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

med övernattning och goda måltider i �na restauranger.

KONFERENSGUIDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbetets Museum, 602 21 Norrköping
Tel 011 23 17 00

Arbetets Museum Konferens

mONS SKÄRGÅRDSKROG

stiftsgården vårdnäs

yxnerum hotell & konferens

IDINGSTAD SÄTERI RUM & KONFERENS

MOTALA CONVENTION CENTRE / FOLKETS HUS

söderköpings brunn

LHC EVENT SAAB ARENA

RIMFORSA STRAND

vadstena klosterhotell

LIVGRENADSJÄRSMÄSSEN

SKY HOTEL APARTMENTS

vildmarkshotellet i kolmården

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Idingstad Säteri, 585 91 Linköping
013-39 64 54

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

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

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED

och service i världsklass.

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED
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Det händer i Norrköping

Innehåll

Var i Sverige finns den yngsta hotelldirektören, 
åtminstone en av dem? Var i landet finns det företag 
som säljer flest swimmingpooler? Var finns det 
auktionsföretag som toppar försäljningen bland 
samtliga auktionshus på auctionet.com i landet? 

I Norrköping! 

 Det är några exempel på alla de framgångsrika 
företagsamma människor som verkar i vår stad. Om 
dem, och om mycket mer, kan du läsa om i det här 
nya numret av Norrköping Växer. 

 Som alltid handlar även detta nummer om den 
positiva utveckling som nu sker hos många av före-
tagen i vår kommun, utveckling som skapar stolthet, 
energi och framtidstro och som vi vill lyfta fram för 
att även du som läsare ska känna detsamma. 
 
 Det har hänt enormt mycket i staden de senaste 
åren, attityden har blivit en annan och jag är både 
stolt och glad över att ha fått vara med och bidra 
till den utvecklingen.
 Några axplock av detta är kan du läsa mer om i 
tidningen. Tyvärr avspeglar sig inte vår, och andra 
större städers, positiva utveckling i Svenskt Närings-
livs årliga ranking av lokalt företagsklimat som kom 

nu i veckan. Tvärtom backade 11 av 15 jämförbara 
kommuner i årets ranking. Endast Norrköping, som 
behåller sin placering, och tre andra kommuner 
förbättrar sin ranking.

 För framtiden hoppas jag att jag som medborgare 
i Norrköping ska kunna läsa om många fler kvinnor 
som företagsledare, om betydligt fler nystartade 
bolag, gärna start-ups med en rejäl potential till att 
växa och anställa många människor och om ännu 
fler framgångsrika och drivna unga entreprenörer. 
Frågor som Näringslivskontoret och flera aktörer 
förhoppningsvis fortsätter att jobba för och 
samarbeta kring på olika sätt.

 Men svar på den till mig dagligen återkommande 
frågan, om vad jag ska göra efter jag avslutat mitt 
uppdrag på näringslivskontoret kommer du dock inte 
att få nu. Det hoppas jag däremot kunna bli tydlig 
med i nästa nummer – som kommer den 3 november. 

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

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

Anne Revland
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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138 420 
invånare!

Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 31 augusti 2016 var Norrköpings folkmängd 138 420 personer enligt uttag ur 
Kommuninvånardata (KID) den 5 augusti 2016.

Källa:  www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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Kreativ teaterapa och hårt arbetande vd. För Andreas Clarberger 
finns inga motsättningar i det.
 – Jag försöker alltid leverera över förväntan oavsett om jag 
står på scenen eller är ute på fältet, säger Appteks grundare.

”Han är väldigt bra som förste älskare. Fråga honom om 
det, om teatern”, säger en kvinna som sticker in huvudet 
i �karummet.
 Huvudpersonen själv, Andreas Clarberger, ser lite 
förlägen ut. Det som var tänkt som en vanlig vd-intervju 
handlar nu plötsligt om förvecklingskomik – och om hur 
det är att anta rollen som veterinärsassistenten Elias 
i pjäsen Piller och Paskaviller.
 – Om jag ska vara ledig och koppla av så måste jag göra 
någonting aktivt, annars snurrar det i skallen. På så sätt 
passar teatern perfekt, säger Andreas Clarberger.
 Ambitionen – ”att leverera lite över förväntan” – har 
han med sig in i yrkeslivet.
 – Jag är uppvuxen med servicetänk och skulle aldrig få 
för mig att säga att ”du får återkomma i november” till 
en kund som vill ha hjälp. Vi försöker alltid sy ihop ett 
upplägg.

Företagsamhet i blodet
Andreas Clarberger var 28 år när han 2003 slet sig loss 
från sin anställning och startade eget. 13 år senare driver 
han ett välmående företag på Vikbolandet som erbjuder 
allt från elinstallationer hos privata kunder till att koordi-
nera tekniskt krävande automationsprojekt.
 – Att jag blev entreprenör var egentligen inte så konstigt, 

jag är uppvuxen med företagare i min närhet. Pappa drev 
exempelvis ett teleföretag och har alltid funnits med som 
bollplank här. Det är först på senare år jag insett vilken tur 
jag haft över den möjligheten.

Hårt arbetande vd
Andreas Clarberger, som är utbildad serviceelektriker, 
är van vid att växla mellan kontoret och fältet. Det kan 
handla om allt från kundmöten klockan sju på morgonen 
och diskutera automatikskåpslösningar med Q-Star till att 
åka ut akut på en spannmålssilo eller sköta ruljangsen på 
kontoret i ”Apptek-huset”.
 – Genombrottet kom när vi �rade tioårsjubileum 2013. 
Då passerade vi tio anställda och klev över tiomiljoners-
gränsen i omsättning. Det var en milstolpe. Samtidigt 
har jag svårt att sitta ner och vara nöjd, jag vill helst satsa 
vidare på nya projekt, säger Andreas Clarberger.
 Det så kallade ”EIO-Eltest+” är just ett sådant. I samar-
bete med Elektriska Installatörsorganisationen har Apptek 
utvecklat en tjänst som påminner om en bilbesiktning 
– med skillnaden att man mäter ”konditionen” på el-
installationerna i bostaden.
 – Man kan aldrig veta att kablarna inte är åldrade, och 
inte heller lita på att bostaden inte börjar brinna på grund 
av att elsystemet är för gammalt. Vi går husesyn och skri-

ver ut ett protokoll som visar eventuella anmärkningar. 
Vi ser oss som ett viktigare komplement till den tradi-
tionella husbesiktningen.

