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FÖR EN FRISKARE FRAMTID � DITT STÖD GÖR SKILLNAD!

Ett samarbete mellan Lions och Linköpings Universitet
Lions Club International grundades 1917 och är en av världens största hjälporganisationer med uppgift att genom
Lionklubbar engagera människor i frivilligt arbete i samhället för att möta humanitära behov, verka för fred i världen

och främja internationell förståelse. Lions �inns i över 200 länder och har ca 1,3 miljoner medlemmar.

Lions forskningsfond drivs, sedan 30 år, i samverkan med Linköpings Universitet och dess medicinska fakultet.
Ordförande i Lions forskningsfond är Hälsouniversitetets dekanus ed e-postadress: dekanus@huk.liu.se

Linköpings Universitet är ett av landets största lärosäten med drygt 25.000 studenter, 1.200 forskarstuderande
och 365 professorer. Universitetet har gjort sig känt som en förnyare av forskning och utbildning

och har internationellt ledande forskargrupper inom �lera områden.

Mer information:
www.lionsforskningsfond.se

Plusgiro 90 02 36-1
Bankgiro: 900-2361
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Kontrasternas tid

Innehåll

Vi lever i en tid av kontraster. Vår stad utvecklas och 
växer och som kommun upplever vi stora framgångar 
och positiva vindar. Men vindarna går i en helt annan 
riktning när vi tar del av nyheterna. Vi ser skeenden 
och händelser runt om i världen som skakar om oss 
– och de kommer allt närmare. Terrordådet i Bryssel 
gjorde att tryggheten vi så självklart borde få vila i fick 
sig en törn. 
 Det kanske verkar väl glättigt att enbart lyfta fram 
det goda såsom vi gör i denna tidning. Min övertygelse 
är dock att det är extra viktigt att få känna framgång 
och positiva tongångar i vår närhet när världen runt 
omkring oss blir allt mer orolig. Det är så vi kan hitta 
styrka, kraft och tro, det är så vi kan övervinna mot-
gångar. 
 Därför fortsätter vi i samma anda med den här 
tidningen och i andra publikationer. Vi lyfter fram det 
vi tror att du som läsare, precis som vi, blir glad och 
stolt över att läsa även om det finns en annan 
verklighet runt hörnet. 

För det finns mycket att glädjas åt! Vi gläds åt att 
Kolmårdens Djurpark åter igen har utsetts till Nordens 
bästa djurpark, att den nya flyglinjen mellan 
Norrköping och München har ett rekordstort antal 
bokningar, vilket BMI/Lufthansa berättade på det 
välbesökta seminariet Flyg i Flygeln den 16 mars. 
Att just München i samma veva utsågs till att vara 
tredje bästa flygplatsen i världen gör inte saken sämre.
 I mitten av mars gick Europas största fastighets-
mässa, MIPIM, av stapeln i Cannes. Genom samarbetet 
med Stockholm Business Alliance var Norrköping med 
och visade upp det som händer och sker här. Som 
kronan på verket tog den spektakulära byggnaden 

Katscha i mitten av vårt vackra Industrilandskap hem 
guldet i den prestigefyllda tävlingen Mipim Awards.  
 För någon vecka sedan invigdes EMC (elektro-
magnetisk kompabilitet) laboratoriet här på Campus 
Norrköping, ett labb som tidigare funnits på Whirlpool 
och som donerats till LiU Campus Norrköping via ett 
samarbete mellan Norrköpings kommun, teknik-
konsultföretaget Combitech och Universitet. Det känns 
riktigt bra att en del av kompetensen som utvecklas 
inom Whirlpool lever vidare till glädje och utveckling 
för studenterna på Elektronikdesignprogrammet vid 
vårt campus.
 Dessutom har vi haft kick-off för SM veckan och 
den stora regionala UF-mässan (Ung Företagsamhet) 
i Norrköping, två saker som du för övrigt kan läsa 
mer om här i tidningen. 
 Du får också ta del av den nya satsningen i Arkösund 
som görs av flera personer som tillsammans lyfter en 
ort som har alla förutsättningar till att bli en riktig 
skärgårdspärla. 
 Vi lyfter även fram en etablering som blivit verklighet,
 Swebolt AB, som dessutom döpt lagerhyllor efter 
Norrköpings gatunamn! Alla goda exempel på företag 
och aktiviteter som bidrar till utveckling och tillväxt i vår 
kommun, det som är så viktig, inte minst i dessa tider. 

Ha en skön vår!

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

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

Anne Revland
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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136 950 
invånare!

Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 30 november 2015 var Norrköpings folkmängd 136 950 personer enligt uttag ur 
Kommuninvånardata (KID) den 9 december 2015.

Källa:  http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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Norrköpings äldsta detaljhandel har gett sig in i e-handeln på allvar.
 – Vi noterade "all time high" 2015, då vår e-handel ökade med hela 
200 procent från 2014, säger Mattias Winzell, som tog över anrika Skeppa 
Marin för tre år sedan, tillsammans med kompanjonen Göran Brinkeback.

 – Mina tankar vid förvärvet var att jag ville förvalta det 
som byggts upp och samtidigt öka omsättningen och ta ny 
marknad. E-handeln var påbörjad i företaget och den ville 
jag utveckla, säger Mattias.
Och hittills har planen slagit väl ut. I år siktar företaget på 
att öka sin e-handels omsättning med 100 procent.

Ny adress
Norrköpings Skeppsfournering Marin AB etablerades 
1894. I över hundra år låg butiken i hörnet Skeppar-
gatan – Fleminggatan, i kvarteret vid Strömmen. 2015 
gick flytten till nya lokaler på Spårgatan 2, som renoverats 
och byggts om. Här finns nu Skeppas fysiska butik samt 
lager.
 – Men vi är redan trångbodda. Den goda utvecklingen 
för vår e-handel gör att vi behöver ytterligare lagerutrymme, 
säger Mattias. 
Bygglovsansökan är inlämnad för utbyggnad av befintligt 
lager med 100 kvadratmeter.  

Nätkompetens i huset
Vad har ni haft för strategi för att lyckas med e-handeln?
 – Vi bestämde oss för att ta in medarbetare med special-
kompetens på området, säger Mattias och bollar över till 
Arvid Cademan, som är marknads- och e-handelsansvarig 
sedan ett år.
 – Vi satte hela infrastrukturen under lupp i företaget, 
för att kunna ta ett helhetsgrepp. Systemen i den fysiska 
butiken och e-butiken kommunicerar nu med varandra. 
Ingenting behöver uppdateras manuellt. Och vi har bara 
börjat den här resan, säger han.
Mattias flikar in att företaget även har anställt en program-
merare i huset, som enbart jobbar med e-handeln.

Bygger relationer
Med de tekniska förutsättningarna på plats har företaget 
breddat sitt sortiment, ökat antalet artiklar och dessutom 
startat en helt ny avdelning för sportfiske, Skeppa Sport-
fiske, som också fått en egen webbsida för sin e-butik. 

Jämsides satsar Mattias och hans medarbetare stort på 
den fysiska butiken lokalt i Norrköping.
 – Skeppa förknippas med service och kvalitet. Våra 
medarbetare står för en enorm kunskap som gör att vi 
kan erbjuda en helhet. Vi säljer inte bara grejer, vi har 
överblick över olika produkter och kan ge råd och hjälpa 
till med installationer av olika slag. Bra service bygger 
relationer, säger Mattias.
  
