karin Elebring startade upp Östgöta Kök i 
Norrköping var Lotti en av spelarna i laget.

Byggde stadig grund
Lotti och maken Nicklas blev inte långvariga i sitt 
nya funkishus. Snart befann de sig mitt uppe i en 
intensiv renovering för att få fram Villa Sollidens 
jugendatmosfär till fullo. Vänner hjälpte till att fynda 
på auktioner för att möblera upp rummen i passande 
stil. 
 – Vi fick nycklarna den 8 maj 2009 och den 1 juni 
öppnade vi, berättar Lotti.
 Nicklas var kock i köket i början och paret hade 
tuffa arbetsdagar från tidig morgon till sen kväll. 
Hela familjen med tre barn bodde på övervåningen. 
Arbete och privatliv gled in i vartannat. Lotti 
började jobba så fort hon vaknade och satt i sängen 
och gjorde inköpslistor till bufféer
 – När jag tänker tillbaka på den där första tiden 
förstår jag inte hur jag orkade. Men vi var uppfyllda 
av att förverkliga våra tankar och idéer så bra som 
möjligt, säger hon.
 Och det betalar sig idag. Verksamheten rör sig 
framåt på stadig grund. Lotti jobbar fortfarande 
mycket, men tillvaron liknar mer ett vanligt liv med 
arbete och fritid. Familjen bor i ett annat hus i 
Kolmårdens samhälle och Lotti cyklar till jobbet. 
 
Enkelt och avslappnat
Villa Solliden värnar om det trivsamt enkla och lyfter 
fram en pensionatskänsla från förr. 
 – Vi ville inte ha en miljö som var för elegant. När 
man kommer hit ska man kunna andas ut, sänka 
axlarna och njuta av att vara tillsammans. Från Villa 
Solliden syns glittret från Bråviken, natur och skog 

finns inpå knuten. Köket serverar vällagad och god 
mat. Det räcker långt, menar Lotti. 
Många är de gäster som efter en heldag av intryck 
och äventyr på Kolmårdens djurpark, uppskattar 
lugnet på Villa Solliden, fortsätter hon.
 –Här kan de landa och bara vara. Rummet bredvid 
matsalen blir lekrum och föräldrarna kan sitta kvar 
till bords i lugn och ro och ha uppsikt över barnen, 
som upptäcker leksaker och nya lekkamrater. Barn 
och föräldrar är tillsammans och kan mysa på varsitt 
sätt, säger Lotti.

Stolt och nöjd
Hösten är här och det innebär att företagskonferenserna 
avlöser varandra medan Lotti tar emot bokningar till 
årets julbordssittningar. Under helgerna fylls pensio-
natet av bröllop, kalas och släktsammankomster. En 
hel del gäster kommer också för att gå vandringsleder 
i Kolmårdsskogarna.
 Som entreprenör drivs Lotti av nya utmaningar. 
 – Jag lever i femårsprojekt. Drömmen om pensio-
natet är förverkligad och går bra. Det börjar bli dags 
att ta nya steg.
 Men åt vilket håll är inte helt självklart, avslöjar hon.
Lotti skulle vilja bygga ut pensionatet, som idag har 
15 rum, med ett annex för att kunna ta emot fler 
gäster. Men hon undersöker också om det finns 
intresse från någon annan att ta över verksamheten. 
 – Jag skulle vilja lämna över när det är som bäst. 
Jag har gett så mycket av mig själv i det här och gjort 
många människor glada. Jag känner mig stolt och 
nöjd. Det är en bra känsla att ha med sig om man 
ska gå vidare. 

Villa Solliden är pensionatet där gästerna känner sig som hemma. 
Inte minst barnen.
 – Vi brukar ha 20 par småskor vid entrédörren. Barnen tar av sig 
om fötterna för de upplever att de är hemma hos oss och hälsar på. 
Det är precis den atmosfär jag vill eftersträva, säger pensionatets 
ägare Lotti Lindquist.

Familjärt
på pensionat
Villa Solliden
Text: Annelie Sylvan

Foto: Joakim Blomqvist

... de upplever att de 
är hemma hos oss 

och hälsar på ...

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
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Träffa andra företagare och skapa nya affärer under 
2 dagar. Lyssna på intressanta föreläsningar.

Glöm inte bort Näringslivsgalan 14 april!
Köp biljetter innan de tar slut!

För INFormatIoN och boKNING:
Jeanette Pihl, 011-200 314, jeanette.pihl@nt.se
Jessica Sandqvist, 011-200 343, jessica.sandqvist@nt.se 

stadium arena

14-15 
APRIL

ARRANGERAS AV

Marknadsför er som en attraktiv arbetsgivare, 
profilera ert företag och berätta om lediga tjänster och 
utbildningar. 3000 besökte oss i Norrköping i fjol!
Vår vision är en knytpunkt för hela Östergötland inom kompetens, 
bemanning, rekrytering och utbildningar där utställarna hittar rätt 
arbetskraft och besökarna den karriär de eftersträvar.

ARRANGERAS AV

10 mars

För INFormatIoN och bokNINg:
Jimmy Bergvall, 0708-28 04 34, jimmy.bergvall@corren.se
Lena Åkergren-Ohlsson, 0702-94 24 77, lena.akergren-ohlsson@nt.se
Jeanette Pihl, 011-200 314, jeanette.pihl@nt.se
Jessica Sandqvist, 011-200 343, jessica.sandqvist@nt.se 

LINKÖPING • KONSERT & KONGRESS

KOmPETENSmäSSa

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

BCF_plugg_66x100.indd   1 2013-04-26   10:37
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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

Konferera på Wreta

Vi har öppnat för konferenser och företagsaktiviteter igen!
Varmt välkommen till Wreta!

Boka: info@wreta.nu 0155- 720 22
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Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

Ung entreprenör i mäklarBranschen

Daniella aman

Gör: Driver fastighetsförmedlingen house & homes sedan hösten 2014.
Bor: centralt i norrköping i en tvåa, tillsammans med jack russeln hilda 14,5 år.
Styrka: envis, nyfiken, organiserad. 
Svaghet: har alltid mycket på gång, ibland för mycket…
Motto: att vara personlig i mötet med kunderna, arbeta med hjärtat.

Fritid: rider en och en halv timme nästan varje dag. i stallet fyller 
hon på energi och låter telefonen ligga obesvarad. är också ord-
förande i östergötlands ridsportförbund, ungdomsverksamheten. 
gillar nätverkande i alla former.
Råd till blivande företagare: inget är omöjligt om man vill.

Årets nykomling 
arbetar med hjärtat

Daniella Aman är bara 24 år men har redan 
åtta års erfarenhet av mäklarbranschen. 

För ett år sedan startade hon sin egen 
fastighetsförmedling, House & Homes. 

Företaget har fått en kanonstart och nu 
söker hon mäklare att anställa.
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Bostadsmarknaden är minst sagt het. I Norrköping 
finns mellan 80 och 100 individuella mäklare, enligt 
Daniella. Vid tiden för den här intervjun var det 
totala antalet objekt till försäljning i kommunen cirka 
230.
 – Ja, det är många som slåss om objekten. Jag hade 
inte startat firman om jag varit helt ny i branschen. 
Men med erfarenhet och kontakter i ryggen ville jag 
försöka. Och det har verkligen gått bra. Företaget har 
burit sig från dag ett, säger Daniella.
 Familj och vänner var ett bra stöd inför starten. 
Hon fick också vägledning av sin bank och genom 
NyföretagarCentrum, som hjälpte henne att ta stegen 
i rätt ordning.

Personligt och skräddarsytt
Daniellas pappa Mikael drev tidigare Skandia-
mäklarna. Daniella började jobba på hans byrå redan 
som 16-åring. Efter några år som administratör och 
assistent i företaget, bestämde hon sig för att utbilda 
sig till mäklare. Mikael sålde mäklarbyrån förra året 
och kort därefter startade Daniella sitt företag.
 – Jag ville ha något eget så att jag kunde ha personlig 
kontakt och skräddarsy varje affär efter kunden. Det 
är mötet med människor som är så kul och att få 

hjälpa dem i deras bostadsaffär, säger hon.

Bygga förtroenden
Daniella arbetar i huvudsak lokalt i Norrköping med 
omnejd och har valt att inte nischa sig. Hon förmed-
lar fastigheter i alla kategorier och skulle inte backa 
inför ett större objekt.

 – Men egentligen ser jag varje affär som en utma-
ning. Det ska bli så bra som möjligt för alla parter, 
varje gång. 
 Vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas som 
mäklare?
 – Man måste vara lyhörd och bygga förtroenden. 

Alla mäklare är beroende av att kunderna rekom-
menderar dem vidare. Det är också viktigt att vara 
lojal både mot köpare och säljare. A och O är att alltid 
informera båda sidor kontinuerligt under en försälj-
ning, säger Daniella.

Årets nykomling
Vid Norrköpings näringslivskontors gala för unga 
entreprenörer tidigare i år, utsågs Daniella till ”Årets 
nykomling”. Hon satt som inbjuden i publiken och 
blev fullständigt överraskad.
 – Jag hade ju bara haft firman i några månader då. 
Men jag blev förstås jätteglad, säger hon.
 Hur ser hennes plan ut för framtiden?
 – Jag vill fortsätta att utveckla företaget och söker 
nu två mäklare att anställa. Förhoppningsvis hittar 
jag nya medarbetare innan året är slut. Och jag måste 
lämna kontorsplatsen jag hyr för att hitta en större 
lokal. På lång sikt är jag inte främmande för att öppna 
fler kontor i andra städer. 