De lever som de lär
Som elinstallationsföretag vill Apptek gärna gå i bräschen 
för branschen. I�ol blev man Sverige-tvåa i EIO Guld, 
en tävling där företag blev värderade i kundbemötande, 
personalvård, miljö och samhällsansvar.
 – Vi var tidigt ute med elbilar (Renault Twizy), vi mon-
terade solceller på taket redan innan vi började sälja det till 
kunder och arrangerar event där vi pratar om trender och 
utveckling. Vi lever som vi lär, säger Andreas Clarberger.
 Hur upplever du att det är att verka från landsbygden?
 – Vikbolandet har alltid haft en positiv klang, och vi 
trivs verkligen i Östra Husby. Vissa kunder kanske sätter 
upp en mental spärr för att vi är ett Vikbolandsföretag, 
men då ska man tänka på att många av våra medarbetare 
bor i Norrköping och att vi dessutom har en �lial på 
Butängsgatan.
 Det är inte aktuellt att flytta in hela verksamheten till 
stan?
 – Nej, det kanske är ett dumt ordval men vi är patriot-
iska så det förslår. Här är sammanhållningen bra – och vi 
månar om Vikbolandets framtid. 

Apptek vill gå i bräschen
för elbranschen
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

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

Planera
resan i tid

– vaccinera dig hos oss och
få hälsoråd på köpet! 

Välkommen till vår drop-in:
mån-tors 9.00-16.30, fre 9.00-15.30

Helsa Specialistvård, tel 011- 415 25 50
Drottninggatan 56, plan 3, Norrköping
www.helsa.se

Anne Landin, Apptek.
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Suget efter en egen pool hemma eller vid stugan bara växer. Och det 
företag som säljer flest pooler i hela landet är Folkpool i Norrköping.
Ett superföretag i må-bra-branschen!

Familjeföretagets goda resultat under lång tid, förärade före-
taget en utmärkelse som Superföretag år 2014, i en ranking 
gjord av tidningen Veckans A�ärer och Bisnode Sverige.

Unik utmärkelse
Norrköpingsföretaget placerade sig som ett av drygt 400 
företag i landet som uppfyllde de tu�a krav på tillväxt och 
lönsamhet som diplomet står för. De som kvali�cerar sig 
som Superföretag motsvarar mindre än en procent av de 
50 000 svenska företag som omsätter mer än tio miljoner 
kronor om året. 
 Diplomet pryder nu väggen i den nya butiken på Lindö-
vägen, där vd Mikael Nordén och hans medarbetare är 
nyin�yttade sedan februari i år.

Lyxstämpeln bleknar
Mikael startade eget i poolbranschen 1995 och blev åter-
försäljare för Folkpool några år senare. Upplägget omfattade 
redan från början både försäljning, med egen butik, samt 
montering.
 – De första åren sålde vi runt tio pooler per år. Idag säljer 
vi 150 per år. Och efterfrågan ser inte ut att mattas, säger 
Mikael.
 För ett par decennier sedan var en egen pool höjden 
av lyx. Idag ligger poolerna tätt i villa- och sommar-
stugeområdena.

Ger ringar på vattnet
Mikaels företag toppar försäljningen bland Folkpools 

30 återförsäljare i landet och även bland konkurrenterna. 
 Vad ligger bakom framgången?
 – En färdig pool leder till en annan. Grannar och vänner 
blir intresserade, säger Mikael. 
 Han beskriver också ett personligt engagemang, en 
omsorg om varje enskild kund, som en förklaring till den 
positiva utvecklingen i företaget.
 – Vi månar om kunden och �xar lösningar om det upp-
står något problem. Det är en fördel att vi är ett litet familje-
företag. Kontakten med kunderna blir personlig och nära.
 
Utemöbler och städrobot
Poolbranschen är inne i en expansiv fas rent generellt, där 
nya produkter breddar marknaden.
 Spa-bad (bubbelpooler för utomhusbruk) och pooler i 
mindre format efterfrågas alltmer.
 – Poolen blir mer och mer ett redskap för träning. Med 
ett specialbälte kan du simma i en ganska liten pool utan att 
installera jetstream till exempel, säger Mikael.
 Utbudet av tillbehör och utrustning växer också stadigt.
 – Det gäller att tillhandahålla en helhet, till exempel 
robotar som städar poolen, belysningar, utemöbler, sol-
fångarduschar… Vi satsar också på att förmedla kunskap 
och höll vår första poolskola i våras. Vi räknade med 20 
personer – det kom 60! Jättekul, säger Mikael.
 Bland medarbetarna �nns Mikaels son Robin på säljsidan 
och dottern Frida som sköter ekonomi och inköp. Till-
växten är dessutom tryggad ännu en generation framåt 
– Mikael blev nämligen farfar timmarna före intervjun.

 

Familjärt
superföretag 
som säljer livskvalitet

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Omfattar: Försäljningsbolaget Nordéns pool & SPA 
AB samt monteringsbolaget Nordéns bygg & 
montage AB.

Ägare/vd: Mikael Nordén

Antal anställda: Fem anställda i butik samt 
kontrakterade hantverkare.

Omsättning: 27 miljoner kronor 2015 (Folkpool 
totalt med 30 butiker i Sverige omsatte tillsammans 
240 miljoner kronor 2015.)

Marknad: Östergötland

Fakta 
Folkpool i Norrköping

Mikael tar gärna ett kvällsdopp efter jobbet. 

Bästa företagare i Norrköping!