Fortsätter satsa
E-handeln är i full gång, nya butikslokaler har tagits i 
anspråk, personalstyrkan har vuxit från fyra till 15 personer 
under de senaste tre åren. Vad väntar härnäst?
 – Vi lever i en tuff konkurrens både på nätet och lokalt. 
Att vi haft så bra utveckling är tack vare våra medarbetare 
och nu utökar vi med en säljare för att vidga marknaden. 
Vi vill knyta nya kunder till oss, exempelvis marinor, föreningar 
och båtklubbar. Vi kommer också att satsa mycket på att 
vässa vår digitala marknadsföring, säger Mattias.

Bra flyt för Skeppa Marin
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

svenskakyrkan.se/norrkoping
facebook.com/svenskakyrkannorrkoping
Ladda ned vår app Kyrkguiden

SVENSKA KYRKAN
FINNS TILL FÖR DIG
Kyrkan är en slags motvikt 
till den vardagliga stressen.

En hamn som växer
är en hamn som skapar tillväxt
Visste du att vi har en av landets största och modernaste hamnar i Norrköping?  
Tusentals jobb i vår region är direkt eller indirekt beroende av verksamheten här. 
Snart lämnar vi Inre hamnen för att ge plats åt bostäder, och växer istället ute  
i Pampushamnen.

Med den pågående satsningen möter vi framtidens krav på ökade godsvolymer,  
effektiv logistik och större fartyg. Samtidigt ger vi den kringliggande regionen ett 
gott stöd för en stark framtida utveckling. 

På norrkopingshamn.se kan du läsa mer om vår verksamhet och den planerade 
utvecklingen av hamnen. 
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Fartyg M/S Galaxy 23-timmar
Programförslag

Dag 1

19.30 Välkommen ombord! M/S Galaxy

20.30 3-rätters middag restaurang Bistro Alex/Grillhouse

Dag 2

08.30 Frukost serveras på restaurang Buffet Silja Line

10.00 Mötet börjar på fartygets konferensavdelning
Pausmed kaffebuffé på valfri tid

12.30 Lunchbuffé restaurang Buffet Silja Line

14.00 Mötet fortsätter

18.15 Fartyget anländer till Stockholm

Å B O

För bokning: tallinksilja.se eller 08-2208 30

PRIS FR

1082:–
PER PERS

Konferenskryssning 1 dygn

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

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

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

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

butiker att shoppa i till förmånliga havspriser.

svenskakyrkan.se/norrkoping
facebook.com/svenskakyrkannorrkoping
Ladda ned vår app Kyrkguiden

SVENSKA KYRKAN
FINNS TILL FÖR DIG
Kyrkan är en slags motvikt 
till den vardagliga stressen.

En hamn som växer
är en hamn som skapar tillväxt
Visste du att vi har en av landets största och modernaste hamnar i Norrköping?  
Tusentals jobb i vår region är direkt eller indirekt beroende av verksamheten här. 
Snart lämnar vi Inre hamnen för att ge plats åt bostäder, och växer istället ute  
i Pampushamnen.

Med den pågående satsningen möter vi framtidens krav på ökade godsvolymer,  
effektiv logistik och större fartyg. Samtidigt ger vi den kringliggande regionen ett 
gott stöd för en stark framtida utveckling. 

På norrkopingshamn.se kan du läsa mer om vår verksamhet och den planerade 
utvecklingen av hamnen. 
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När hennes kompisar år 1995 beställde studentmössor 
och längtade efter sommaren upplevde Jenny Rådstam sin 
tyngsta period i livet. Betygshetsen på gymnasiet mynnade 
ut i en prestations- och panikångest som fick henne att vilja 
hoppa av med en termin kvar.
 – Jag tog studenten till slut, men det dröjde ett par år 
innan jag förstod hur viktigt det är att sänka kraven på sig 
själv, säger Jenny.
 Arbetsmiljön och den kultur som frodas på All-Glas, 
företaget som varit i familjens ägo sedan 23 år tillbaka, har 
hjälpt henne framåt. 
 – Här är vi som en familj som hela tiden ser lösningar 
istället för problem. Oavsett om det går åt skogen med ett 
jobb eller i ett privat ärende så försöker vi fixa det gemen-
samt, säger Jenny Rådstam, som innan hon tillträdde som 
vd främst arbetat med ekonomi och administration.
 Eftersom glasteknikerna på All-Glas måttanpassar allt 
efter kundens behov, så krävs det en hel del problemlösning. 
Företaget är specialiserat på att glasa in balkonger och altaner, 
och gör bland annat alla balkongjobb åt Hyresbostäder.
 – Men vi är också ett traditionellt bilglasmästeri som 
byter rutor på bussar, lastbilar och bilar. Sedan många år 
tillbaka har vi många veteranbilskunder. Många av dem som 
äger en Cadillac, en Amazon eller en ”Bubbla” vet att vi har 
specialistkunskap i huset, säger Jenny Rådstam.

En VD som är med på det mesta
 Hon arbetade som parkeringsvakt i nästan tio år innan 
hon klev in i familjeföretaget. 
 – Istället för att jaga parkeringsböter kom jag till ett före-
tag som verkligen ville hjälpa sina kunder. Jag är visserligen 
vd på pappret, men för mig spelar det inte så stor roll. Om 
det behövs kapar jag aluminiumprofiler till balkonger eller 
åker ut och hämtar fönster. Jag är med på det mesta, säger 
Jenny Rådstam.
 Från och med den 1 januari tog hon tillsammans med 
storebror Karl Hertzman (utbildad glastekniker) officiellt 
över företaget.
 – Pappa har haft ulcerös kolit i nästan 30 år och kände att 
det var läge att gå ner i tid. Det är dags för nästa generation 
att ta över, säger Jenny Rådstam.
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När Jenny Rådstam tröttnade på livet som parkeringsvakt ville hon 
testa något nytt. Frågan var bara vad? Svaret fanns närmare än hon 
kunde ana. Istället för att lappa bilar kunde hon vara delaktig i att 
reparera förarnas trasiga rutor. Vid årsskiftet tog hon över som vd för 
familjeföretaget som är som en familj – på riktigt.

När hennes kompisar år 1995 beställde studentmössor 
och längtade efter sommaren upplevde Jenny Rådstam sin 
tyngsta period i livet. Betygshetsen på gymnasiet mynnade 
ut i en prestations- och panikångest som fick henne att vilja 
hoppa av med en termin kvar.
 – Jag tog studenten till slut, men det dröjde ett par år 
innan jag förstod hur viktigt det är att sänka kraven på sig 
själv, säger Jenny.
 Arbetsmiljön och den kultur som frodas på All-Glas, 
företaget som varit i familjens ägo sedan 23 år tillbaka, har 
hjälpt henne framåt. 
 – Här är vi som en familj som hela tiden ser lösningar 
istället för problem. Oavsett om det går åt skogen med ett 
jobb eller i ett privat ärende så försöker vi fixa det gemen-
samt, säger Jenny Rådstam, som innan hon tillträdde som 
vd främst arbetat med ekonomi och administration.
 Eftersom glasteknikerna på All-Glas måttanpassar allt 
efter kundens behov, så krävs det en hel del problemlösning. 
Företaget är specialiserat på att glasa in balkonger och altaner, 
och gör bland annat alla balkongjobb åt Hyresbostäder.
 – Men vi är också ett traditionellt bilglasmästeri som 
byter rutor på bussar, lastbilar och bilar. Sedan många år 
tillbaka har vi många veteranbilskunder. Många av dem som 
äger en Cadillac, en Amazon eller en ”Bubbla” vet att vi har 
specialistkunskap i huset, säger Jenny Rådstam.