... det är mötet med 
människor som är så kul 

och att få hjälpa dem 
i deras bostadsaffär ...

Julbordet står uppdukat 29/11 – 20/12 med traditionella svenska klassiker.
495 kr/ person. Läs mer påmauritzberg.se. Välkommen att boka!

Bordsbokningar 0125-50100 • service@mauritzberg.se

Försmak av Julen
JULTAPAS!
16 rätters meny 389:-/person Fr o m

22 nov– 21 dec
Jultapas plus gin provning 689:-

/person

För större sällskap, 30-110 pers,
kan ni boka

jultapasbuffé eller traditionellt j
ulbord

i festlokalen. 299:-/person

FANTASTICO!

MAGNIFICO!

EXCELlENTE!

Sankt Persgatan 85,
Norrköping • www.tapasbar.se
För mer info och bordsbokning
ring 011-13 17 60
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Försmak av Julen

Upplev 
Elite Hotels

julbord
Skapat av Melker 

Andersson.

Julbord 495 kr
Julbord m. show 695 kr
Julbordslunch 295  kr
Familjejulbord 395 kr

Julborden serveras med start 
27/11, läs mer om tider och 
datum på elite.se/julbord

Boka redan nu på
julbord.norrkoping@elite.se

011-36 41 31 

håll
er

i

eft
erf

est
enStjärnkrogen Tel: 011-21��55��12

restaurang@ifknorrkoping.se
www.nyaparken.se

 Julbord på
Nya Parken

från 269:-
 Boka före den 31/10 och få 10% rabatt.

För mer info se vår hemsida.

JULBORD PÅ LAGERQVIST!
VÄLKOMMEN ATT AVNJUTA ETT KLASSISKT HEMLAGAT
JULBORD FULLT AV EFTERLÄNGTADE DELIKATESSER.

Julbordslunch serveras till förbokade grupper. Vi arrangerar
även julfester i vår festlokal ”Paraden” för både små och stora

sällskap. Hör av er till oss så berättar vi mer.

TELEFON 011-10 07 40  Gamla Torget 4
www.restauranglagerqvist.se

Julbord
3/12-20/12

Glögg och pepparkaka
i salongen.

Vårt fi na julbord.
Pris per person: 595:-
Serveras 28/11-20/12

Välkomna!

Boka på:
info@wreta.nu
0155-720  22
www.wreta.nu

Julbord på Wreta!

Traditionellt Julbord från 295 SEK

011-703 18   bistro@soderkopingsgolf.se

Premiär 
27/11

Slottsgatan 130 

Gammaldags

Förmånliga paketpriser
 info www charlies.se

eller ring 011-12 05 87

Kväll må–lö 375:- 
Söndag 295:-
Lunch 295:-

Julbord

Gröt m, skinksmörgås, mjölk, kanel
socker, senap, rödbetsallad

Liten Jultallrik 79 kr
2 ägghalvor naturell, Sill o gräddfi l, lax,
julskinka, rödbetsallad, bakad pastej, kött-
bullar (kalla), prinskorv (kall), bröd o smör

Stor Jultallrik 129 kr 
3 ägghalvor m räkor, kräftor o rom,

2 sorters sill o gräddfi l, gravad lax, kallrökt lax, 
inkokt lax, julskinka, kalkonbröst, rödbet-

sallad, ost, bakad pastej, bröd o smör

Varmt Tillägg + 46 kr 
Janssons Frestelse, prinskorv, köttbullar, 

revbenspjäll, kokt potatis

3 ägghalvor m räkor, kräftor o rom 3 sorters sill 
o gräddfi l, citroner gravad lax, hovmästaresås, 
julkorv, kallrökt lax, pepparrotssås, inkokt lax, 
dillsås, skivad julskinka, rödbetsallad, potatis-

sallad, bakad pastej, ost, bröd o smör

Varmt Tillägg + 46 kr 
Janssons Frestelse, prinskorv, köttbullar, 

revbenspjäll, kokt potatis

Efterrätter  48 kr
Ostkaka med grädde, Chokladpudding

Fruktsallad,  citrontårta

Pris avser per person vid minst 10 personer
Hemleverans + 150 kr, återhämtning 100 kr

Porslin till julbord + 12 kr

Dillqvist’s Julmat

Sprängstensgatan 1, Gamla AMU Center -Vrinnevi Park
Tel 011-14  17  47, info@dillqvist.nu 

Hantverkaren AB
Stohagsgatan 4 • 011-12 40 58

Välkommen att boka 
ett riktigt hemlagat 

JULBORD
Catering 

från 199:- (222:- inkl moms)

Boka på Restaurangen

 från 285:- (319:- inkl moms)

Ring för mer info 011-12 40 58
Mail: Info@norrkoping-cater.com

Alsätervägen 40  
Tel 011-15 82 47

www.ngk.nu

Klinga Golfrestaurang är ensligt belägen på natursköna Klinga. 
Våra lokaler dekoreras prydligt inför julfi randet med bla mycket julpynt,  levande 

ljus, eldstad och julstjärnor. Allt för att ge våra gäster en skön julstämning. 

Julbord 299 kr/pers
inkl lättglögg och kaffe.

För mer  info besök vår hemsida www.KlingaGolfrestaurang.se 

Fredag 27/11 18.00 
Lördag 28/11 13.00 & 18.00 
Söndag 29/11 13.00 
Fredag 4/12 18.00 

Lördag 5/12 13.00 & 18.00 
Söndag 6/12 13.00 
Fredag 11/12 18.00 
Lördag 12/12 13.00 &18.00 

Söndag 13/12 13.00 
Fredag 18/12 18.00 
Lördag 19/12 13.00 & 18.00 
Söndag 20/12 Fullsatt

Vår lokal rymmer 75 pers och vi kan även 
anordna jullunch till större sällskap. 

Vi kan även erbjuda andra tider för sällskap på minst 25 pers.

Välkommen att fi ra med oss!

Följande tider serverar vi julbord:

JULBORDSPREMIÄR
Premiärpris 20–22/11 395 kr

Julbordet serveras på fredag kl 18,
lördag kl 12 samt kl 18, söndag kl 12

011-33 51 65  • www.vardshusetlofstadslott.se • info@vardshusetlofstadslott.se

Klassiskt Julbord 
399:-/person
Anno’s julbord serveras från 

27 november till 20 december
Serveringstid enligt överenskommelse

För bokning välkommen att ringa 
011-21 38 68

stefan@anno1852.se

Välkomna till Pronova!

Julmarknad 
helgen 2:a advent

Julbord

Övriga dagar mot förfrågan. I större 
sällskap ingår buss. Skärgårdsinspirerat 

julbord med mycket lokala råvaror

R  D I G  U P P L E V E L S E R  V I D  H AV E Twww.monsskargardskrog.se
 0121-51133  ank 2

Lör–sön 1-4 advent
Pris kl 13.00 395 kr
Pris kl 18.00 435 kr

h

Ö
säl

j
Vi stoltserar 

bla med 
våra 20 sill 

sorter

Tips: Börja kvällen i vår vedeldade 
bastu eller badtunna

G E R  D I G  U P P L E V E L S E R  V I D  H AV E T

Traditionell julmat eller något helt annat? 
Står en härlig och smidig julfest på er 
önskelista, då är vi årets tomte. Vi kan 

fixa allt, från mat till underhållning!
Ho, ho, ho!

Boka julfest, julbord eller catering 
med Liselotte på 011-155041. 
Mer information hittar 
du på louisdegeer.se.
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Försmak av Julen

Upplev 
Elite Hotels

julbord
Skapat av Melker 

Andersson.

Julbord 495 kr
Julbord m. show 695 kr
Julbordslunch 295  kr
Familjejulbord 395 kr

Julborden serveras med start 
27/11, läs mer om tider och 
datum på elite.se/julbord

Boka redan nu på
julbord.norrkoping@elite.se

011-36 41 31 
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restaurang@ifknorrkoping.se
www.nyaparken.se

 Julbord på
Nya Parken

från 269:-
 Boka före den 31/10 och få 10% rabatt.

För mer info se vår hemsida.

JULBORD PÅ LAGERQVIST!
VÄLKOMMEN ATT AVNJUTA ETT KLASSISKT HEMLAGAT
JULBORD FULLT AV EFTERLÄNGTADE DELIKATESSER.

Julbordslunch serveras till förbokade grupper. Vi arrangerar
även julfester i vår festlokal ”Paraden” för både små och stora

sällskap. Hör av er till oss så berättar vi mer.

TELEFON 011-10 07 40  Gamla Torget 4
www.restauranglagerqvist.se

Julbord
3/12-20/12

Glögg och pepparkaka
i salongen.

Vårt fi na julbord.
Pris per person: 595:-
Serveras 28/11-20/12

Välkomna!

Boka på:
info@wreta.nu
0155-720  22
www.wreta.nu

Julbord på Wreta!