Ingen växer ensam - Vill du ha en erfaren mentor som bollplank i ditt företag?

Mentor - Utveckla Företag är en chans för dig att utvecklas som företagare. Som adept i detta mentorprogram får du 
tillgång till en samtalspartner som bidrar med kunskap och erfarenheter kring de områden som just du behöver för fortsatt 
utveckling i ditt företagande. Mentorerna är erfarna företagare som på ideell basis delar med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper inom företagande.

Anmäl ditt intresse till:
Pernilla Asmundsson på tfn 013-200712 eller mail pernilla.asmundsson@almi.se

Heléne Njord-Westerling på tfn 011-151553 eller mail helene.njord@norrkoping.se

Ett samarbete mellan Näringslivskontoret i Norrköping och Almi Företagspartner Östergötland AB

Är du vår 
nya adept?
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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.

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 magiska 
möten. Med ett abonnemang 
får du hög rabatt och garan-
terad plats i De Geerhallen!

Bästa företagare i Norrköping!
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tillgång till en samtalspartner som bidrar med kunskap och erfarenheter kring de områden som just du behöver för fortsatt 
utveckling i ditt företagande. Mentorerna är erfarna företagare som på ideell basis delar med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper inom företagande.

Anmäl ditt intresse till:
Pernilla Asmundsson på tfn 013-200712 eller mail pernilla.asmundsson@almi.se

Heléne Njord-Westerling på tfn 011-151553 eller mail helene.njord@norrkoping.se

Ett samarbete mellan Näringslivskontoret i Norrköping och Almi Företagspartner Östergötland AB

Är du vår 
nya adept?
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Familjeägda Renall AB har tagit sjumilakliv sedan etableringen 2012.
Med nyfikenhet på kundernas vardag befinner sig Renall i ständig 
utveckling – redo att lösa problem.

– Vi växer faktiskt så det knakar, välkomnar platschef 
Anna Johansson och marknadschef Anne-Marie 
Holmberg, och försöker hitta en avskild plats för intervju 
på kontoret.
 – Företaget �yttade till nya lokaler för tre år sedan och 
vi tyckte vi �ck så gott om utrymme. Nu tränger vi ihop 
oss och vd:n har fått �ytta ut i lunchrummet, säger Anna 
muntert.  

Bredd en styrka
Renall jobbar med ett stort utbud av miljöservicetjänster.
 – Vi kan erbjuda �era specialtjänster i samma paket. 
Den bredden är vår styrka, säger Ann-Marie.
 I dagsläget �nns fem viktiga ben i företaget. Det största, 
omsättningsmässigt, är kommunala entreprenader inom 
renhållning och slamsugning. Övriga är spol- och sugbils-
tjänster, fastighetsjour, avfalls- och återvinningslösningar 
och miljökonsulttjänster. Kunder �nns inom bygg-
branschen, industrin, fastighetsbranschen och bland 
kommuner. Företaget anlitas även av privatpersoner.

Miljökonsulter efterfrågade
Satsningen på miljökonsulttjänster inleddes för ett år 
sedan och har slagit mycket väl ut.
 – Våra miljökonsulter greppar över ett stort fält, från 
att ge råd om enskilda avlopp till att vara bollplank för 
miljöchefer eller hjälpa företag med olika tillstånds-
ansökningar och miljöinventeringar, säger Anna.
 Efterfrågan på de här miljökonsulttjänsterna ökar 
kraftigt, enligt Anne-Marie som berättar att företaget 

i dagarna installerat sin tredje miljökonsult på kontoret. 
Och �er kan det bli…

Dialog ger idéer
Dialogen med kunderna är det som får Renall att utvecklas 
och växa, framhåller Anna.
 – Vi är lokala och rör oss ute bland våra kunder. De upp-
skattar vår entreprenörsanda och �exibilitet, de korta 
beslutsvägarna. Vi fångar upp kundernas önskemål och 
löser deras problem, säger hon. 
 Ett färskt exempel är Renalls satsning på förnyelsebart 
bränsle i hela maskinparken.
 – När vi mötte kravet på att ha fossilfritt bränsle från 
en kund första gången, var vi snabba att ta beslut om en 
generell övergång i hela vårt företag. Sedan halvårsskiftet 
2016 kör vi alla bilar med HVO-bränsle och några på el 
eller biogas. Hållbara lösningar ökar vår konkurrenskraft, 
säger Anne-Marie. 

Udda frågor
Ibland hör kunder av sig med lite mer udda förfrågningar.
 – Häromdagen ringde en person och undrade om vi 
kunde ta hand om tio ton fågelträck. Självklart kunde vi 
�xa det, även om vi inte stött på problemet förut, säger 
Anna.
 Det �nns ett driv i företaget som märks ända ut i varje 
förarhytt, framhåller Anna och Anne-Marie.
 – Vi är problemlösare hela högen, oavsett position i 
företaget. Jag tror det har att göra med att vi är ett ägarlett 
företag, med vd:n mitt i verksamheten, säger Anne-Marie. 

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Problemlösare 
växer så det knakar

Ägare: Ronny och Marie-Louise Fyhr

Bakgrund: Ronny Fyhr startade och drev tidigare 
företaget Allren i Söderköping, som paret Fyhr sålde 
2009 till Suez Recycling. De var dessutom delägare i 
ÖHS, som funnits i 30 år. 2009 tog de över hela ägar-
skapet i ÖHS, som 2012 bytte namn till Renall.

Verksamhet: Miljöserviceföretag inom avfall, åter-
vinning, slamsugning, högtrycksspolning, fastighets-
jour, miljökonsulttjänster och kommunala entre-
prenader.

Antal sysselsatta: Cirka 50 personer

Omsättning: 2012: 25 miljoner kronor, 2015: 
66 miljoner kronor. Beräknad omsättning 2016: 80 
miljoner kronor.