En VD som är med på det mesta
 Hon arbetade som parkeringsvakt i nästan tio år innan 
hon klev in i familjeföretaget. 
 – Istället för att jaga parkeringsböter kom jag till ett före-
tag som verkligen ville hjälpa sina kunder. Jag är visserligen 
vd på pappret, men för mig spelar det inte så stor roll. Om 
det behövs kapar jag aluminiumprofiler till balkonger eller 
åker ut och hämtar fönster. Jag är med på det mesta, säger 
Jenny Rådstam.
 Från och med den 1 januari tog hon tillsammans med 
storebror Karl Hertzman (utbildad glastekniker) officiellt 
över företaget.
 – Pappa har haft ulcerös kolit i nästan 30 år och kände att 
det var läge att gå ner i tid. Det är dags för nästa generation 
att ta över, säger Jenny Rådstam.

Hon trivs i branschen och älskar glas som material, inte 
minst för att ”man kan göra så mycket med så lite för att 
förändra någonting”.
 – Det blir en speciell känsla bara man byter ut garderobs-
dörrarna mot skjutdörrar med speglar, säger Jenny Rådstam.

Samarbete för kunskapen vidare
Sedan tio år tillbaka samarbetar All-Glas med Second 
Chance School, en unikt utformad yrkesutbildning för 
personer som strävar efter att kunna försörja sig men 
bedöms ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på egen 
hand. Bland de anställda återfinns exempelvis Ali, ett 
ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som visade 
sig ha anlag för glasmästeri och idag är utbildad glastekniker.
 – Många av praktikanterna som vi tar emot har haft 
problem i skolan. Vi ger dem gärna en chans. Har man inte 
läshuvudet är man kanske händig istället. Och det är guld 
värt för oss.

Med glasklar
framtid i sikte
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

7

man kan göra så mycket 
med så lite för att 
förändra någonting
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Från Rammstein, Bastille och Icona Pop till rugby, bangolf och islandshästar. 
När festivaltonerna tystnat på Bråvalla dröjer det bara fyra julidagar innan 
pulsen ökar i Norrköping igen – i dubbel bemärkelse.

Dragkampen om att få agera värdstad till SM-veckan är 
stenhård. Sedan evenemanget lanserades i Sundsvall 2009 
har det varit huggsexa om att få evenemanget till just sin 
stad. I år är det Norrköpings tur – och intresset är rekord-
stort.
 – 52 specialidrotter har ansökt att de vill vara med 
och vi räknar med att ta emot 8 000 utövare, ledare och 
medföljare som aktivt deltar i SM-veckan, säger Stefan 
Papangelis, vd för Upplev Norrköping.
 I samarbete med ett par tongivande lokala arrangörs-
föreningar inom exempelvis simning, friidrott och frisbee-
golf skickade destinationsbolaget 2014 in en ansökan till 
Riksidrottsförbundet. 
 – Norrköping är generellt en mycket bra evenemangs-
stad, och det gäller idrott också. Vi har arrangerat dam-
EM i fotboll, handbolls-VM, SM i simning, VM i frisbee 
och står som värd för O-Ringen 2019. Här finns alla 
förutsättningar för att ett sportevenemang ska bli lyckat, 
säger Johan Bergerfalk, projektledare för SM-veckan.
 För att skapa utrymme åt närmare 50 idrotter är tanken 
att åtta olika platser ska användas som kluster. Det kan röra 
sig om rugby på Bollspelaren, brottning i Ektorpshallen, 
simning på Centralbadet, superenduro på Kråkvilan, 

beachhandboll i Folkparken och parkour i city.
 – Vi vill ta idrotten till besökarna och strävar efter att 
allt ska vara så citynära som möjligt. Du ska i princip 
kunna gå utanför ytterdörren eller cykla en kortare bit 
för att titta på en idrott som intresserar dig. Du ska inte 
behöva planera så mycket, säger Johan Bergerfalk.
 Men SM-veckan handlar inte bara om de 250 medal-
jerna som ska delas ut – utan också om det som sker vid 
sidan av valörerna. Med en målsättning att lyfta SM-
veckan till nya nivåer har de lokala arrangörsklubbarna, ett 
stort antal representanter från näringslivet*, kommunen 
och Upplev Norrköping gått samman i en gemensam 
storsatsning.
 Idrottskalaset är ett gratisarrangemang på Tyska torget 
och i Strömparken som kommer att erbjuda allt från spän-
nande prova på-aktiviteter, föreläsningar och tävlingar till 
konserter med exempelvis Miriam Bryant och Hoffmaestro.
 – Det här är unikt för SM-veckan. Aldrig tidigare har 
en värdstad så tydligt skapat en mötesplats med olika 
typer av nöjesaktiviteter för dem som bor i staden och 
som besöker evenemanget. Vi vill helt enkelt bjuda på 
en folkfest mitt i sommaren. Mycket människor skapar 
en festkänsla, säger Stefan Papangelis.    

Rekordstort intresse
för SM-veckan
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson
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* Samarbetspartners från näringslivet är Stadium, 
Kolmården, Samhälls & Eventfastigheter, Ingelsta 
Shopping, Rejmes, Hyresbostäder, Norrköpings 
Tidningar, Holmen, Swedbank, Ner på Stan och 
Gigantprint.

Johan Bergerfalk och Stefan Papangelis



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 9

Möten med 
musik!

I den stimulerande miljön  
mitt i Industrilandskapet ligger 

den vackra De Geerhallen.  
Här skapar Norrköpings  

Symfoniorkester kreativa  
och njutbara möten!

www.norrkopingssymfoniorkester.se

Konserter  

varje vecka!

20 000 skolungdomar möter oss varje år!

Planera dina egna möten  
– abonnemangen för  
2016–2017 släpps 1 juni!
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Next:Norrköping
Vad händer just nu?

Sverigeförhandlingen

Den 1 februari presenterade  
Sverigeförhandlingen sträck-
ningen för den nya höghas-
tighetsjärnvägen. Vi fick då 
det glädjande beskedet att 
Norrköping blev en av orter-
na med station längs spåret. 
Beskedet är en bekräftelse på 
det förberedande arbete som 
kommunen har gjort sedan 
projektet startade och innebär 
att den ursprungliga tidplanen 
står kvar. 

Stärkt region

För Norrköpings del betyder bu-
det att det kommer att byggas 
en station för höghastighetståg 
i centrala Norrköping. Alla tåg, 
oavsett om de stannar eller inte, 
kommer att passera innersta-
den. Det innebär att det inte 
byggs något förbigångsspår i 
vår kommun. 

Med den nya höghastighets-
järnvägen kommer resan 
Norrköping-Stockholm bara att 
ta 50 minuter. Därmed kommer 
Norrköping tidsmässigt att ha 
samma avstånd till Stockholm 
som Uppsala har idag. 

Dessutom kommer Ostlänken 
att innebära positiva möjligheter 
för vår regionala trafik. Genom 
den nya järnvägen frigörs ka-
pacitet på den äldre stambanan 
vilket förbättrar möjligheterna 
för pendeltrafik avsevärt. 

De snabba enkla resorna kom-
mer att bli ett stort lyft för nä-
ringsliv och arbetsmarknad. Det 
kommer att bli lättare att bo 
och arbeta där du själv vill och  
avstånden i vår region kommer 
minska avsevärt tidsmässigt. 

Framtiden

Det finns dock en del frågor 
kvar att diskutera. I Sverige-
förhandlingens bud föreslås 
exempelvis att Norrköpings 
kommun ska förskottsbetala 
137 miljoner som betalas till-
baka när det byggts tillräckligt 
många bostäder i Norrköping i 
anslutning till Ostlänken.
 