Traditionellt Julbord från 295 SEK

011-703 18   bistro@soderkopingsgolf.se
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27/11

Slottsgatan 130 

Gammaldags

Förmånliga paketpriser
 info www charlies.se

eller ring 011-12 05 87

Kväll må–lö 375:- 
Söndag 295:-
Lunch 295:-

Julbord

Gröt m, skinksmörgås, mjölk, kanel
socker, senap, rödbetsallad

Liten Jultallrik 79 kr
2 ägghalvor naturell, Sill o gräddfi l, lax,
julskinka, rödbetsallad, bakad pastej, kött-
bullar (kalla), prinskorv (kall), bröd o smör

Stor Jultallrik 129 kr 
3 ägghalvor m räkor, kräftor o rom,

2 sorters sill o gräddfi l, gravad lax, kallrökt lax, 
inkokt lax, julskinka, kalkonbröst, rödbet-

sallad, ost, bakad pastej, bröd o smör

Varmt Tillägg + 46 kr 
Janssons Frestelse, prinskorv, köttbullar, 

revbenspjäll, kokt potatis

3 ägghalvor m räkor, kräftor o rom 3 sorters sill 
o gräddfi l, citroner gravad lax, hovmästaresås, 
julkorv, kallrökt lax, pepparrotssås, inkokt lax, 
dillsås, skivad julskinka, rödbetsallad, potatis-

sallad, bakad pastej, ost, bröd o smör

Varmt Tillägg + 46 kr 
Janssons Frestelse, prinskorv, köttbullar, 

revbenspjäll, kokt potatis

Efterrätter  48 kr
Ostkaka med grädde, Chokladpudding

Fruktsallad,  citrontårta

Pris avser per person vid minst 10 personer
Hemleverans + 150 kr, återhämtning 100 kr

Porslin till julbord + 12 kr

Dillqvist’s Julmat

Sprängstensgatan 1, Gamla AMU Center -Vrinnevi Park
Tel 011-14  17  47, info@dillqvist.nu 

Hantverkaren AB
Stohagsgatan 4 • 011-12 40 58

Välkommen att boka 
ett riktigt hemlagat 

JULBORD
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från 199:- (222:- inkl moms)

Boka på Restaurangen

 från 285:- (319:- inkl moms)

Ring för mer info 011-12 40 58
Mail: Info@norrkoping-cater.com

Alsätervägen 40  
Tel 011-15 82 47

www.ngk.nu

Klinga Golfrestaurang är ensligt belägen på natursköna Klinga. 
Våra lokaler dekoreras prydligt inför julfi randet med bla mycket julpynt,  levande 

ljus, eldstad och julstjärnor. Allt för att ge våra gäster en skön julstämning. 

Julbord 299 kr/pers
inkl lättglögg och kaffe.

För mer  info besök vår hemsida www.KlingaGolfrestaurang.se 

Fredag 27/11 18.00 
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Söndag 29/11 13.00 
Fredag 4/12 18.00 

Lördag 5/12 13.00 & 18.00 
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Lördag 12/12 13.00 &18.00 

Söndag 13/12 13.00 
Fredag 18/12 18.00 
Lördag 19/12 13.00 & 18.00 
Söndag 20/12 Fullsatt

Vår lokal rymmer 75 pers och vi kan även 
anordna jullunch till större sällskap. 

Vi kan även erbjuda andra tider för sällskap på minst 25 pers.

Välkommen att fi ra med oss!

Följande tider serverar vi julbord:

JULBORDSPREMIÄR
Premiärpris 20–22/11 395 kr

Julbordet serveras på fredag kl 18,
lördag kl 12 samt kl 18, söndag kl 12

011-33 51 65  • www.vardshusetlofstadslott.se • info@vardshusetlofstadslott.se
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27 november till 20 december
Serveringstid enligt överenskommelse

För bokning välkommen att ringa 
011-21 38 68

stefan@anno1852.se

Välkomna till Pronova!
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helgen 2:a advent

Julbord

Övriga dagar mot förfrågan. I större 
sällskap ingår buss. Skärgårdsinspirerat 

julbord med mycket lokala råvaror
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Tips: Börja kvällen i vår vedeldade 
bastu eller badtunna
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Traditionell julmat eller något helt annat? 
Står en härlig och smidig julfest på er 
önskelista, då är vi årets tomte. Vi kan 

fixa allt, från mat till underhållning!
Ho, ho, ho!

Boka julfest, julbord eller catering 
med Liselotte på 011-155041. 
Mer information hittar 
du på louisdegeer.se.
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Digitaliseringen i samhället sker i en rasande fart 
och myndigheter, organisationer och stora företag 
efterlyser i allt högre grad specialistkompetens inom 
informationssäkerhet. Några av landets allra främsta 
experter på området, finns faktiskt i Norrköping.

Secure State 
säkrar information

12

Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist

Sekretess, tillgänglighet, spårbarhet och riktighet är 
några av nyckelorden i informationens värdefulla 
och sårbara värld. Att korrekt information finns lätt 
tillgänglig för ”rätt” mottagare är lika viktigt som att 
uppgifter av hemlig karaktär inte hamnar i fel händer. 
Många av oss reflekterar säkert över hur de personliga 
avtryck vi sätter på nätet hanteras. För andra, räcker 
inte reflektion. Det är en snårig djungel av lagar och 
regelverk med olika säkerhetsperspektiv att ta hänsyn 
till. Konsultföretaget Secure State jobbar dagligen 
med informationssäkerhetsfrågor. Kunderna finns 
över hela landet och företaget är idag en bransch-
ledande aktör inom området. 

Skapar säkerhet hos kunderna
Secure State hjälper sina kunder att skapa tillit till 
system och processer i ett systematiskt informations-
säkerhetsarbete som håller över tid.  Företaget har 
ofta långsiktiga relationer med sina uppdragsgivare, 
men genomför även punktinsatser såsom riskanalyser, 
IT-revisioner, återskapande av data och utbildningar. 
 – Vi finns gärna nära kunden för att bidra i ett 
långsiktigt partnerskap. Vårt primära uppdrag är att 

hjälpa kunden att vidareutveckla sin egen hantering 
av informationssäkerhet. Det är ofta komplexa frågor 
där vi stöttar kunden i att reda ut prioriteringarna och 
arbeta kostnadseffektivt med de viktigaste åtgärderna 
först, förklarar Peter Gyarmati, informationssäkerhets-
konsult och marknadsansvarig på Secure State.
 
Nybliven 10-åring vill bli större
Att vinna stora nationella upphandlingar är idag inget 
ovanligt för Secure State. Tillväxttakten har varit hög 
sedan bolaget bildades, för tio år sedan. Kundstocken 
växer i samma takt som informationssamhällets digi-
talisering och Norrköpingskonsulterna anlitas av flera 
landsting, kommuner och landets allra största företag 
och organisationer. Sedan länge finns ramavtal med 
bland andra Försvarsmakten, Sida, Kriminalvården 
och Migrationsverket och helt nyligen slöts ett nytt 
ramavtal med Tillväxtverket. Ulrika Nilsson, VD, 
betonar att företaget har såväl potential som vilja och 
ambition att fortsätta växa.
 – Vi är redo för nästa steg. Vi är i ständig utveck-
ling och vill bli större, såväl verksamhetsmässigt som 
geografiskt. Uppdrag finns, kontor i både Norrköping 

och Stockholm likaså, men det är inte helt lätt att 
hitta personal. Vi söker med ljus och lykta efter sys-
temvetare och civilingenjörer med IT-inriktning med 
erfarenhet inom informationssäkerhet.

Framtiden är redan här
Secure States tjänsteutbud ligger helt rätt i tiden och 
bolaget har stärkts parallellt med den digitala infor-
mationsrevolution som pågått det senaste decenniet. 
Dagens samhälleliga behov av att granska, analy-
sera, spåra, förbättra och säkra information är stort. 
Konsulterna på Secure State är starkt engagerade i sin 
verksamhet. Ulrika och Peter brinner för sina upp-
drag och konstaterar unisont att deras jobb verkligen 
gör skillnad.
 – Vår erfarenhet och våra tjänster fyller ett viktigt 
behov och vi är glada att kunna hjälpa våra kunder. 
Det är häftigt att känna att det vi kan faktiskt bidrar 
till ett tryggare samhälle, både för individer och 
organisationer. 
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Fråga
Nyföretagar-
Centrum

Roligt att du startar ett företag i Norrköping. Du frågar 
om skillnaden mellan AB (Aktiebolag) och EF (Enskild 
Firma) och vilken form som är bäst för dig. Här kommer 
lite information.

Så här fungerar en enskild firma: 
Du ansvarar själv för företagets ekonomi och finanser. 
Firmans organisationsnummer är samma som ditt 
personnummer, och det innebär att du själv är ansvarig 
för firmans alla ekonomiska åtaganden (fakturor, avtal, 
skatt, löner). Om du lägger ner firman kan du med 
andra ord själv tvingas betala alla förfallna skulder. 

För att starta en enskild firma ansöker man om 
F-skatt hos Skatteverket. Man kan också (men 
behöver inte) registrera den enskilda firman i 
Bolagsverket. 

Du kan inte ta in delägare i en enskild firma, du 
kommer alltid stå ensam i den (till skillnad från AB). 
Du har ingen lön i en enskild firma (man kan inte 
anställa sig själv) utan man tar ut ett eget uttag. 
De sociala avgifterna heter i en enskild firma egen-
avgifter och de uppgår till 28,97 % av det egna 
uttaget (bortsett från en viss rabatt på uttag upp 
till 200 000 kr). 

Så här fungerar ett aktiebolag: 
Ett aktiebolag är en egen juridisk person (till skillnad 
från den enskilda firman). Det innebär att det är aktie-
bolaget som är ansvarig för alla ekonomiska åtaganden 
(fakturor, avtal, skatt, löner), under förutsättning att du 
har skött ditt aktiebolag enligt alla regler. Ett aktiebolag 
har ett eget organisationsnummer (10 siffror och börjar 
på 556 eller 559). Det behövs ett aktiekapital på minst 
50 000 kr för att få starta ett aktiebolag. Man registre-
rar aktiebolaget hos Bolagsverket och ansöker om 
F-skatt för aktiebolaget hos Skatteverket. 