Marknad: Östergötland och Sörmland

Fakta 
Renall AB

Marknadschef Anne-Marie Holmberg och platschef Anna Johansson, Renall AB.
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Vad händer just nu? 
Next:Norrköping

Kardonbanan först ut i Ostlänkenprojektet

2017 sätts spaden i marken för hela Ostlänkenprojektet 
genom att en ny järnväg för godståg byggs i Norrköping.  
Kardonbanan kommer att knyta ihop järnvägs- 
anslutningen från Åby via Malmölandet till hamen  
på Händelö. När Ostlänken byggs kommer dessutom 
godsbangården att flytta ut på Malmölandet.  

Så ska Ostlänken byggas i Norrköping

I våras presenterade Trafikverket sitt förslag på hur 
Ostlänken ska dras norr och söder om Norrköping. 
Under hösten kommer det även bli klart hur spårdrag-

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

ningen ser ut för de centrala delarna. I samband med 
detta utreds även stationsläget närmare. 2014 fattade 
kommunen beslut om att ett upphöjt läge var bäst uti-
från den kunskap som fanns då. Sedan dess har många 
utredningar gjorts och vi börjar få en betydligt bättre 
bild kring de två alternativen; upphöjt eller markförlagt 
läge. Följ arbetet på vår webbplats next.norrkoping.se.

Välbesökt samråd för Inre hamnen

Samrådet för den första detaljplanen för Inre hamnen 
har just avslutats. Omkring 700 personer följde med på 
kommunens båttur för att ta del av utvecklingsplanerna. 
Nu fortsätter planarbetet genom att alla synpunkter 
sammanställs och planförslaget justeras. Under 2017 
kommer ytterligare en chans att påverka innan politikerna 
ska fatta beslut. Ta del av planförförslaget på vår  
webbplats next.norrkoping.se/inrehamnen.

Byggstart i Inre hamnen

Just nu pågår arkeologiska utgrävningar i Inre hamnen 
och när detta är klart kommer marken att renas.  
Utgrävningarna visar många spännande delar av  
Norrköpings historia. Visste du att Inre hamnen har 
varit platsen för kvinnofängelse, kunglig spritfabrik och 
båtvarv för ostindienfregatter? När utgrävningarna är 
klara och marken är ren kommer gator och allmänna 
ytor att börja byggas ut omkring 2018. 

Snart kan du anmäla intresse för lägenhet

Förra året blev det klart vilka åtta byggherrar som ska 
få bygga bostäder i den första etappen av Inre hamnen. 
Under året har byggherrarna tillsammans med kom-
munen arbetat med hur stadsdelen ska utformas. Inom 
kort kommer vi offentliggöra vilken byggherre som 
kommer att bebygga vilken tomt. Det innebär att du 
som är intresserad av en bostad här kan göra en intresse- 
anmälan hos respektive byggherre. Runt 2019 kommer 
de första bostäderna att börja byggas. 

Arkeologiska utgrävningar pågår just nu i Inre hamnen. 

Bild: Arkeologerna Statens historiska museer

Fartyg M/S Galaxy 23-timmar
Programförslag

Dag 1

19.30 Välkommen ombord! M/S Galaxy

20.30 3-rätters middag restaurang Bistro Alex/Grillhouse

Dag 2

08.30 Frukost serveras på restaurang Buffet Silja Line

10.00 Mötet börjar på fartygets konferensavdelning
Pausmed kaffebuffé på valfri tid

12.30 Lunchbuffé restaurang Buffet Silja Line

14.00 Mötet fortsätter

18.15 Fartyget anländer till Stockholm

Å B O

För bokning: tallinksilja.se eller 08-2208 30

PRIS FR

1082:–
PER PERS

Konferenskryssning 1 dygn

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

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

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

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

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

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

Berlin, Prag, Wien m fl. 

Boka nu på norrkopingairport.se eller via din resebyrå.
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Hur startar man upp ett nybyggt hotell?
Hanna Lidén Blom vet. För ett år sedan var hon först på plan, 
som nytillträdd direktör för Comfort Hotel i Norrköping.

Comfort Hotel gav jobb till 30 personer

– Jag landade i något som fortfarande delvis var en bygg-
arbetsplats. Var börjar man? 
 Det stora och roliga var att anställa all vår personal! Men 
det var mycket annat att ta tag i – från val av fönsterputs-
entreprenör till sopsortering. Oj, oj vad mycket jag har lärt 
mig, utbrister hon.
 Hotellet invigdes i april i år, och då hade Hanna 
nyrekryterade medarbetare vid sin sida och koll på alla 
pusselbitar. Hon tar emot med glad uppsyn i den kombi-
nerade baren/receptionen, i hotellets hjärta – en modernt 
inredd lounge som binder samman de två ombyggda äldre 
husen med det helt nyuppförda.

Ung och erfaren
27 år gammal axlade hon alltså ansvaret för Nordic Choice 
Hotels stora satsning i Norrköping. Men någon novis var 
hon långt ifrån, med �era års erfarenhet som bland annat 
sales manager på Clarion Hotel Gillet i Uppsala och 
receptionschef på Clarion Hotel i Stockholm. Det som 
�ck henne att skruva upp målsättningarna ytterligare var 
en mycket inspirerande ledarskapsutbildning inom Nordic 
Choice-kedjan. 
 – Jag bestämde mig då för att bli hotelldirektör före 30 
och höll ögonen öppna efter spännande projekt, berättar 
hon. 
 Innan utbildningen var slutförd �ck hon frågan om att 
bli chef för satsningen i Norrköping.
 