- Det är bekymmersamt att 
man fortfarande tänker att 
kommunerna, förutom stora 
egna investeringar, ska med-
finansiera statlig infrastruktur, 
säger Ulf Arumskog, samord-
nare för Norrköpings kommuns 
Ostlänkenarbete. Norrköpings 
kommun kan göra detaljplaner 
och öppna upp möjligheten 
till bostadsbyggande men det 
ju oftast är en privat exploatör 
som sedan bygger, avslutar Ulf.  

Genom avsiktsförklaringen, 
från augusti 2015, har dock 
Norrköping och Trafikverket 
redan kommit en bra bit på 
vägen. Avsiktsförklaringen visar 
var fokus ska ligga de närmaste 
åren och hur kommunen och 
Trafikverket ska samverka. 
Nu fortsätter det goda arbetet 
för att byggstarten 2017 ska bli 
verklighet.

Vill du veta mer? 

next.norrkoping.se 
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Från Ebersteinska och Sensus Studieförbund till turnéliv och 
eldsprakande shower med Joe Labero. Möt Philip Kjellander 
– mannen som basar över tekniken bakom magiken.

När Philip Kjellander släpper menytavlan med blicken och 
gör sig redo att köpa sin capricciosa på Guvagott är det som 
att det låser sig i huvudet. Pizzabeställningen sker inte på 
svenska utan på engelska.
 – Kanske beror det på att jag har haft 330 resdagar per år, 
säger Philip och garvar.
 Han flyttade hem till Norrköping ifjol efter att ha bott 
i turnébussar, på hotell och i Thailand och Singapore de 
senaste åren. 
 – Jag fick hemlängtan och Norrköping är mitt hjärta, 
förklarar den 24-årige Svärtingesonen.
 Philip har gjort blixtsnabb karriär som scenchef åt många 
stora artister. Det som började med en Sensus Studie-
förbundskurs i hur man bygger scener mynnade ut i att 
han fick turnera med Europe, Takida och Robert Wells.
 – Till en början gjorde jag ”tråkgörat”. Jag fick packa ur 
lastbilar och bygga och riva upp tält. Efterhand fick jag testa 
på nya projekt i andra roller, berättar Philip.

Spindeln i nätet
Fem år senare är han Joe Laberos högra hand. 700 
föreställningar runt om i världen tillsammans med den 
världsberömde magikern har det hunnit bli, till en början 
som assisterande tekniker men sedan ett par år tillbaka som 
teknik- och logistikchef.
 – Det är sjukt mycket teknik att hålla reda på i en show, 
och jag brukar säga att det är som att ansvara för ett stort 
Tetris. Det är jag som ytterst ansvarar för att magidelarna 
fungerar rent tekniskt. Från att ha varit killen som lastade ur 
lastbilen till att stå på en fullsatt scen i Singapore med 1 600 
åskådare med jobbet att få ”dödsbordet” att vara säker att 

använda… det har varit en jäkla resa, säger Philip.
 Han konstaterar att det är slitigt på en turné – inte 
sällan med 18 timmars jobb om dagen – men att det är 
värt mödan.
 – Visst är det tufft att bo i en turnébuss och knappt hinna 
tvätta kläderna mellan föreställningarna. Men när jag får 
lösa problem och sedan står på en scen där publiken gör 
stående ovationer, så mår jag rätt bra. Jag har en viktig roll 
att fylla för artister även om jag inte spelar musiken eller 
uppträder. Jag kan bidra till ett resultat som publiken får 
njuta av.

Minnen för livet
Du får inte säga något om Laberos shower på 90 år. Där kan 
man snacka tystnadsplikt?
 – Ja, men jag vill inte heller säga något. Skulle du få 
reda på hur det fungerar är det roliga förstört, då sabbar du 
magin, säger Philip.

 Åren med Joe Labero har redan gett honom minnen för 
livet, med allt från middagar på Michelin-prisade restau-
ranger till att få arbeta kreativt med Jonas Åkerlund.
 – Att flyga till Los Angeles, knacka på dörren till hans 
helsvarta villa i Hollywood Hills och sedan få skaka hand 
med honom… det var som i en dröm. Jag blir sällan star-
struck men då var jag det på riktigt. Dessutom coachade jag 
Chris Martin (sångare i Coldplay) i hur magi fungerar. 
Jag trodde aldrig att jag en dag skulle få stå och skratta och 
ha kul med självaste Chris Martin, säger Philip.
 Eftersom han arbetar som frilans kan han utöver sitt 
täta samarbete med Joe Labero även åta sig andra sorters 
uppdrag som scenchef. I år åker han exempelvis ut på turné 
med Hasse Andersson och Lotta Engberg, samt ansvarar för 
att tekniken på scenen funkar under Diggiloo-turnén. 

Numera bor han inte i en resväska utan i en lägenhet i 
Norrköping.
 – Det passar mig bra att utgå härifrån. År 2020 ska ju 
vi dessutom bli Sveriges musikhuvudstad, det vill jag inte 
missa, säger Philip.
 Han har stått på några av världens största scener men 
anser att vi borde vara lyckligt skattade som har en så fin 
konserthall i vår stad. 
 – Labero tycker att Louis De Geer-hallen har en av av 
de finaste scenerna i Sverige. Jag kan bara hålla med.

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Han är
Laberos
högra hand

Från att ha varit killen 
som lastade ur lastbilen 
till att stå på en fullsatt 
scen i Singapore med
1 600 åskådare...
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De bara började. Det fanns ingen plan och inga vinstmål. Och det blev så bra!
 – Att skratta och ha roligt ihop svetsar samman människor, säger Johan 
Kornhammar, vd för Aktivgruppen, som idag levererar över 500 kreativa, 
kluriga och fantasifulla aktiviteter per år.

Två unga studenter, Johan Kornhammar och Björn Ehlin, 
började jobba extra med roliga aktiviteter vid kickoffer 
och konferenser på Vildmarkshotellet 1989. Några år 
senare hade studentföretaget vuxit, affärsmässiga band 
knutits med konferensvärlden och grundarna fick ta sig en 
funderare. Skulle de stiga av eller stanna kvar och utveckla 
verksamheten? 
 – Vi hade ju ingen uttalad affärsidé. Men ur detta föddes 
något. Vi hade upptäckt ett behov. Konferenshotellen hade 
inte möjlighet att ha egen personal till de här kickoff-
inslagen. Då steg vi fram och levererade ett proffsigt 
utbud, säger Johan. 

Unga medarbetare
Tjugo år senare är Aktivgruppen ett väletablerat bolag med 
huvudkontor i Norrköping och en marknad som sträcker 
sig över mellersta och södra Sverige.
 – Vi har två inriktningar. Dels jobbar vi mot företag 
och konferenshotell med aktiviteter för möten, konferenser 
och kickoffer. Dels jobbar vi mot köpcenter, butiker och 
fastighetsbolag med event för deras besökare, berättar 
Johan.
 Standardutbudet är stort. Ofta blir aktiviteterna skräddar-
sydda på något sätt.
 – Vi håller i hela kedjan, från idéverkstad till utförande 
med egna medarbetare. Vi engagerade förra året 134 
personer i våra olika uppdrag. De flesta är studenter och 
andra ungdomar. Och de gör ett väldigt bra jobb, säger 
Johan. 