Aktiekapitalet är ingen ”avgift”, utan pengar som ska 
finnas i bolaget, men det går att använda pengarna till 
att köpa tillgångar som ska finnas kvar i bolaget. Går 
aktiebolaget dåligt och går i konkurs riskerar du bara 
maximalt aktiekapitalet (50 000 kr) som du satt in i bo-
laget. Det kan vara bra att veta att om företaget skaffar 
sig lån eller andra skulder får ägaren ofta gå i borgen för 
skulden, och då är man i alla fall personligt ansvarig för 
just den skulden. 

Du kommer vara anställd i ditt eget aktiebolag och det 
är aktiebolaget som betalar ut lön till dig. På lönen ska 
aktiebolaget betala sociala avgifter – som heter arbets-
givaravgift – och den uppgår till 31,42 % av lönen. 

Vilken bolagsform är då bäst för dig? 
Jag tycker att du ska tänka på din egen trygghet och 
risk i första hand. Jag antar att det kommer kosta 
en del att starta caféet, det handlar säkert om att du 
måste köpa inventarier (köksutrustning, kylar, inred-
ning). Det kostar säkerligen mer än 50 000 kr, och 
som jag skrev förut får man använda aktiekapitalet 
(om du startar ett AB) till att investera i verksamheten. 
Tänk dock på att inventarierna tappar i värde och att 
värdet på aktiekapitalet inte får vara lägre än hälften 
av 50 000 kr. 

Kommer du anställa personal är det en risk, eftersom 
om du har anställd personal i en enskild firma har du 
ett personligt ersättningsansvar till de anställda om 
firman går omkull. Det är lite högre sociala avgifter i 
ett aktiebolag, 31,42% jämfört med 28,97 %. Jämfört 
med en enskild firma är den personliga tryggheten 
större om man har ett aktiebolag (under vissa förut-
sättningar som jag skrivit om tidigare). 

Lycka till!
Ingela

Först och främst måste man ha en tanke om en affärs-
idé - en idé om vilken kundnytta man kan göra. Utan 
kunder - inget företag. Du verkar ju ha kommit på en 
bra idé, grattis!

Jag tycker att den viktigaste frågan när man startar ett 
företag är att ha koll på marknaden och marknads-
föringen. 
Många som kommer till mig på rådgivning har ofta en 
mycket klar bild av hur man ska göra i sin marknads-
föring. Man vet exempelvis att man ska ha en Face-
booksida eller att man ska läggar lappar i brevlådor. 
Men, då brukar jag backa lite och börja prata om vad 
kunden vill ha. Och för att veta det måste man veta 
vem som är kund. Så det hela börjar med en marknads-
undersökning. Det kan ju vara så att man har missat 
kundgrupper, eller missförstått de kundgrupper som 
man tänkt på. Sedan måsta man ju också undersöka 
sina konkurrenter och vad de gör för att 
nå sina kunder. 

När man har koll på kunder och konkurrens och sitt 
eget förhållande till kunder och konkurrenter lägger 
man upp en strategi. Man bestämmer sig för vad 
man ska göra för att nå marknaden, inte på kort sikt 

utan långsiktigt. Till exempel vilken grafisk profil som 
håller över tiden - den kanske inte ska vara rosa? (Eller 
den kanske SKA vara rosa!) Och eftersom man känner 
sina kunder (marknadsundersökningen) har man koll 
på hur de tar till sig information. Det är kanske inte så 
att kundgruppen kan nås via Facebook? 

Sist kommer den kortsiktiga taktiken. Alltså vad jag ska 
göra just nu. Ringa till kund, blogga, gå på nätverks-
träffar, lägga lappar i brevlådor i vissa områden. Det 
finns massor av marknadsföringsåtgärder, det viktiga är 
att allt ska gå att kontrollera, att mäta. 

När man har koll på marknaden och hur den ska nås 
är det dags att starta igång bolaget och ta tag i alla de 
frågorna som uppstår. 

Lycka till!
Ingela

Hej Ingela!

Jag ska starta ett eget företag och jag 

har kommit på en jättebra affärsidé. 

Vad tycker du är det viktigaste att 

tänka på när man startar företag?

Hälsningar Sofia

Hej Pelle!

Hej Sofia!

Hej!
Jag heter Pelle och jag ska starta ett café här i Norrköping och nu undrar 

jag vad jag ska ha för företagsform. När jag frågar mina kompisar säger 

en del att jag ska ha en Enskild firma och andra säger Aktiebolag. 

Jag tycker att aktiebolag låter lite läskigt och ”stort” men jag vet inte 

så mycket om det.
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Han förenar stolt verkstadstradition med modernt ingenjörstänk.
Henrik Fältmars, vd på Ståthöga MA Teknik, blir glad som ett barn 

på julafton när han får kika på nya svarvar till verkstaden. 
Kärleken till hantverket sätter fart på tankarna och förlöser nya idéer. 

Henrik har till exempel utvecklat ett unikt onlinesystem för dokumentation 
av kundernas utrustning.

Moderna tider
i verkstaden

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

meD avstamp i traDitionen

Ursprunget till det som idag är Ståthöga MA 
Teknik, startades av Henriks farfar och far. 
 – Jag hade inte tänkt att gå in i företaget, men 
när jag hade pluggat klart och var färdig ingenjör 
blev det en tjänst som projektledare ledig..., 
berättar Henrik. 
Det var 2006. Fem år senare blev han vd.
 – När jag tog över var det viktigt att det skedde 
på mina villkor. Jag började titta på förvärv och 
utveckling av företaget. Vi beslöt också att bygga 
en ny verkstadshall, som invigdes 2013, säger 
Henrik.
 Företagets omsättning har nästan fördubblats 
mellan 2010 och 2014, från 34 miljoner kronor 
till 63 miljoner kronor. Antalet anställda har 
ökat från 17 till 44 personer, inklusive företagets 
kontor i Gävle.

Förlänger livslängden på utrustning
Ståthöga MA Teknik är ett verkstadstekniskt 
försäljnings- och underhållsföretag.  
 – Vi samarbetar sedan 1990 med Chester-
ton och deras produktprogram. Försäljning av 
industridelar kräver att man kan följa med ut till 
kund för installation.  Det är ofta komplexa pro-
jekt. Därför är även verkstad och service viktiga 
ben i företaget, säger Henrik.
 I verkstaden underhålls och uppgraderas till 
exempel fjärrvärmepumpar och barkskruvar för 
pappersbruk - industridelar som ibland väger 
flera ton och når från golv till tak. Uppdragen 
finns framför allt inom storindustrin men kund-
registret omfattar också mindre verksamheter 
som exempelvis lantbruk.
Den stora verkstadshallen består av flera 
specialistverkstäder.
 – Att skydda och förlänga livslängden på kun-
dernas utrustning är, lite förenklat, vad vi jobbar 
med till stor del. Vi har all kompetens som krävs 
för underhåll och service – beläggningsverkstad, 
verkstad för roterande utrustning, maskinverk-

stad, plåt- och smidesverkstad och svetsverkstad. 
Delarna blir som nya och dessutom uppgraderade, 
vilket kan spara stora pengar för kunderna. 
Vi bygger eller tillverkar också helt nya detaljer 
i stål, säger Henrik. 

Älskar hantverket
I våras uppmärksammades han för sin innova-
tiva framåtanda med utmärkelsen ”Årets unga 
företagare” vid näringslivskontorets gala för unga 
entreprenörer i Norrköping. 
Hur beskriver han själv sin drivkraft?
 – Jag älskar hantverket och går ofta och gärna 
runt i våra verkstäder. Att åka och titta på en 
ny svarv gör mig glad som ett barn på julafton! 
Kontakten med det praktiska hantverket sätter 
fart på tankarna och leder till att jag hittar nya 
lösningar. Verkstadsindustrin har starka tradi-
tioner som jag gärna utmanar. Jag tror att det är 
mixen av tradition och nytänkande som gjort oss 
framgångsrika.

Eget webbsystem håller koll
En framsynt satsning på servicesidan är till exem-
pel företagets eget online-system som håller koll, 
mäter och analyserar kundernas utrustningar. 
 – Det har vi utvecklat helt själva, för att få 
optimal dokumentation på det vi gör ute hos 
kunderna. Det är unikt för oss och bygger på vår 
specialistkunskap, vilket gör det mer detaljrikt 

och mer användbart i varje specifikt fall, förklarar 
Henrik.
Poängen på sikt är att kunderna också kan göra 
effektiviseringar och ekonomiska besparingar 
tack vare den här webbaserade dokumentationen. 
 – Det ger kunderna ett mervärde, och det är 
ett viktig mål för oss. Vi jobbar med långa rela-
tioner och med att utveckla befintliga relationer, 
säger Henrik.

Yrkesstolthet och kunskap
Kunskap och kvalitet är ledord i Henriks ambi-
tioner med företaget.
 – Våra medarbetare är alla yrkesmänniskor 
med gedigen kunskap och stolthet i bagaget. 
De täcker in alla krav kunderna har. Vi återin-
vest-erar mycket i vår personal genom utbild-
ningar och genom att se till att de alltid har rätt 
utrustning av bra kvalitet, säger han.
Henrik har också satsat mycket på att utöka 
företagets specialistkompetenser med olika 
certifieringar, exempelvis inom svets.
 – Det gör att vi står oss bra i konkurrensen 
idag, konstaterar han.