Annorlunda rekrytering
Hanna skrattar och gestikulerar, utstrålar energi och bjuder 
på sig själv. Det syns att hon lever mitt i sin yrkesdröm.
 – Jag tycker om att ge service, att få andra att må bra. 
Och som chef blir jag så glad när jag ser medarbetare göra 
stordåd, som de själva inte trott sig om, när de växer och 
blommar. Det är nog min största drivkraft, säger hon.
Rekryteringen av de cirka 30 medarbetare som behövs för 
att bemanna hotellets alla delar under olika säsonger, gjordes 
på ett annorlunda sätt.
 – Avdelningscheferna tillsattes på traditionellt vis, men 
för att hitta rätt personer till de andra posterna, gjorde vi ett 
slags �lmaudition. De sökande �ck i ett första skede skicka 
in �lmklipp på sig själva. Ska man jobba i den här branschen 
gäller det att våga ta ut svängarna! Utifrån �lmklippen 
valde vi ut en skara som gick vidare och �ck lösa uppgifter 
tillsammans här på hotellet. På så vis kunde vi till exempel 
se kreativitet och samarbetsförmåga, berättar Hanna.

Ny träffpunkt i Norrköping
Hon är mycket nöjd med uttagningen och det gäng som 
nu tar emot hotellets gäster. Många av de nyanställda är 
ungdomar.
 – Vi är ett team, med blandade erfarenheter, som jobbar 
väldigt bra tillsammans. Vi skrattar mycket, även när allt 
inte är perfekt. Det är många ”high �ve” i korridorerna!
Nu vill Hanna och hennes medarbetare sätta det nya 
hotellet på nöjeskartan. 
 – De här husen är mer än ett hotell. Atmosfären och 
känslan ska vara att det är enkelt att titta in här. Vi öppnar 
upp för en ny trä�punkt i stan. Här kan människor mötas 
efter jobbet eller före konserten till exempel.

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Hannas team 
öppnar dörren 
för Norrköping

Jag bestämde mig då 
för att bli hotelldirektör
före 30...

Antal rum: 186

Antal mötesrum: 4

Ingår i kedjan Nordic Choice Hotels, koncernen som 
ägs av norrmannen Petter Stordalen. Koncernen 
omfattar mer än 180 hotell på över 100 orter i 
Skandinavien och Baltikum.

Bor: Lägenhet centralt 
i Norrköping.

Familj: Särbo Markus, som 
jobbar inom ett 
it-konsultbolag.

Gör på fritiden: Umgås med vänner och familj. 
Gillar att laga mat. 

Om Norrköping: Flyttade hit från Stockholm när 
hon fick jobbet som hotelldirektör. ”Stortrivs. Så glad 
och överraskad över den välkomnande andan från 
kommunen, företag och branschkollegor!”

Hanna Lidén Blom

Fakta 
Comfort Hotel Norrköping
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Från överskott till bostadsbrist. Nu har byggkranarna gjort comeback 
över Norrköpings hustak – och det med besked.
– Efter lite kräftgång för några år sedan råder det byggboom i stan, säger 
Pontus Lindblom, etablerings- och logistikansvarig på Näringslivskontoret.

Inte på 40 år har det byggts så mycket i Norrköping som 
det gör idag. Det så kallade byggkransindexet har explo-
derat i takt med att byggtakten fyrdubblats. 
 – Nu planerar vi för omkring tusen nya bostäder om 
året, vilket är ett minimum om vi ska hantera den ökade 
in�yttningen. År 2035 planerar vi för att ha ytterligare 
cirka 40 000 invånare i Norrköping. Det ställer stora krav 
på oss, säger Pontus Lindblom, etablerings- och logistik-
ansvarig vid Näringslivskontoret.
 Han vittnar om en intensiv – och spännande – jakt på 
såväl nya som be�ntliga bostadsbyggare.
 – När vi bjuder hit aktörer till stan blir de �esta fasciner-
ade över hur enormt vackert det är. Kombinationen av 
gammalt och nytt, samt den puls och mångfald som växer 
fram i Norrköping, är verkligen något attraktivt. Under 
Almedalsveckan talade �era oberoende fastighetskonsulter 
sig varma om Norrköpings tillväxt, säger Pontus Lindblom.
 Flera parametrar ligger bakom den pågåeende bygg-
boomen. Konjunkturen är en given grundbult, men 
beskeden kring Ostlänken och kommunens proaktiva 
arbetssätt har också gett en nödvändig skjuts framåt.
 – Vi försöker hela tiden vara på tårna och visa markna-
den att vi har paketerade områden som vi kan sälja. Det 
ska inte �nnas några tvivel på att företag ska vilja investera 

– och stanna – i Norrköping. Hittar en bolagsledning eller 
en ägarkonstellation ett område som de vill bo i innebär 
det per automatik att de kan tänka sig att �ytta verksam-
heten, säger Pontus Lindblom.

Ambition att koppla ihop alla områden
Strategin är att staden ska byggas inifrån och ut. En förtät-
ning och en stadsutveckling som innebär en kontinuerlig 
stad med integrerade stadsdelar eftersträvas.
 – Vi vill inte bara attrahera stora lägenhetsbyggen; nya 
villor och radhustomter i stadens ytterkant är minst lika 
viktigt. Det exploateras dessutom bland annat på Vikbo-
landet, i Kolmården och i Arkösund. Vår ambition är att 
koppla ihop alla områden, säger Pontus Lindblom.
 Att påstå att det händer mycket på byggfronten är 
knappast en underdrift. Det handlar om nya marktill-

delningar i allt från Svärtinge skogsbacke, Östra Husby 
och Söderport i Hageby till Butängen och planlagd mark 
för småhus i Kimstad. 
 I höst väntar dessutom �era marktilldelningar i centrala 
lägen och attraktiva stadsdelar. Mitt emot Norrköpings 
resecentrum ligger kvarteret Rodga som i många år tjänat 
som busstation. Nu står området inför en stor omvand-
ling. Här ska det bli en välkomnande entré till staden med 
ny bebyggelse och ett torg.
 – Det kommer få stadsbilden att växa in i en ny skep-
nad. Att området är hett för investerare är ingen slump. 
Det är superintressant med 10 000 kvadratmeter bygg-
teknisk yta och sitt perfekta läge mot Norra Promenaden, 
säger Pontus Lindblom.
 Han lyfter också fram Gamla Rådstugan, som binder 
samman det anrika kvarteret Knäppingsborg med Norr-
köpings centrala delar längs Drottninggatan. Planerad 
byggstart är i slutet av nästa år.
 – Vi vill skapa ett stråk från Pronova till Resecentrum, 
och detta är vad som fattas för att få den sista pusselbiten 
att gå ihop. Räkna med att det kommer ge stor e�ekt på 
staden!