Snabba aktiviteter
Utvecklingen i företaget har gått från vildmarksäventyr till 
mer cityknutna aktiviteter.
 – Vi märker att det blir vanligare med kortare dag-
konferenser. Företag vänder sig direkt till oss och vill ha 
ett inslag som ska gå snabbt att genomföra. Det ska gärna 
hänga ihop med mötets syfte och fungera lite som en 
workshop.

Konkurrensen finns och är kännbar.
 – Vi har mött den genom att röra oss på en ganska stor 
geografisk marknad. Men konkurrens är bra och får oss att 
bli mer kreativa och hitta på nya idéer. Vi kommer att fort-
sätta vara en stark partner till konferensanläggningar och 
samtidigt satsa på att bli mer synliga direkt mot företag. 
Tanken är också att utöka vår marknad för familjeevent. 

Toppnotering 2015
Branschen är konjunkturkänslig, fortsätter han. 
 – När det blir kärvt på konferenssidan är eventföretagen 
de första som märker av det. Uppdragen i köpcentra är 
inte lika känsliga för svängningarna. Nu tycker vi att det 
råder framtidstro i näringslivet. Vi noterade ett toppenår 
2015, säger Johan.

Det bästa med att vara företagare i mötesbranschen?
 – Lite klyschigt kanske men ingen dag är den andra 
lik. Och det är roligt att få göra stora och små människor 
glada!

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Aktivgruppen roar 
både stora och små

För företag: Bumper-football, IQ-kampen, 
sumobrottning, fotokollage i grupp, 
kreativa uppdraget, GPS-orientering och 
mycket mer.

För köpcentra: Temaaktiviteter, hoppborg, 
ansiktsmålning, elbilsrace, pyssel, ballong-
figurer med mera.

Några exempel på
Aktivgruppens utbud:

Johan Kornhammar, vd Aktivgruppen
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Konferens med  
mersmak

Christian, Köksmästare

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

Hemligheten bakom en vildare konferens
– ett vildare team.

Maria, Zoolärare

KOLMARDEN.COM | KONFERENS@KOLMARDEN.COM | 010-708 70 00
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Vi ses i Stadiums centrallager och det blir tydligt vad 
modern butikslogistik handlar om. Drygt 250 personer 
jobbar i skift med Stadiums samtliga leveranser till alla 
butiker i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland.
 – Stadium har satsat på att effektivisera sin butiks-
logistik. Varorna prismärks hos oss och packas efter 
varugrupp, så att det går snabbt att få upp varorna på 
butikshyllorna. Butikspersonalen vet exakt när bilen 
kommer och vad som levereras varje gång. Leveranserna 
sker före öppning, så att allt kan finnas på hyllorna när 
butikerna öppnar, berättar Bengt. 
 Butikens säljare kan alltså ägna sig helt åt kunderna 
under öppettiderna, utan att behöva packa upp varor, 
framhåller Nilas Linder, tf regionchef.
 – Vi märker att logistik är en fråga som prioriteras 
mer och mer i företags ledningsgrupper, säger han.

Bygger ut
K-Rauta har en logistiklösning på gång som liknar Stadiums, 
berättar Bengt.
 – Vi håller på att bygga upp ett sådant koncept för deras 
konsumentprodukter, i Whirlpools gamla lokaler. Där 
finns möjligheter att växa, med tanke på att de satsar stort 
i både Sverige och Norge, säger han.
 Handeln på nätet ökade rekordartat förra året och är 
en allt viktigare kanal för försäljning av olika varor.
 – E-handelslösningar står högst på vår lista. Vi satsar 
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PostNord Logistics TPL växer i Norrköping.
 – Stadium och K-Rauta är nya kunder i vår portfölj sedan 2015. 
E-handeln ökar enormt och vi utvecklas med våra kunder, 
säger logistikenhetschef Bengt Ydebäck.
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stort på att möta kundernas framtida behov på det här 
området. Vi bygger nu 20 000 kvadratmeter lageryta där 
bland annat Bauhaus flyttar in för att få större lager till sin 
e-handel.

Perfekt läge
Av PostNords fyra regioner för tredjepartslogistik i Sverige, 
är Norrköping den största. 
 – Det beror på att Norrköping ligger rätt i Sverige och 
är den perfekta logistiska knutpunkten. Att vi lyckas så bra 
beror också på våra engagerade medarbetare och närheten 
till Linköpings universitet med bra utbildningar, säger 
Bengt. 
 Nilas instämmer.
 – Vi har även stor nytta av kortare yrkesutbildningar i 
regionen. Exempelvis tvååriga YH-utbildningar. Logistik 
är stort i Norrköping. Det är viktigt att norrköpingsborna 
känner stolthet inför att jobba i branschen. Och vi vill vara 
en attraktiv arbetsgivare, säger han.

Bygger ut stort när e-handeln växer
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

PostNord Logistics TPL 

Tredjepartslogistik innebär att en tredje part utöver 
varuägare och kund tar över vissa eller alla logistiska 
funktioner. Till exempel lagerhållning av varor med 
tillkommande in- och uttransporter, tullhantering, 
prismärkning med mera. 

Verksamhet: Tredjepartslogistik för flera 
stora koncerner exempelvis Yokohama, 
Beijer Bygg, Candyking, Bauhaus, Indiska, 
Apotek Hjärtat, Stadium och K-Rauta.
Lagerhållning, ordermottagning, tullservice, 
distribution, montering. Specialiserade 
inom e-handel.
Lagerytor: Totalt 220 000 kvadratmeter, 
vilket motsvarar cirka 37 fotbollsplaner.
Antal sysselsatta: 700 personer i snitt 
under ett år.
Omsättning: 700 miljoner kronor.
Koncernen: Ingår i PostNord-koncernen 
som bildades 2009, genom samgående 
mellan svenska Posten AB och Post 
Danmark A/S.

Företagets rötter kan härledas till 1799, 
då Jöns Ringborg startade handelsrörelse 
med koppling till skeppstrafik och sjögods 
i Norrköping. Fem generationer Ringborg 
drev företaget fram till 1990-talet, då 
lagerhållning sedan flera decennier blivit 
kärnverksamhet. Broströms i Göteborg var 
därefter ägare en tid. Företaget har varit 
del av Svelast och senare Green Cargo. Det 
senare såldes 2012 till PostNord.

PostNord Logistics TPL AB
i Norrköping

Med rötter i 1700-talet

Bengt Ydebäck, logistikenhetschef
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Ungdomar som drivit UF-företag startar i större utsträckning 
egna företag än de som inte drivit UF-företag. Men även de 
som inte blir företagare har stor nytta av sin UF-utbildning, 
visar en studie.

Nyligen höll Ung Företagsamhet i Östergötland sin regionala 
mässa i Stadium Arena i Norrköping. 700 idérika ung-
domar tävlade i tolv kategorier. Första pris som Årets 
UF-företag gick till Glasklart UF från Nya Bergska 
i Finspång. Alla vinnare i de tolv kategorierna tävlar vidare 
i SM-finalen i Stockholm den 16-17 maj.

Allt fler UF-företagare
 – Andelen ungdomar som går UF-utbildningen 
har ökat det här läsåret och vi jobbar för att fler ska få 
genomgå utbildningen under sin gymnasietid i regionen. 
2015/16 är ett rekordår, med över 26 000 ungdomar som 
driver UF-företag i landet, säger Jonna Castell, tf region-
chef för UF Östergötland.
 Utbildningen får långsiktiga effekter. En rapport från 
2011* visar att de elever som drivit UF-företag i större 
utsträckning startar företag, de anställer fler personer, har 
högre omsättning och längre livslängd på sina företag, än 
de som inte drivit UF-företag.