Bra samarbete med universitetet
Som ung företagledare med universitetstiden 
i färskt minne, samarbetar han gärna med 
studenter från Linköpings universitet.
 – Det är kul att få in studenter i företaget. 
De ifrågasätter invanda mönster och det upp-
skattar jag. De kan ta tag i sådant som jag aldrig 
hinner med. Vi har haft flera samverkansprojekt 
som resulterat i jättebra idéer som vi även inves-
terat vidare i, berättar Henrik.
 De senaste åren i företaget har präglats av 
tillväxt, byggnation och investeringar. 
 – Vi har tagit stora kliv. Nu ska vi jobba 
internt för att förbättra våra rutiner och jobba 
ihop oss som team. Det är viktigt att allt sådant 
sitter, innan vi växer ytterligare.
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Gallerbolaget 
– ledande specialister på skalskydd

Febril aktivitet råder i industrilokalen i Ljunga. 
I svetslågornas sken ser vi hur längder, och mängder, 
av aluminiumprofiler förvandlas till skräddarsydda 
skalskyddslösningar. Varje profil är måttbeställd och 
anpassad efter respektive kunds behov. Här tillverkas 
också branddörrar, entrépartier, skyddsjalusier och 
säkerhetslösningar av alla de slag. Skulle något ändå 
saknas i det breda sortimentet, fixar Gallerbolaget 
det också. 
 – Det händer att vi får frågor om skyddsprodukter 
vi inte har, men då tar vi fram det helt enkelt. 
Vi är mycket flexibla. Vi gör allt för att lösa kundens 
önskemål och erbjuder serviceavtal med 24 timmars 
jour. Så måste och så vill vi jobba, ler Sarah Sparelius, 
en av grundarna till Gallerbolaget. 

Hårt slit lönar sig
Det går bra för Gallerbolaget, men vägen till fram-
gång var en smula krokig. Efter flera år som anställda 
i branschen, valde Sarah och två kollegor att 2010 
starta sin egen verksamhet. Det blev en krävande om-
start. Samtidigt som de letade efter en lämplig lokal 
för tillverkning jagade de affärer och byggde upp en 
ny kundstock. Stundvis såg det mörkt ut. Men att ge 
upp fanns aldrig i tanken, berättar Sarah.
 – Att starta företag är inte alltid en dans på rosor. 

Men vi visste vad vi ville och vad vi kunde. Vi fick 
med oss ytterligare tre delägare ganska tidigt och med 
förenade krafter höll vi oss flytande. Är man inte be-
redd på att slita hårt, ska man nog tänka sig för innan 
man startar eget. Med den erfarenhet vi har idag och 
med känslan av vad vi åstadkommit på bara fem år, är 
det värt varenda svett- och blodsdroppe, säger Sarah.
  

Drömuppdrag skapade tillväxt
Efter två år vände vinden. Det prestigefyllda upp-
draget att tillverka, leverera och montera drygt 120 
jalusier till gigantbygget Friends Arena var startskottet 
på en ny framtid. Plötsligt blev det bråda dagar av 
tillverkning av säkerhetslösningar för avskiljning och 
för brand - alla tänkbara typer av skyddsjalusier till 

Stockholms nya arena, levererades av Norrköpings-
företaget. Sedan dess har orderblocket varit fullt, per-
sonalstyrkan har växt till att omfatta nio anställda och 
Gallerbolaget har etablerat kontor även i Stockholm.

Tar gärna uppdrag lokalt
Sarah menar att jobben i skalskyddsbranschen ofta 
skapas via gott renommé och ryktesspridning. 
Generellt finns en bristande kunskap om vem som 
faktiskt tillhandahåller säkerhetslösningar av den 
här typen och många ser Gallerbolagets logga på 
befintliga skyddsprodukter och tar kontakt. Det är 
troligtvis en av anledningarna till att 90 procent av 
kunderna idag finns i Stockholmsområdet, där 
Gallerbolaget haft fortsatt framgång. Huvudkontor 
och tillverkning kommer dock att stanna i Norr-
köping och Sarah ser gärna mer samarbeten och 
uppdrag regionalt och lokalt. 
 – Jag tror inte att så många vet att vi faktiskt finns 
i Norrköping. Behovet av att skydda sig själv och 
sin egendom växer så det knakar, det finns säkert 
många på nära håll som också behöver vår hjälp. 
Vår ambition är att fortsätta växa och förhoppnings-
vis kan den trygghet vi känner i vår kompetens och 
våra produkter också bidra till ökad trygghet, även 
här i vårt eget närområde. 

Gallerbolaget i Norrköping tillverkar, levererar, monterar och servar skalskydd i 
alla former. Efterfrågan är stor hos kunder från hela Sverige. Med målmedveten-
het, servicekänsla, kompetens och hårt arbete har Sarah Sparelius med kollegor 

lyckats skapa ett företag som idag är en ledande aktör i en växande bransch.
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Superföretag
vill blir ledande 
i Norden
iBiz Solutions är ett relativt ungt IT-konsultbolag nischat mot systemin-
tegration, vilket innebär att koppla ihop kundernas interna och externa 
system samt automatisera kommunikationen dem emellan. Företaget har 
bland annat blivit utnämnda till Superföretag av Veckans Affärer och Micro-
soft pekar ut iBiz Solutions som den främste leverantören av integration på 
Microsofts plattformar i Sverige. Detta, tillsammans med en egenutvecklad 
metodik och verktyg, bidrar till iBiz Solutions snabba tillväxt. 

 Etableringen i Norrköping är strategisk, mot bakgrund av existerande 
kundbas men också till följd av det strategiska läget med Norrköping som 
ett logistiskt nav. Idag består kontoret av två medarbetare, Per Löfbom 
(platsansvarig) samt Adham Zeidan, men de vill bli fler. Behov finns av 1-2 
personer för omgående anställning, målet är 5-7 personer på sikt. Lämplig 
bakgrund är dataingenjör eller systemvetare med kunskap & erfarenhet 
inom .Net.

NORRKÖPING LIGHT FESTIVAL
5 december 2015 - 31 januari 2016

Under de mörkaste månaderna december och januari kommer Norrköping 
lysa upp som aldrig förr. Spektakulära ljusinstallationer, skapade av  
konstnärer runt om i världen, kommer finnas längs Strömmen och i  
Industrilandskapet i centrala Norrköping. Förhöj upplevelsen med  

ett festivalarmband och en guidad tur!

Ta en fika. Ät en bit mat. Lyssna, titta och njut. Sporta loss. Shoppa.  
Passa på att upptäcka och uppleva Norrköping genom ett festivalarmband 
fyllt av erbjudanden, allt från shopping, aktiviteter och nöjen. Armbandet 

säljs på turistbyrån på Källvindsgatan 1, Norrköping. Pris 50 kr.

Följ med en av våra kunniga guider på en promenad genom Norrköping Light 
Festival. Hör guiden berätta om konstverken samtidigt som du upptäcker 

stadens alla andra vackra ljusdekorationer i form av fasadbelysningar,  
färgsprakande vattenfall och upplysta träd. 

 
När? 13/12, 19/12, 27/12, 2/1, 10/1, 16/1, 24/1 och 30/1 kl. 16.00-17.30.

 
Hur? Förbokning sker till turistbyrån 011-15 50 00 senast närmaste  

vardag kl. 14.00. Pris 70 kr/person, med festivalarmband 50 kr/person.  
Barn 3 tom 12 år 40 kr. Mötesplats meddelas vid anmälan.

LJUSGUIDNING

FESTIVALARMBAND

www.norrkopinglightfestival.se 
www.upplev.norrkoping.se 
011-15 50 00 
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framgångsrika år för
Visualiseringscenter C

... våra tekniska möjligheter 
till skräddarsydda event- 
och konferensupplevelser
är svårslagna ...
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framgångsrika år för
Visualiseringscenter C

5
Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist

Sedan 2010 har konsortiet Visualiseringscenter 
producerat forskningsresultat och innovationer 
i världsklass, utbildat några av världens mest 
framgångsrika medietekniker och utgjort en 
framstående arena för näringslivsutveckling. 
Samtidigt som man skapat ett nationellt 
besöksmål i Norrköping. 

Kanske är de flesta bekanta med den publika del av 
Visualiseringscenter C som utgör stadens digitala 
science center. Här finns utställningar, en spännande 
Virtual-Reality arena och inte minst, den fantastiska 
domen, med sina specialgjorda filmer och interaktiva 
föreställningar. Verksamhetens primära mål är att öka 
intresset för naturvetenskap och ny medieteknik och 
drivs av det kommunala bolaget Norrköping Visuali-
sering AB (NVAB).

Världsunik helhetssatsning
Något mindre välbekant, är kanske att NVAB ”bara” 
är en av fem delar i konsortiet Visualiseringscenter. 
Här pågår också branschledande forskning och ut-
bildning via Linköpings universitet och ett omfat-
tande produktions- och utvecklingsarbete i samarbete 
med the Interactive Institute. Här finns en levande 
näringslivsarena i regi av Norrköping Science Park 
och en biograf samt mediepedagogisk verksamhet 
som kommunen ansvarar för. Det är mångfalden, 
närheten, interaktionen och samverkan delarna emel-
lan, som gör Norrköpings visualiseringscenter unikt.
Konsortiedirektör och forskningsansvarig Anders 
Ynnerman, menar att det ibland råder begreppsför-
virring kring konsortiets totala insats för Norrköping. 
 – Som helhet drivs här en världsledande verksamhet 

som skapar intresse från när och fjärran. Här samver-
kar moderna medier och olika aktörer i en satsning 
som inte finns någon annanstans. Våra forskar- och 
utbildningsprogram attraherar de allra bästa. Vår 
utvecklingsavdelning har producerat och exporterat 
innovationer som satt Norrköping på världskartan 
och de nya företag som skapats i vår projektarena 
IVM är både många och framgångsrika.