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

SÖKES: bostadsbyggare!

Att påstå att det händer mycket 
på byggfronten är 
knappast en underdrift.

Pontus Lindblom, etablerings- och logistikansvarig på Näringslivskontoret.
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Servicemätning av Norrköping kommuns myndighetsutövning, Insikt

Insikt är en undersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför. En enkät skickas till kunder 
som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, 
bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor av-
seende service. Resultaten följs via ett webbverktyg som på ett tydligt sätt åskådliggör NKI (nöjd kund-index) och 
utvalda servicefaktorer över tid.

Resultatet är ett konkret verktyg för förbättringsarbete så ta dig tid att 
besvara enkäten, tack!

Advokatfirman Glimstedt i Östergötland KB

Norrköping, Gamla Torget 3, Box 1234, 60042 Norrköping,011-12 92 00

www.glimstedt.se

Vi flyttar in i nya lokaler!
From 26/9 finns vi på adressen Gamla Torget 3

Norrköpings största advokatfirma

Välkommen till framtiden!

delningar i allt från Svärtinge skogsbacke, Östra Husby 
och Söderport i Hageby till Butängen och planlagd mark 
för småhus i Kimstad. 
 I höst väntar dessutom �era marktilldelningar i centrala 
lägen och attraktiva stadsdelar. Mitt emot Norrköpings 
resecentrum ligger kvarteret Rodga som i många år tjänat 
som busstation. Nu står området inför en stor omvand-
ling. Här ska det bli en välkomnande entré till staden med 
ny bebyggelse och ett torg.
 – Det kommer få stadsbilden att växa in i en ny skep-
nad. Att området är hett för investerare är ingen slump. 
Det är superintressant med 10 000 kvadratmeter bygg-
teknisk yta och sitt perfekta läge mot Norra Promenaden, 
säger Pontus Lindblom.
 Han lyfter också fram Gamla Rådstugan, som binder 
samman det anrika kvarteret Knäppingsborg med Norr-
köpings centrala delar längs Drottninggatan. Planerad 
byggstart är i slutet av nästa år.
 – Vi vill skapa ett stråk från Pronova till Resecentrum, 
och detta är vad som fattas för att få den sista pusselbiten 
att gå ihop. Räkna med att det kommer ge stor e�ekt på 
staden!



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS14

En ambassadör som älskar Norrköping och hela tiden vill utveckla staden. 
I nästan åtta år har Anne Revland levt som hon lär.
 Nu kliver näringslivsdirektören av stolen – men att lämna Norrköping finns 
inte på kartan.
 – Jag är mån om att fortsätta bidra till stadens utveckling, säger hon.

En höstmorgon 2008 stod Anne Revland och väntade 
på tågperrongen när någon plötsligt knackade henne på 
axeln. 
 Det visade sig vara en rekryterare som ville lobba för ett 
nytt, spännande jobb. Frågan gick knappast att misstolka:
”Skulle du vara intresserad av att arbeta som näringslivs-
direktör i Norrköping?”
 Spontant kände Anne Revland att uppgiften inte riktigt 
passade henne. Hon hade ingen erfarenhet av kommunalt 
och o�entligt arbete.
 – Men ju mer jag tänkte på det, desto mer intressant 
blev det. Jag hade ju studerat personal- och arbetslivsfrågor 
vid Linköpings universitet, hade lång erfarenhet av att 
jobba med kompetensfrågor kopplat till a�ärsutveckling 
inom ABB-sfären och hade arbetat nära många företag i 
varierande storlek inom en mängd olika branscher i min 
roll som regionchef på Trygghetsrådet. Jag är duktig på 
nätverksbyggande och har lätt att knyta an till människor. 
Jag insåg att jag hade något att bidra med.
 Resten är, som det brukar heta, historia. Anne Revland 
anmälde sitt intresse, tog sig igenom gallringsprocessen 
och sju och ett halvt år senare är det med framgångar i 
backspegeln hon nu lämnar samma tjänst.
 – Jag är stolt över det jag åstadkommit. Men man bygger 
en stad tillsammans, och jag har bara varit en liten del i 
Norrköpings utveckling. 

Entusiastisk igångsättare
Objektiva ögon håller kanske inte med helt och hållet. 
Folk i hennes närhet vittnar om en energisk och 

entusiastisk igångsättare som brunnit för utveckling, en 
ledare som vågat tänka utanför boxen och velat att företagen 
ska kunna uppleva kommunen som en serviceinstans.
 – Jag tycker att vi som kommun har blivit mer lyhörda 
gentemot näringslivet, vi försöker bättre förstå företagarnas 
vardag och lyssna och ta till oss av deras åsikter. Vi har 
hittat ett klimat där vi samarbetar och är betydligt mer 
proaktiva och har insett att man måste ha örat mot 
marken för att utveckla en stad. 
 Den ökade fokusen på företag har lett till en rad nya 
mötesplatser i olika format, från God morgonträ�ar 
med småföretag till Handelsgalan, Näringslivsmässan 
och instiftandet av Näringslivsrådet – bara för att nämna 
några exempel.
 – Dessutom har det varit viktigt för mig att satsa på 
unga företag. På olika mingel slogs jag av hur hög medel-
ålder det var, och undrade var de unga höll hus. Det var 
anledningen till att vi drog ihop en gala, där vi samlade 
hundratalet företag som en manifestation på hur viktiga 
de är för staden. Så här sex år senare har galan i Stadshuset 
blivit en tradition, säger Anne Revland, som är noga med 
att poängtera att hon bara ”är en pusselbit i ett stort pussel” 
och lyfter gärna fram ”gänget på Näringslivskontoret” som 
tillsammans fått vindarna att vända.