Värdefulla kunskaper
 – UF-utbildning är till nytta även om ungdomarna inte 
startar företag. Arbetsgivare ser UF-företaget som en merit 
i cv:t. Utbildningen kopplar samman teori och praktik. 
Eleverna driver företag på riktigt och utbildningen skapar 
en naturlig mötesplats för skola och näringsliv, framhåller 
Jonna.

Text: Annelie Sylvan

Att driva UF-företag ger 
kunskap för livet
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Ungdomar som drivit UF-företag startar i större utsträckning 
egna företag än de som inte drivit UF-företag. Men även de 
som inte blir företagare har stor nytta av sin UF-utbildning, 
visar en studie.

Nyligen höll Ung Företagsamhet i Östergötland sin regionala 
mässa i Stadium Arena i Norrköping. 700 idérika ung-
domar tävlade i tolv kategorier. Första pris som Årets 
UF-företag gick till Glasklart UF från Nya Bergska 
i Finspång. Alla vinnare i de tolv kategorierna tävlar vidare 
i SM-finalen i Stockholm den 16-17 maj.

Allt fler UF-företagare
 – Andelen ungdomar som går UF-utbildningen 
har ökat det här läsåret och vi jobbar för att fler ska få 
genomgå utbildningen under sin gymnasietid i regionen. 
2015/16 är ett rekordår, med över 26 000 ungdomar som 
driver UF-företag i landet, säger Jonna Castell, tf region-
chef för UF Östergötland.
 Utbildningen får långsiktiga effekter. En rapport från 
2011* visar att de elever som drivit UF-företag i större 
utsträckning startar företag, de anställer fler personer, har 
högre omsättning och längre livslängd på sina företag, än 
de som inte drivit UF-företag.

Värdefulla kunskaper
 – UF-utbildning är till nytta även om ungdomarna inte 
startar företag. Arbetsgivare ser UF-företaget som en merit 
i cv:t. Utbildningen kopplar samman teori och praktik. 
Eleverna driver företag på riktigt och utbildningen skapar 
en naturlig mötesplats för skola och näringsliv, framhåller 
Jonna.

 Studier* har visat att UF-företagare får ett starkare 
grepp på arbetsmarknaden, de får en bättre löneutveckling 
och når oftare chefspositioner i karriären, jämfört med perso-
ner utan UF-utbildning. En förklaring är att entreprenörs-
utbildningar lär eleverna att tänka nytt och kreativt, 
att se möjligheter och lösa problem, vilket hjälper 
dem att göra karriär som anställda. 

Kraften inom sig
För Norrköpings kommun är Ung Företagsamhet en 
viktig verksamhet, som stöttas med ekonomiska medel. 
En lokal strategi är framtagen med målet att UF-
utbildningar så småningom ska erbjudas samtliga elever 
på gymnasieskolorna i Norrköping.
 – Att elever får jobba med UF:s utbildningar har stor 
betydelse för varje elevs möjlighet att hitta sitt eget entre-
prenörskap, kraften de har inom sig. Inte minst viktigt för 
de elever som inte hittar koden i det vanliga skolarbetet, 
jag tänker till exempel på nyanlända ungdomar, säger 
näringslivsdirektör Anne Revland, Norrköpings kommun. 
Hon betonar att ungdomar som får insikt i hur man driver 
ett företag, får bättre förståelse för näringslivets förutsätt-
ningar och verklighet. 
 – Det är också roligt att se att vi har flera lokala exempel 
på att UF-företagare senare startat framgångsrika företag.

Text: Annelie Sylvan Foto: Ung Företagsamhet

Att driva UF-företag ger 
kunskap för livet

*Rapporten som nämns är ”Övning ger färdighet – en 
långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella 
karriärer i Sverige 1990-2007, från 2011 av docent Karl 
Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm.

Studien som nämns syftar på ”Effekter av utbildning 
i entreprenörskap” från 2013, av Karl Wennberg och 
Niklas Elert.

En politiskt obunden, ideell utbildnings-
organisation som etablerades 1980. 
Utbildar gymnasieelever i entreprenörskap 
genom processutbildningen UF-företagande, 
där ungdomarna under ett läsår får starta, 
driva och avveckla ett företag ”på riktigt”.
UF finns på grundskolor (sedan 2009) och 
gymnasier i hela landet. Organisationen 
stöds av offentliga medel, stiftelser och 
fonder samt det privata näringslivet.

Ung Företagsamhet (UF)

Glasklart UF (Ung Företagsamhet) från Nya Bergska i Finspång blev Årets UF-företag i Östergötland.
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När Arkösunds Hotell blev till salu gick en stor grupp näringslivshöjdare med 
hjärta för skärgårdsidyllen samman. Nu ska ”drömelvan” ge det anrika hotellet 
ett ordentligt ansiktslyft.

På slutet av 1800-talet hade den smalspåriga järnvägen 
dragits in över Arkösund, när ett par visionära köpmän 
lät uppföra ståtliga grosshandlarvillor och ett hotell ett 
stenkast från det öppna havet. 
 Nästan exakt 120 år senare hängdes till salu-skylten upp 
intill den anrika träbyggnaden. Frågan var vad som skulle 
hända med Arkösunds Hotell?
 Det dröjde inte länge innan en grupp näringslivs-
personligheter gick samman och bildade vad som skulle 
bli något av en drömelva.
 – Styrkan ligger i att vi alla delägare har en koppling 
och ett hjärta i Arkösund. Vi är goda ambassadörer för 
Arkösund och det kanske kan skapa konferenser och annat 
under lågsäsong, säger Roger Ekström.
 Han är ordförande i Arkösund Holding*, ett holding-
bolag som från och med i år har tagit över driften. Men de 
kommer inte till något dukat bord. Det råder inga tvivel 
om att renoveringsbehovet är stort.
 – Den äldsta byggnaden är över 100 år och har fått 
utstå både väder, vind och många stora fester. Prägeln vi 
önskar sätta är ett anrikt, välbeläget seglarhotell dit man 
åker för att äta en bit god mat, umgås och kanske hämta 
andan efter strapatser till sjöss, säger Roger Ekström.

Renoveringen delas upp i tre etapper?
 – Ja, första etappen består av restaurangbyggnadens hela 
entréplan inklusive utomhusplatser. Arbetet pågår nu och 
blir klart inför öppningen i början av juni. Etapp två är 
hotellbyggnaden, den planerar vi till direkt efter som-

maren. Etapp tre kan bli restaurangbyggnadens övre plan, 
men det beslutar vi under hösten.
 När det gäller just restaurangdelen har Östgöta Holding 
tecknat ett samarbetsavtal med Östgöta Kök.
 – Vi tror att Thomas Hallgren, Karin Elebring, Malin 
Peterzén och deras medarbetare kan lyfta matupplevelsen 
till nästa nivå. Mycket lokal mat och alltid något för alla 
– både finsmakaren och den som vill äta en god tallrik 
till rimligt pris ska känna sig välkommen, säger Roger 
Ekström.
 Han säger sig vara övertygad om att satsningen på 
hotellet även stimulerar friluftsteatern att satsa vidare, 
puben att fortsätta köra sina aktiviteter, marinan att 
locka fler gäster och att butiken får fler kunder. 
 – ”Tillsammans är vi starka” fungerar även i detta 
sammanhang!
 Roger Ekström får medhåll av Pelle Dahllöf, som också 
han tagit plats i ”startelvan” i det nysatsande holding-
bolaget.
 – Det är bra att vi är flera som delar på kakan, både vad 
gäller det ekonomiska ansvaret men också när det kommer 
till engagemang och goda idéer.
 Pelle Dahllöf har nyligen köpt Promarinas verksamhet, 
vilket innebär att hans bolag Arkösunds Hamn AB kom-
mer att driva marinan och sjömacken. 
 – Jag hoppas att Arkösundsborna och besökarna kom-
mer uppfatta det som positivt och att det här köpet ger lite 
synergieffekter med de båtplatser jag redan äger där ute.