”Norrköping vilar på en skatt”
Någon som upplevt Visualiseringcenters goda 
renommé ute i landet, är Sofia Seifarth, nytillträdd 
VD för centrets publika verksamhet. Sofia har själv 
forskarbakgrund och kommer närmast från jobbet 
som avdelningschef för samling, dokumentation och 
forskning vid Tekniska museet i Stockholm. Hon 
menar att varumärket Visualiseringscenter är mycket 
starkt.
 – Att ha så bred variation av kompetens under ett 
och samma tak är unikt och är nog mer omtalat 
utanför Norrköpings gränser än här. För mig ligger 
tjusningen just i interaktionen och möjligheten 
att dra fördel av all forskning och utveckling som 
sker på plats. Staden vilar på en kreativ skatt, 
Norrköpingsborna ska med rätta vara stolta. Det 
är verkligen en fantastisk miljö att få vistas i och 

jag ser bara möjligheter framöver. Framförallt vill jag 
gå igång med att stärka samarbetet med det lokala 
näringslivet – exempelvis är våra tekniska möjligheter 
till skräddarsydda event- och konferensupplevelser 
svårslagna, säger Sofia. 

Grunden är lagd
Efter fem år i konstant utveckling - till hundratalet 
anställda, med världsberömda innovationer, många 
företagsavknoppningar, rekryteringar av professorer, 
drygt 300 publicerade vetenskapliga artiklar, hund-
ratals examensarbeten och produktioner av utställ-
ningar och domfilmer i bagaget, konstaterar Anders 
Ynnerman ödmjukt, att ”en bra grund är lagd”.
 – Jag är stolt över vår insats och hoppas att fler får 
tillfälle att förstå hur stort värde konsortiet som hel-
het tillför Norrköping. Vi satsar framåt för att uppnå 
stabil ekonomi i hela centret men för oss handlar inte 
allt om kronor och ören. Vi genererar stora summor 
totalt - men vinsterna ligger också i att skapa anled-
ningar för människor att vilja flytta hit för att jobba, 
i kunskapsöverföring, i ledande utbildningar och i 
många andra långsiktiga värden. Det, är viktigt för 
Norrköping, för framtiden.
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Fruktleveranser
med omtanke
Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist

Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer med över 260 medarbetare på 17 kontor i Sverige och Baltikum.

Norrköping, Nya Rådstugugatan 3 Linköping, Drottninggatan 19

011-129200 013-129201

Välkommen till Norrköping Jenny Ek!
Vi fortsätter att expandera och bidra till regionens

fortsatta utveckling.
Rune Brännström, Sten Lagebrant, Bo Lindberg, Claes Egnell, Peter Cademan, Gustav Sandberg,
Christian Wahlström, Andreas Sundén, Pernilla Nors, Marielle Eriksson Nygren, Sebastian Katsinas,
Johan Nyberg, Marcus Hallsten, Maria Hallingworth, Åsa Kock, Carina Karlsson, Sofie Ljungberg,
Maléne Adolfsson, Mia Anderås, Anna Rydberg, Ann-Louise Augustsson, Monica Öunpuu, Lena Sundstedt

PERSONLIG EFFEKTIV TILLGÄNGLIG

www.glimstedt.se

Närproducerad affärsjuridik

... livet är för kort
för att inte våga
chansa ibland ...
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Frukt & Trivselbolaget är flitigt anlitade och levererar 
fruktkorgar till företag runt om i regionen. Personlig 
service, flexibla leveranser och frukt av högsta kvalitet, 
har på tre år förvandlat Åsa Tobers ”lilla garageprojekt” 
till en framgångsrik friskvårdsverksamhet. 

Inget ont som inte för något gott med sig
Åsas företagsamma resa startade på grund av något så 
skrämmande som det egna cancerbeskedet. Med själv-
distans och glimten i ögat berättar hon om kampen 
tillbaka och hur hon bytt livet som lärare till att bli 
egen företagare. 
 – Jag har överfört kärleken till mina forna elever på 
något så otippat som kiwifrukter och bananer. Trots en 
oerhört jobbig sjukdomsperiod var det den som gjorde 
att jag vågade bryta gamla mönster och bestämma mig 
för att göra något helt annat. Livet är för kort för att 
inte chansa ibland, säger Åsa. 

Kan jag driva företag?
Efter rehabiliteringstiden fick Åsa möjlighet att gå en 
trädgårdsutbildning och kände hur hennes nya, friska 
jag hittade hem bland plantor och odlingar. Någon-

stans under resans gång dök tipset om behovet av 
fruktleveranser till företag upp. Åsa nappade på kroken.
 – Jag tvekade länge, kunde jag driva företag? Svaret 
på den frågan kunde jag ju bara få om jag provade 
och jag har inte ångrat mig en sekund. Parallellt med 
utvecklandet av själva företaget, har jag tvingats lära 
mig allt om konsten att driva ett företag. Jag kunde 
inte mycket om varken ekonomi- försäljnings- eller 
personalfrågor. Det har varit en utmaning, men en 
spännande sådan. 

Säker på sin idé
Det är bara tre år sedan Åsa ringde de första samtalen 
till företag i regionen och frågade efter intresse för 
leverans av färsk frukt. Hon packade de första beställ-
ningarna hemma i garaget och körde ut leveranserna i 
familjebilen. Samtidigt sökte hon efter de bästa gros-
sisterna och letade efter lokaler med kylrum, för visst 
fanns det intresse. Idag letar hon redan större lokaler, 
privatbilen har ersatts av leveransbilar och bolaget har 
tre personer anställda. 
 – Hade jag vetat allt jag borde ha förstått, hade jag 
nog inte vågat, ler Åsa. Jag tänkte inte så mycket, jag 

trodde redan från början stenhårt på idén att riktigt 
bra råvaror i kombination med omsorgsfull service 
borde vara uppskattad. Och det är den ju som tur är, 
konstaterar Åsa. 

Kunden i fokus
Frukt & Trivsel erbjuder olika fruktkorgar, med inne-
håll som varierar efter säsong. Möjligheten till per-
sonliga önskemål är stor och för den som helst väljer 
ekologiskt, finns en särskild korg. Åsa jobbar ofta och 
gärna i långsiktiga kundavtal men levererar också till 
konferenser och specifika event. Att kvaliteten är på 
topp och att kundrelationen är lika god som frukten 
hon säljer, är viktigt.
 – Varje litet äpple packas för hand och kvalitetsgran-
skas. Vi lämnar inte ifrån oss något vi själva inte vill 
äta. Men visst, det är färskvaror, något tokigt kan ske, 
men då garanterar vi att vi bums åker tillbaka och 
byter varor. Vi gör gärna det där ”lilla extra” för våra 
kunder. Omsorgen och viljan att göra mitt allra bästa 
för att skapa trivsel är det som driver både mig och 
mitt företag framåt. 

När världen plötsligt stannade upp och allt blev brutalt annor-
lunda fick livet nya perspektiv. När Åsa Tober insåg att både 
hon och världen faktiskt levde vidare, tog hon chansen att 
arbetsmässigt bryta upp och börja om. Idag är Åsa sin egen 
chef, med tre anställda, i företaget Frukt & Trivsel AB. 

AS&B Rekrytering och Ledarutveckling – din professionella
och långsiktiga samarbetspartner när det gäller:
| Chefsrekrytering | Second opinion | Ledarutveckling | Styrelserekrytering |

AS&B har sedan starten 2002 framgångsrikt medverkat vid fler än 2 000
rekryteringar och mer än 100 ledarutvecklingsprojekt. Vi utför uppdrag till
både större och mindre organisationer inom en mängd olika branscher.
Kontakta oss på 013-24 49 80 för mer information om hur ni tillsammans med
våra erfarna konsulter blir mer framgångsrika! www.asb-rekrytering.se

Interimchef

AS&B har sedan starten 2002 framgångsrikt medverkat vid fler än 2 000
rekryteringar och mer än 100 ledarutvecklingsprojekt. Vi utför uppdrag till
både större och mindre organisationer inom en många olika branscher.
Kontakta oss på 013-24 49 80 för mer information om hur ni tillsammans med
våra erfarna konsulter blir mer framgångsrika! www.asb-rekrytering.se
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Närproducerade
varor är en stark

trend i tiden.
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En rundvandring genom företagets tillverknings-
lokaler på Hospitalsgatan är en aromatisk upplev-
else. Här finstyckas, förädlas och paketeras korv, 
smörgåsmat, skinka, rostbiff, fläsk, bacon, rullsylta, 
pannfärdiga köttbitar och mycket mer. Vi tar in 
doften av kryddor, marinader och grillat. 
 Kjell berättar att en större kund nyligen bestämde 
sig på stående fot för just aladåb till årets alla jul-
bord, efter att ha provsmakat en bit.
 – Då blir man stolt, myser han.
 Bland grillade revbensspjäll, kokta medvurstar och 
marinerade biffar är det alltså aladåben som sticker 
ut. I år har produktionen nästan fördubblats, från 
fyra till sju ton. Men sett till hela sortimentet är det 
fortfarande en mindre produkt. Årsproduktionen av 
förkryddade grillskivor ligger exempelvis på 20 ton.