Positiv utveckling
När hon klev in på Näringslivskontoret 2009 gjorde hon 
det i en stad som ibland saknade självförtroende. F13 var 
en insomnad �yg�ottilj som förde tankarna till en svunnen 
tid snarare än till en framtida festival. På Idrottsparken 

gjorde IFK Norrköping sig redo för en säsong som skulle 
resultera i en elfteplats i Superettan. Och på Ingelsta fanns 
varken Stadiums Nordenlager eller Rustas centrallager.
 – Att vi �ck ta hand om etableringsuppdraget 2012 har 
betytt oerhört mycket. Vårt yttersta uppdrag är att få till 
�er jobb – och sedan 2013 har det arbetet gett ett tillskott 
på över 1 000 nya jobb. Går man bakåt i tiden så tror man 
knappt att man bor i samma stad, det är så mycket som 
har exploderat. Kaxighetsfaktorn har ökat. Invånarna känner 
stolthet för sin stad. Vi andas positivitet, säger Anne 
Revland.
 Hon �yttade till Norrköping 1992. 24 år senare lämnar 
hon rollen som näringslivsdirektör – men inte staden. 
 – Jag är mån om att fortsätta bidra till Norrköpings 
utveckling, nu behöver jag bara lista ut exakt i vilken form 
det sker.
 Tror du att det blir svårt att fylla luckan efter dig?
 – Jag hoppas att personen kan förvalta det goda som 
vi har byggt upp. Jag har krattat managen för min efter-
trädare. Nu behövs det en annan pro�l, ingen ny Anne 
Revland.

Slutet på
en resa
– och början på en ny

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson
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I mars öppnade Gomér & Andersson nytt auktionshus i Norrköping. 
En satsning som gått så bra att företaget redan utökat staben av 
fasta medarbetare.

Bra start för
Gomér & Andersson 
i Norrköping
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Jag tror att trenden att 
återanvända gamla saker 
kommer att växa ännu mer 
i framtiden
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När Gomér & Andersson, med lång 
historia i Linköping, tog steget att öppna 
verksamhet även i Norrköping, var det 
med ett renodlat e-handelskoncept. 
 – Vi började med en tom lokal i 
januari. I juli hade vi full snurr på 
verksamheten och noterade vår bästa 
månad – då Gomér & Andersson toppade 
försäljningen bland alla auktionshus på 
auctionet.com, där vår näthandel sker, 
berättar platsansvarig Linnéa Holmer.
 Den goda starten har fört med sig att 
företaget inrättat två fasta tjänster sedan 
i våras, värderingsexpert respektive 
fotograf. 

Känsla av kvalitetsauktion
Linnea har strävat efter att lokalen/butiken 
där alla föremål �nns uppställda för 
visning, ska vara så inspirerande och 
tilltalande som möjligt, för dem som har 
möjlighet att besöka auktionshuset. Med 
specialtillverkade glasmontrar för bästa 
exponering och möblerade miljöer vill 
hon förmedla en känsla av kvalitets-
auktion. Utmaningen är att butiken 
ständigt förvandlas. Nya föremål plockas 
in varje dag, parallellt med att föremål 
säljs och plockas bort.
 – Genomtänkt logistik är en förut-
sättning för att få allt att fungera smidigt. 
Alla föremål värderas, fotograferas och 
läggs upp på nätet vartefter vi får in dem. 
Allting packas sedan här och skickas ut i 
Sverige och världen efter försäljning.
 
Ökat intresse
Det är inte så länge sedan som Gomér & 
Andersson höll traditionella slagauktioner 
i Linköping. Hösten 2012 övergick före-
taget till auktioner uteslutande på nätet. 
 – Det har ökat tillgängligheten, �er får 
möjlighet att hitta unika föremål och den 
som säljer har hela världen som publik. 
Vi har egentligen ingen särskild högsäsong 
eller lågsäsong längre. Försäljningen 
jämnas ut över hela året, säger Linnéa 
och fortsätter:

 – Och vi ser att intresset för att köpa 
och sälja på auktion ökar hela tiden. 
På auktion kan du hitta föremål av hög 
kvalitet, till ett lägre pris än om du köper 
nytt. Jag tror att trenden att återanvända 
gamla saker kommer att växa ännu mer i 
framtiden.

Många år i England
Linnéa är konsthistoriker i grunden. 
Hon har utbildat sig och arbetet i England 
i många år. Ett jobb på Stockholms 
Auktionsverk förde henne tillbaka till 
Sverige för fem år sedan. Intresse och 
karriär har gått hand i hand. Linnéa drivs 
av en stark passion för konst, historia och 
hantverk som i förlängningen handlar 
om en drivkraft att se sammanhang och 
förstå världen.
 – Att ta hand om och förmedla ömt 
vårdade och älskade saker är ett stort 
ansvar. Det väcker tankar och känslor. 
Alla gamla föremål vi hanterar förtjänar 
att bli omhändertagna på ett respektfullt 
sätt. De har varit viktiga i människors liv 
och de speglar vår historia och konst-
historia.

Ett svartvitt foto…
Hon berättar om ett svartvitt foto som 
singlade ner på golvet när hon gick 
igenom saker från ett hem en dag.
 – Det var en statarfamilj, fotograferad 
1931. På baksidan stod några handskrivna 
rader från en syster till en bror som nu 
fanns någonstans ute i världen. Systern 
skrev så kärleksfullt om hur glad hon var 
varje gång hon gick till brevlådan i hopp 
om att hitta en hälsning från sin bror. Jag 
har sparat fotot vid min dator som en 
påminnelse om varför vi gör det vi gör, 
här i huset. Det kan tyckas som om vi 
bara jobbar med saker, men det vi jobbar 
med är otroligt levande. Vi är en länk 
mellan historien och framtiden, säger 
Linnéa.
               

Etablering: Öppnade i mars 2016, med visnings-
butik på Importgatan 50. Familjeföretaget Gomér & 
Andersson grundade sitt auktionshus i Linköping 
1929. 