* I Arkösund Holding ingår Roger Ekström, Mikkel Gade, 
Bo Eklöf, Fredrik Lundberg, Bertil Berg, Pelle Dahllöf, 
Peter Eckerström, Fredrik Hannar, Kent Lenngren, 
Fredrik Mattsson, Anders Norling, Fredrik Rågmark 
och Johan Sjö.

”Vi är oerhört glada och stolta över vårt 
privata näringsliv i Norrköping som med 
hjärta tar sig an Arkösund. Timingen är 
perfekt och i kombination med övriga 
entreprenörer i Arkösund och de män-
niskor som bor och vistas där ute så är 
jag övertygad om att satsningen kommer 
leda till en kraftig ökning och utveckling 
av Arkösund som besöksmål tillika att bo, 
verka och leva i. Arkösund kommer att göra 
ett stort avtryck som ett av Sveriges bästa 
skärgårdsparadis med allt man kan önska 
sig i sann Let’s Create Norrköping-anda.”

Pontus Lindblom, 
logistik- och etableringsansvarig

Näringslivskontoret
om satsningarna

Idyll under omvandling
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson
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Roger Ekström, Arkösund Holding

Styrkan ligger i vi alla delägare 
har en koppling och
ett hjärta i Arkösund.
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Tvillingarna Billy och Dennis Petersson kom på ett så fyndigt företagsnamn, 
att de inte kunde låta bli att starta en firma. Nu har de 17 anställda och 
verksamhet både i Norrköping och Linköping.

Tvillingarnas flyttfirma – Lika som bär.
 – Visst är det bra, säger Billy när vi ses över en kopp 
kaffe efter fredagens sista flyttlass.  
 Namnet har också vunnit förstapris som Sveriges 
roligaste företagsnamn i Språktidningen 2014.

IFK Norrköpings flytt
Dennis och Billy är hängivna IFK-supportrar. Det var när 
de hjälpte till att flytta IFK:s kansli till Nya Parken 2012, 
som allt började.
 – Om vi hade en egen flyttfirma skulle vi kunna heta 
Lika som bär, föreslog Billy och Dennis var inte sen att 
haka på.
 Med många års erfarenhet från flyttbranschen hade 
de fackkunskapen. Men det var ändå en hel del att sätta 
sig in i, vad gäller företagande.
 –Vi började från noll och har jobbat upp företaget. 
Det vi inte visste något om tog vi reda på. Får man en bra 
idé tycker jag att man måste våga satsa, säger Dennis.

Har vuxit 
Ingen av tvillingarna hade dock körkort…
 – Den första tiden var vår pappa chaufför. Vi kallade 
oss då för Lika som bär – och en far, säger Billy och blinkar.
 Idag är körkort taget och det är ofta Billy som sitter 

bakom ratten. I början klarade de sig med en lastbil, nu 
har de sex bilar i olika storlekar. Firman har vuxit rejält 
och erbjuder även städtjänster och trädgårdstjänster. 17 
medarbetare finns på lönelistan.
 – Som personer är vi nog ganska drivna. Har vi gett 
oss in i något ser vi till att det blir bra, säger Dennis.

Ger jobb
De båda entreprenörerna jobbar mycket, det vill säga 
alla dagar utom när IFK spelar match.
Vad driver dem?
 – Det känns bra att ha skapat arbetstillfällen. Vi bedömer 
inte cv:n i första hand utan ser människor. Vi har fått ihop 
ett bra arbetsgäng här, säger Dennis.

 De är måna om den familjära tonen i företaget, att alla 
är delaktiga.
 Lika som bär ska fortsätta att utvecklas, det är bröderna 
överens om. Men de har inte satt upp något bestämt mål.
 – Vi tar det som det kommer och värnar om den gemen-
skap vi byggt upp tillsammans med våra medarbetare, 
säger Dennis.

Roliga idéer
Firmans dekal utlovar även evenemang och roliga idéer. 
Billy förklarar:
 – Vi älskar ordvitsar och tycker om att hitta på olika 
slogans som väcker uppmärksamhet. Evenemang vi 
medverkar i är till exempel invigningar av butiker. 
Vi gillar olika slags uppdrag och framför allt att ställas 
inför en utmaning.
 Dennis och Billy älskar sitt Norrköping och vill bidra 
till att det blir en ännu bättre kommun att bo och leva i.
 – Vi menar att man ska ta hand om varandra och hjälpa 
varandra, oavsett bakgrund, ålder och annat. 
Självklart har de en slogan på lut:
 – Ja, just det. Tänk dig kommunens N-logga i följande: 
N för alla, alla för N. Det är vad det handlar om, säger 
Billy.

Fyndiga företagare 
startade firman som bär
Text: Anneli Sylvan Foto: Magnus Andersson
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 De är måna om den familjära tonen i företaget, att alla 
är delaktiga.
 Lika som bär ska fortsätta att utvecklas, det är bröderna 
överens om. Men de har inte satt upp något bestämt mål.
 – Vi tar det som det kommer och värnar om den gemen-
skap vi byggt upp tillsammans med våra medarbetare, 
säger Dennis.

Roliga idéer
Firmans dekal utlovar även evenemang och roliga idéer. 
Billy förklarar:
 – Vi älskar ordvitsar och tycker om att hitta på olika 
slogans som väcker uppmärksamhet. Evenemang vi 
medverkar i är till exempel invigningar av butiker. 
Vi gillar olika slags uppdrag och framför allt att ställas 
inför en utmaning.
 Dennis och Billy älskar sitt Norrköping och vill bidra 
till att det blir en ännu bättre kommun att bo och leva i.
 – Vi menar att man ska ta hand om varandra och hjälpa 
varandra, oavsett bakgrund, ålder och annat. 
Självklart har de en slogan på lut:
 – Ja, just det. Tänk dig kommunens N-logga i följande: 
N för alla, alla för N. Det är vad det handlar om, säger 
Billy.
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De skruvade till en befintlig affärsidé och ska nu ta Norrköping med storm. 
Swebolts butik på Linnégatan lockar allt från mindre smidesföretag till globala 
industrijättar – och bakom satsningen står två järnmän till kusiner som brinner 
för service och för sin stad.

Trots att butiken kryllar av skruvar och muttrar för alla 
ändamål är det lätt att hitta. Det är bara att be personalen 
om direktiv och sedan följa gatuskyltarna mot exempelvis 
Pampusvägen, Drottninggatan och Bråddgatan. 
 – Varje bultgång har namn efter Norrköpings gator, 
berättar vd:n Joachim Bäckstedt, som själv kläckte 
designidén.
 Det är ingen slump att Albrektsvägen, Finspångsvägen, 
Spårgatan och Linnégatan finns med, samtliga gator är 
historiska anhalter för Eneby Järn.
 – Alla vi som jobbar här är sprungna ur den eran, säger 
Joachim Bäckstedt.
 Han är själv andra generationens järnhandlare, och 
lade tillsammans med sin far Jan grunden för en lyckosam 
entreprenörsresa som resulterade i att Eneby Järn gick från 
att vara en liten järnhandel till en stor industributik. 
 – Även om det är helt andra spelregler idag kan vi dra 
nytta av det vi gjorde då. Servicebiten ändrar sig aldrig 
oavsett hur snabb den tekniska utveckligen är. Vi har alltid 
prioriterat kundbemötandet. Att underskatta en kund 
finns inte på vår karta, säger Joachim Bäckstedt.