Rätt i tiden 
Charkman i Norrköping, med 16 anställda, drivs 
av Charlotte och Kjell Pettersson och deras två 
äldsta barn, Marcus som är produktionsansvarig 
och Madeleine som arbetar med försäljning. Det 
var Charlottes far Kenneth och farfar Per-Olof Kull 
som bildade Charkman 1975 tillsammans med 
några kollegor. Då var företaget framför allt inriktat 
på finstyckning och grossistverksamhet. Numera är 
det egentillverkning av olika slags charkprodukter 
som dominerar.
 – Den utvecklingen har verkligen varit lyckad. 
Närproducerade varor är en stark trend i tiden, och 

där ligger vi helt rätt. Vi använder också bara svensk 
köttråvara, säger Charlotte.

Flexibla i tuff bransch
Varumärket Charkman ägs av en grupp privata, sins-
emellan fristående företag i landet, verksamma från 
Stockholm och söderut. Alla arbetar utifrån sin lokala 
marknad men samverkar när det behövs.
 Charkman i Norrköping levererar till butiker och 
restauranger i närområdet. Tre varubilar lämnar last-
kajen vid fabriken varje morgon. Företaget har även 
en grossistverksamhet i Kalmar med tre anställda.
 – Vi har inte satsat så mycket på marknadsföring, 
produkterna har pratat för oss och bidragit till vårt 
goda renommé. Men det är en tuff bransch. Vi kan 
aldrig konkurrera med de stora företagen – vi ser oss 
som ett komplement på marknaden, säger Charlotte.
Kjell fortsätter:
 – Vårt konkurrensmedel är våra goda relationer 
med lokala handlare, sedan lång tid. De uppskattar 
servicen, att vi lyssnar. De känner sig hemma med 
oss.
 – Och framför allt kan vi ta snabba beställningar 
på kort varsel, tack vare att vi är ett litet företag med 
egen distribution. Vi fixar det, säger Charlotte.

Familjen på jobbet
Hur fungerar det att ha nästan hela familjen som 
kollegor på jobbet?
 – Det är en stor fördel att vi är flera generationer, 

både yngre och äldre. Min far Kenneth är fortfaran-
de delaktig i firman och har erfarenheten bakåt och 
bidrar med mycket kunskap. Och den unga gene-
rationen för in nya tankar och idéer som utvecklar 
företaget framåt, säger Charlotte.
 Kjell som egentligen är möbelsnickare, körde varor 
åt Konsum innan han tog steget in i familjefirman. 
Med goda kontakter satt han snart på Charkmans 
försäljningskontor.
 – Det är 25 år sedan. Då låg omsättningen på 15 
miljoner kronor. Idag omsätter vi 50 miljoner 
kronor. Så något har jag väl gjort rätt, säger han 
och blinkar.

Matglädje en drivkraft
Framtiden ska mötas med tradition och nya idéer. 
En stark drivkraft i familjen är matintresset. 
 – Mat är ju gott! Vi inspireras att ta fram nya 
produkter och smaker utifrån vår egen matglädje. 
Marcus är särskilt drivande på produktsidan och 
duktig på att tänka i nya banor, säger Kjell.
Senaste nytt i företaget är produktion av färdiga 
stekar som skivas upp för leverans till skolor och 
äldreomsorg.
 – På senare år har vi börjat leverera mer till offentlig 
sektor, exempelvis i Kalmar. Vi har också börjat lägga 
anbud vid offentlig upphandling i närområdet, 
säger Kjell.

Rimmat, skivat fläsk är företagets signum. Men årets uppstickare är aladåben 
– köttbitar i gelé. En försynt produkt som fångar de flesta, så fort de fått smaka, 

berättar Kjell Pettersson på familjeföretaget Charkman. 

40 år 
av närproducerad

matglädje
Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

charkman i norrköping
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Lanthandelns
riddare

Text: Annelie Sylvan Foto: Joakim Blomqvist

 – Det finns en framtid för butikerna på landsbygden. Ibland behövs bara 
små åtgärder för att vända en negativ trend, framhåller Håkan Nilsson, 
landsbygdsmentor med stort engagemang i lanthandlarnas situation. 
Just nu åker han runt till 27 butiker i länet för att stötta och ge goda råd. 
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Håkan har själv över 40 års yrkes-
erfarenhet av handel, både inom 
grossistledet och som butiksinne-
havare. Nu är han pensionerad men 
fortsätter att göra en insats för handeln 
genom föreningen Landsbygdsmentor-
erna. Uppdraget innebär att han är 
lanthandlarnas röst i kontakten med 
grossister och myndigheter. 
 Sedan 2013 har Håkan jobbat på 
uppdrag av Landsbygdsmentorerna i 
ett särskilt projekt, i samverkan med 
kommuner och Region Östergötland. 
Där är Håkan mentor för 27 lant-
handlare i länet.

Även små inköp gynnar lant-
handeln
Vad är det som gör tillvaron tuff för 
lanthandeln idag?
 – Hotet mot butiken på landet är inte 
en annan lanthandel några kilometer 
bort, utan storköpen i tätorterna. Men 
man måste inte välja bort att handla i 
lanthandeln bara för att man handlar i 
storköpet. Man kan handla på båda

ställena! Jag uppmanar alla ortsbor 
att gynna sin lanthandel. Det räcker 
med regelbundna småköp för att hålla 
lanthandeln vid liv, säger Håkan.
 Vad betyder butiken för en ort på 
landsbygden?
 – Den är jätteviktig för en levande 
landsbygd. Lanthandeln erbjuder 
också ofta service i form av post- och 
paketutlämning och är utlämnings-
ställe för Systembolaget. Och tänk så 
bra det är att affären finns när kaffet 
plötsligt tar slut därhemma! 

Många jobbar ensamma
Vad kan du göra för att stötta lant-
handlarna?
 – Många av handlarna jobbar 
ensamma och har få kollegor att ut-
byta tankar med. Jag kommer in som 
mentor och bollplank. Saker som inte 
fungerar kan jag sedan föra vidare till 
den livsmedelskedja som butiken till-
hör. Handlaren kan inte åstadkomma 
så mycket förändring på egen hand 
när det handlar om vilka varor som 
ska stå på hyllorna och till vilket pris. 
Det måste göras i samverkan med 
grossisten. Om handlaren behöver 
söka bidrag för investeringar kan jag 
hjälpa till i kontakten med myndig-
heter, säger Håkan. 

Det finns ofta lösningar
Punkt ett i Håkans checklista vid ett 
butiksbesök är att sätta sig in i hur 
kunderna upplever butiken.
 – Är det välkomnande, snyggt och 
fräscht utanför och inuti butiken? 

Sådana fysiska omständigheter kan 
man komma tillrätta med ganska 
enkelt.
 Håkan stöter även på butiker som till 
ytan ser bra ut men som ändå inte går 
runt ekonomiskt.
 – Då går jag igenom bokslutet och 
gör en analys, för att se om det finns 
något vi kan göra för att åstadkomma 
ett bättre resultat. Ibland kan det vara 
svårt, men jag ser ofta att det går att 
hitta lösningar, till exempel genom 
att se över prissättning, sortiment och 
svinn.

Utbildning i butiksdrift
Håkans engagemang för landsbygdens 
butiker är starkt. 
 – Uppdraget är väldigt stimulerande 
och kul. Jag har alltid gillat den här 
typen av jobb och problemlösning. 
Jag ser att det finns saker att göra 
för att förbättra för lanthandlarna. 
Jag vill ut och göra skillnad, helt 
enkelt, förklarar han. 
 Ett redskap för att stötta butikerna 
är den utbildning i butiksdrift, som 
Håkan satt ihop.
 – Utbildning är särskilt viktigt för 
butiker där alla i personalen kanske 
inte har rätt grundkunskaper. Utbild-
ning är även bra för butiker med goda 
grundkunskaper, säger han.
Ett lyckat exempel på det sistnämnda 
är ICA Nära i Norsholm.
 – Det var redan en mycket bra och 
välskött butik, men ändå gav butiks-
driftsutbildningen resultat. Under 
utbildningen går vi igenom kundupp-
levelse, kundbemötande, försäljning, 
svinnpåverkan och vad man kan göra 
för att förbättra i butiken. Det gjorde 
att alla blev insatta och drog åt samma 
håll. Några små förändringar gav därför 
stor effekt, säger Håkan. 
 Han understryker att det inte finns 
några generella koncept. Han utgår från 
varje enskild butiks förutsättningar i sin 
vägledning. Ingen butik är den andra 
lik.

Majoriteten tror på framtiden
Hur ser länets lanthandlare på fram-
tiden?
 – Alla måste jobba hårt men ändå är 
25 av de 27 butikerna positiva inför 
framtiden. Sommaren som gick blev 
en prövning för de flesta landsbygds-
butiker. Det osäkra vädret bidrog till 
att färre människor åkte ut till som-
marstugan, säger han.
 Håkan är dock hoppfull när han 
tänker framåt. Olika myndigheter 
som arbetar med landsbygdsfrågor, 
har börjat sätta begreppet ”lanthandel” 
på dagordningen.
 – Jag vet att det är nya pengar på 
ingång från statligt håll. Det ska bli 
intressant att se vad det landar i för 
lanthandlarnas del.

... hotet mot butiken
på landet är inte 
en annan lanthandel
utan storköpen i 
tätorterna ...

Vi kan 
FÖRETAGSFÖRSÄKRING

MADELEINE DOLLERUP   070-637 53 09
ALEXANDER ERICHSÉN   072-220 98 03
ANDERS BERGLUND   070-566 01 61
THOMAS KARLSSON   070-566 01 76

36
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0:0
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Passion möter tradition 
på nya Arbis Bar & Salonger

Med passion för konsert- och klubbkultur och med sann kärlek till anrika Arbis förenar 
Sebastian Andersson och Isak Wernhoff modernt sväng med tradition. Utbudet i de nya salong-
erna är brett och bland höstens bokningar finns höjdpunkter som Den svenska björnstammen, 

Bob Hund och Syster Sol. Först ut på premiärscenen var Torsten Flinck och Karateklubben. 