Han sålde Eneby Järn till Tools 2007 och intalade sig året 
därpå att aldrig mer återvända till branschen.
 – Men nu är jag pånyttfödd. Att stå inför den här 
utmaningen, och att bygga upp någonting från grunden 
med Patrik, sporrar mig.
 Patrik Bäckstedt är kusin till Joachim och har gjort en 
liknande yrkesresa. När Swebolt letade efter etableringsort 
för ett nytt centrallager lyckades de gemensamt få etable-
rarna att vända blicken mot Norrköping.
 – De kikade först på Onoffs gamla lokaler i Linköping, 
men till slut landade de i idén att bygga ett mellanlager 
här istället. Vi kan branschen, sortimentet och vet hur 
Norrköping funkar. Det tar vi med oss, säger Patrik 
Bäckstedt.

Joachim nickar instämmande.
 – Nu bygger vi Swebolt 2.0, en uppgraderad variant 
av ett företag som tidigare inte fokuserat så mycket på 
butiksdelen. Swebolt är jättekänt hos återförsäljare, men 
rätt anonym hos slutkunderna. Vi ska försöka sätta vår 
prägel på den delen nu. Vi säljer det tunga och lite tråkiga 
– men det som alla behöver.
Konkurrensen, enligt kusinerna Bäckstedt, är stenhård 
– men Swebolts nya dotterbolag i Norrköping ska sticka 
ut med sin personliga service.
 – Här finns hjärta, själ och passion. Vi har alltid kul 
på jobbet och det ska märkas när man besöker oss – det 
är inte lönt att gå runt och tjura. Det här är vår bebis 
och vi ska ge 110, säger Joachim Bäckstedt och kastar 
en flyktig blick mot de prydligt förpackade produkterna 
i bultgångarna.
 Gatuskyltarna flimrar förbi, en efter en.
 – Vi älskar vår stad och glömmer aldrig vårt ursprung. 
Vi är genuina norrköpingsbor som verkligen brinner för 
att utveckla den här verksamheten.

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Här är kusinerna som
aldrig muttrar på jobbet

Att underskatta en kund finns 
inte på vår karta ...
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Joachim nickar instämmande.
 – Nu bygger vi Swebolt 2.0, en uppgraderad variant 
av ett företag som tidigare inte fokuserat så mycket på 
butiksdelen. Swebolt är jättekänt hos återförsäljare, men 
rätt anonym hos slutkunderna. Vi ska försöka sätta vår 
prägel på den delen nu. Vi säljer det tunga och lite tråkiga 
– men det som alla behöver.
Konkurrensen, enligt kusinerna Bäckstedt, är stenhård 
– men Swebolts nya dotterbolag i Norrköping ska sticka 
ut med sin personliga service.
 – Här finns hjärta, själ och passion. Vi har alltid kul 
på jobbet och det ska märkas när man besöker oss – det 
är inte lönt att gå runt och tjura. Det här är vår bebis 
och vi ska ge 110, säger Joachim Bäckstedt och kastar 
en flyktig blick mot de prydligt förpackade produkterna 
i bultgångarna.
 Gatuskyltarna flimrar förbi, en efter en.
 – Vi älskar vår stad och glömmer aldrig vårt ursprung. 
Vi är genuina norrköpingsbor som verkligen brinner för 
att utveckla den här verksamheten.
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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

Linda Lövenlid, 
Minimera

Niklas Andersson, 
ICA Stormarknad, Norrköping

Philip Lahdo, 
Mister Minit

Så är vi med och skapar Norrköping
 – Minimera.se är ett relativt nystartat och modernt 
e-handelsföretag som arbetar med att ta tillvara på 
befintliga resurser. Vi erbjuder våra kunder att köpa 
second hand i vår webshop – på samma sätt som man 
köper nya produkter på nätet. Kläderna som vi säljer 
köper vi in från kunder runt om i hela Sverige som 
använder vår rensa-ur-service där man beställer en 
förfrankerad Minimerapåse som man fyller med kläder 
och skickar in till oss. Vi sköter resten och ger kunden 
betalt! 
 – I dag riktar vi oss till barnfamiljer och säljer barn- 
och mammakläder, men vi har precis börjat ta emot 
dam- och herrkläder. Vi har kunder över hela Sverige 
och vi vill visa att det är lika enkelt att köpa second 
hand som att köpa nytt. Minimera är idag ett små-
företag men målet är nu att expandera och där vi 
som nyetablerat Norrköpingsföretag hoppas bidra 
med nya arbetstillfällen och bli en bra ambassadör 
för hållbar utveckling gällande textil och kläder. 

Det bästa med Norrköping är: 
 – Närheten till allt man behöver. Jag och familjen 
flyttade till Norrköping från Uppsala förra sommaren 
och vi håller fortfarande på att upptäcka vår nya stad 
och vårt nya landskap. Men ett av våra favoritställen 
än så länge är Strömsparken. 
 – Som entreprenör är det också roligt att se att 
man satsar på företagande i regionen och där är 
Norrköping Science Park ett bra exempel som också 
har hjälpt oss mycket som nya i kommunen. Vi hade 
nyligen en kund som körde ner från Stockholm för att 
lämna kläder till oss och det visar också på närheten 
till Norrköping från andra städer.

Så är jag med och skapar Norrköping
 – Sedan 1994 har vi på Ica Maxi varit en del av 
Norrköping, vi har varje år haft tillväxt och vi har 
utvecklat butiken allt eftersom.
  – Vår mission är att vara i framkant hela tiden så 
att våra kunder trivs och vill besöka oss ofta. Att vi 
var den Ica Maxibutik i Sverige som var först med 
onlinehandel är väl ett bevis på detta.

Det bästa med Norrköping är: 
   – Vi som bor i Norrköping har alltid nära till naturen, 
framförallt skärgården där jag tillbringar mycket av 
min lediga tid. Antingen med båten eller i sommar-
huset vid Tyrislöt.
   – Jag tycker Norrköping har vaknat som stad och 
har i dag ett rikt restaurangutbud och ett utvecklat 
handelsområden - även fast vi har mycket kvar att 
göra. Att vi sedan fick fira allsvenskt guld 2015 var 
pricken över i:et. Vi kan nu kalla oss för Guldköping 
hela 2016!

Så är vi med och skapar Norrköping
  – När vi kom in i ägarbilden 2008, bestämde vi att 
supportkontoret för MISTER MINIT i Sverige och Norge 
skulle vara i Norrköping. Tidigare fanns kontor både 
i Stockholm och i Göteborg. Sedan dess har vi varit 
etablerade i Norrköping.
 – Från vårt kontor supportar vi ett 50-tal medarbetare 
och butiker från Malmö till Falun, och från Oslo till 
Trondheim. Det är verkligen kul att få stora inter-
nationella leverantörer att besöka oss på hemmaplan 
i Norrköping. De blir alltid lika förvånade över att de 
måste ta tåget från Stockholm till Norrköping.

Det bästa med Norrköping är: 
  – Norrköping är vår hemmaplan. Här har vi haft vår 
uppväxt, här finns vänner och familj. Dessutom älskar 
jag närheten till allt. Saknar absolut inget i Norrköping. 