Text: Marie Karlsson Foto: Joakim Blomqvist

Det är två trötta, men lyckliga killar som summerar 
en fantastisk öppningshelg. I veckor har Sebastian 
och Isak jobbat dygnet runt för att kunna slå upp 
portarna till Norrköpings nya kultur- och musikscen. 
Killarnas ambitionsnivå är skyhög. Förutom en live-
scen med en imponerande repertoar erbjuder Arbis 
Bar & Salonger en kontinuerlig klubbverksamhet och 
framöver öppnar också bistro och pub. Drygt 1000 
personer njöt av underhållningen på Arbis under 
Kulturnattshelgen 25-26 september, fler än Sebastian 
och Isak vågat drömma om. 

”Vi tänkte öppna ett litet café”
Drömmen väcktes så sent som i december förra året 
efter Sebastians besök på dåvarande Arbis. Lyrisk ring-
de han bäste vännen Isak, som också han föll pladask 
för lokalerna. Killarna, som träffades som kurskamra-
ter på Turismprogrammet i Linköping, är synnerligen 
olika – men extremt kompatibla. De visste tidigt att de 
att de ville öppna någon form av verksamhet tillsam-
mans. Isak, den mer ordningsamme civilekonomen 
och entreprenören Sebastian, med en bakgrund bland 
annat som skådespelare. Den uppriktiga kärleken till 
kultur, musik och konsthistoria, har de gemensamt.
 – Vi hade pratat om att öppna ett litet hotell eller

café eller så. När vi klev in på Arbisteatern föll 
bitarna på plats. Vi blev innerligt berörda, vi trodde 
inte sådana här lokaler fanns på riktigt. Hela huset 
förmedlar en unik förening av tradition, passion och 
kultur. En påtaglig känsla som sprider sig från golv 
till tak. Vi blev snabbt övertygade om att det var här 
vi ville vara, leva och jobba. Det blev ju bra. Det 
hade varit svårt att få plats med 1000 personer på 
ett litet café, första helgen, skrattar killarna unisont. 

Förvaltar och förädlar 
I maj undertecknades hyreskontraktet och sedan dess 
har killarna ägnat varje möjlig stund åt sitt livs hittills 
största projekt. De 150 år gamla lokalerna har var-
samt förvandlats till en modern plats för gemenskap 
och underhållning. Bland annat har de gjort en stor 
satsning på en ny ljud- och ljusanläggning och nya 
badrum och flera barer har byggts runt om i teatern. 
 – Vi är måna om att bevara charmen i huset, men 
vi var tvungna att ta ett rejält omtag. Det har varit en 
ständig kamp mellan vad länsantikvarien, försäk-
ringsbolaget, brandskyddsmyndigheten och inte 
minst våra egna hjärtan säger – men vi har hittat en 
schysst nivå av anpassad förnyelse, som funkar idag 
och som ändå andas historia, förklarar Isak.

Arena för samarbeten
Det är bara ett halvår sedan allt började och idag 
driver Isak och Sebastian ett kulturetablissemang som 
redan har anställt ett stort antal personer, som lockar 
artister och DJ:s andra bara vågar drömma om och 
som omfattar lokalyta om närmare 2 000 kvadrat-
meter. På frågan hur de ens hinner andas ler killarna 
och förklarar att många av arrangemangen sker 
i samarbete med andra aktörer. 
 – Vi löser inte allt på egen hand. Vi står för artist-
bokningar, tänker dra igång en bistro med god mat 
och bra dryck och vi kör några egna klubbkoncept 
men vi är - och vill vara en arena för samarbeten. Det 
fina med det här huset är att vi kan vara så många, på 
olika ställen samtidigt. Vi hyr ut salongen till företag 
och ger teatergrupper möjlighet till en scen, bland 
annat. Hela tanken bygger på gemenskap och externa 
medverkande. Regionen kryllar av skickliga musiker 
och ambulerande klubbar och DJ:s. Arbis Bar & 
Salonger är en samlingsplats, för alla. Vi vill se det 
som vårt bidrag till den fantastiska idén om att göra 
Norrköping till Sveriges musikhuvudstad. 
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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

Rikard Håkansson, 
platschef, Ekströms Trä

Susanne Norell, 
företagsledare, Norells Mat

Janos Kobza, 
platschef, Ljura Gummi

Så är vi med och skapar Norrköping
– Sedan brädgården etablerades här på Saltängen 
1879, har vi varit en del av det växande Norrköping. 
Företaget har haft olika ägare men ligger fortfarande 
på samma plats. Idag är vi en modern, välsorterad 
bygghandel, med 17 anställda. 
 Vi står till tjänst med kunskap, service och material. 
Majoriteten av våra kunder är professionella bygg-
företag i närområdet. Våra produkter är bokstavligt 
talat inblandade i många av de byggprojekt som nu 
pågår i Norrköping. Och det byggs mer än på länge. 
Det märks tydligt i vår ökande försäljning av virke och  

byggmaterial.

Det bästa med Norrköping är: 
– Norrköping ligger strategiskt. Det är nära till både 
Stockholm och Göteborg. Jag uppskattar Norrköping 
som den lilla storstaden, med sin fina stadskärna och 
Industrilandskapet. Bor man i Norrköping är det också 
nära till skärgården, som betyder mycket för mig och 
familjen. Vi har lantställe vid vattnet och åker gärna ut 
med båt när vi kan. Vatten gör något med själen! 
Det skapar ett lugn.

Så är jag med och skapar Norrköping
– Jag driver restaurang med lunchservering, catering-
verksamhet  och festlokal på Butängen. Vid årsskiftet 
bytte vi namn från Restaurang Eklunden till Norell’s.
Under året har vi utökat med bageri i befintliga lokaler. 
För tio år sedan började jag baka dinkelskorpor till 
försäljning, vilket förde mig in i matbranschen. Nu 
återupptar jag min kreativitet vid bakbordet och riktar 
in mig på skorpor, kex och knäckebröd. Jag planerar 
att sälja till lokala delikatessbutiker men också till 
butiker ute i landet. Siktet är inställt på några av årets 
julmarknader och Formex-mässan i januari.
Jag samarbetar gärna med andra företag och kan 
leverera utifrån särskilda önskemål. På så sätt har jag 
tagit fram den strutsäggskaka som Vikbolandsstruts 
servererar till sina besökare. Jag bakar också skorpor 
till Kaffebönan i Söderköping, som de är ensamma 
om att sälja.
 Min filosofi är att laga rejäl husmanskost och baka 
med bra råvaror, från grunden. Pannbiff gör vi för 
hand i restaurangköket och jag har gärna långkok 

på menyn.

Det bästa med Norrköping är: 
– Norrköping är så gemytligt. Det är lätt att prata med 
människor här och komma dem inpå livet. Jag tycker 
mycket om Industrilandskapets bevarade kvarter och 
Motala Ström som flyter genom stan. Norrköping har 
också ett fantastiskt logistikläge med flygplats, hamn, 
järnväg och vägar som knyts samman.

Så är vi med och skapar Norrköping
– Ljura Gummi är ett ungt företag som vuxit snabbt. Det 
grundades 2008 av Peter Eckerström, som ett dotterbolag 
till Colmec-Group. Vi finns i Bilprovningens gamla lokaler 
och är en av Norrköpings större aktörer inom däck och fälgar 
med försäljning och fullserviceverkstad. Vår kundkrets är bred 
och består av små och stora företag samt privatpersoner. 
Vi fixar det mesta, från skottkärra till entreprenadfordon.  
Idag har Ljura Gummi åtta anställda och en årsomsättning 
på 23,5 miljoner kronor. 
 Engagemanget för Norrköping är starkt och vi strävar efter 
att gynna lokala företag i allt vi gör.  
Nätverkande och samarbete är nyckelbegrepp för oss.

Det bästa med Norrköping är: 
– Jag har bott i lite olika städer och flyttade till Norrköping 
för ett år sedan. Jag upplever att kommunen har ett mycket 
positivt företagsklimat. Man ser möjligheter istället för hinder. 
Här finns också gott om unga och drivna entreprenörer.
Det är fantastiskt att se hur Norrköping tagit tillvara stadens 
gamla fastigheter. Industribyggnader har renoverats till bostä-
der och kontor. Husen fylls med nya verksamheter. 
Det gör mig glad.
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FÖRETAG

mediamarkt.seMEDIA MARKT NORRKÖPING Ingelsta:
Koppargatan 30 • 602 23 Norrköping • Tel. 0770 - 77 87 87

NORRKÖPING Ingelsta

Öppettider:
Måndag – Fredag: 10 – 20, Lördag: 10 – 17, Söndag: 11 – 17  

VI SÄLJER  
TILL FÖRETAG!

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

• Smidigt och enkelt
• Faktura och finansiering
• Service och installation
• Stort utbud

Pascal Funke Pascal Funke Pascal Funke 
Media Markt NorrköpingMedia Markt NorrköpingMedia Markt Norrköping

Phone: +46 (0) 732 09 04 14 Phone: +46 (0) 732 09 04 14 Phone: +46 (0) 732 09 04 14 

E-Mail: foretag.norrkoping@mediamarkt.se 
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FÖRETAGSFÖRSÄLJNING