Verksamhet: Tar in enskilda föremål och hela 
hem för värdering och försäljning. Erbjuder även 
helhetslösningar i samverkan med välgörenhets-
organisationer och städföretag.

Nätauktioner: All försäljning sker via anslutning till 
auctionet.com, en site som samlar flera auktionshus.

Marknad: Sverige och övriga världen. 80 procent av 
alla sålda föremål skickas från auktionshuset till andra 
orter i Sverige och utomlands, exempelvis till Kina och 
USA.

Aktuell: Platsansvarig för auktions-
huset Gomér & Andersson i 
Norrköping.

Bakgrund: Studier i konsthistoria 
vid universitet i Leicester, guide-
ansvarig på Victoria and Albert 
museum i London, visnings-
värdinna på Stockholms Auktions-
verk och Liljevalchs Konsthall, 
värderingsexpert hos Lauritz.com.

Bor: Etta i Norrköping på 46 
kvadratmeter.

Familj: Stor – hit räknas både 
familj och vänner. 

Utanför jobbet: Älskar stora 
bjudningar och lagar gärna maten. 
Sommarstugan i Stockholms 
skärgård är en oas. Linnéa reser så 
ofta hon kan, gärna till New York, 
Italien och England.

Linnéa Holmer Gomér & Andersson i Norrköping

EN TIDNING OM NORRKÖPINGS NÄRINGSLIV

Nästa nummer av 
Norrköping Växer
utkommer den 3/11.

Vill du synas
med en annons?
Mejla till b2b@ostgotamedia.se
eller ring 011-200 355
så hjälper vi dig.
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Vi har en ny upphandlingsstrateg i stan, och han har en tydlig 
ambition – att få fler företag att vilja lämna anbud.
 – Vissa leverantörer upplever att upphandlingsdokumenten är 
omfattande och komplicerade. Vi vill förenkla processen, 
säger Björn Andrén.

I januari tillsattes Björn Andrén som ny upphandlings-
strateg i Norrköpings kommun. Tillsammans med 
Upphandlingscenter strävar han efter att bidra till att 
utveckla samarbetet inom kommunen samt utveckla 
dialogen med marknaden. 
 – Den stärkta marknadsdialogen har två syften: dels att 
försöka få �er företag att bli intresserade att lämna anbud, 
särskilt små och medelstora företag, dels se om vi kan 
förenkla och förtydliga kommunikationen i våra upp-
handlingar. 
 Många företagare upplever att det är svårt och krångligt 
med kommunens upphandlingar. På vilket sätt? 
 – En del leverantörer kan nog uppleva att upphandlings-
dokumenten är omfattande och komplicerade, samt att 
eventuella misstag som görs i anbudet innebär att anbudet 
riskerar att uteslutas. Det kan vara svårt att förstå om man 
inte är insatt i LOU (Lagen om o�entlig upphandling). 
 På vilket sätt försöker ni göra det lättare för företagen?
 – Det är viktigt att förhindra att kommunen tvingas 
utesluta konkurrenskraftiga anbud på formella grunder. 
Kommunen behöver lämna information så att anbuds-
givarna förstår hur upphandlingsreglerna fungerar. Enligt 
LOU �nns det mycket begränsade möjligheter att tillåta 
en leverantör att rätta formella fel i anbudet. Det är också 
svårt att skicka in nya handlingar och uppgifter även om 
de framstår som detaljer från leverantörens synvinkel. 
Kommunens möjlighet till att göra en bra a�är är delvis 
beroende på hur väl vi lyckas informera leverantören om 
reglerna och vilka krav som gäller, samt hur väl leveran-
törerna lyckas uppfylla kraven i sina anbud.

 Vilka utmaningar ser du det när det gäller förenkling 
och förbättring av upphandling – både ur kommunens 
och företagens perspektiv?
 – När det gäller att skapa förståelse för hur upphandlings-
reglerna fungerar så gäller det att kommunen och UC 
är aktiva och informerar om förutsättningarna i sina 
upphandlingar och anordnar forum för dialog. Det här 
arbetet är långsiktigt och tar tid. En utmaning är att nå ut 
till företag så �er blir intresserade av att lämna anbud till 
kommunen. 
 På vilket sätt kan företagen bidra?
 – Framför allt genom att delta i marknadsanalyser och 
dialogaktiviteter, som exempelvis upphandlingsseminarier. 
De kan även vara aktiva och lämna synpunkter och förslag 
till förbättringar av kommunens upphandlingar.
Vad är viktigt för er att åstadkomma på längre sikt?
 – Att genom kontinuerligt förbättringsarbete av 
kravformulering, behovsanalys och kommunikation 
vid upphandling göra det attraktivt för leverantörer 
att lämna anbud till kommunen. På så sätt kan vi öka 
antalet leverantörer som lämnar anbud. Kommunen 
ska uppfattas som en attraktiv och kompetent inköpare. 
Genom den ökade konkurrensen säkerställs att kommunen 
kan köpa varor och tjänster till de förmånligaste villkoren 
på marknaden.

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Slut på krånglet 
– nu ska upphandlingar bli enklare

Branschförståelse – Starta processen genom att 
kommunicera med aktuell bransch och dess före-
trädare. På så sätt kan upphandlarna sätta sig in 
i branschspecifika förutsättningar.

Utifrånperspektiv – Utforma förfrågningsunderlag 
och dokumentation med ”enkelhet” som ledstjärna, 
och med ”tydlighet” som stöd, för företagen att 
kunna förstå. 

Kunskapsöverföring – Ge utrymme och möjlighet 
för företagen att ställa frågor, ordna möten som stöd 
för att göra rätt från början. 

Se hela affären – Tänk längre än bara lägsta pris. 
Lokala entreprenörer bidrar med värden som ger 
många fördelar för kommunen. Exempelvis skatter, 
arbetstillfällen och investeringar.

Utveckla lokalt näringsliv – Ge små och medelstora 
entreprenörer chansen att kunna vara med i anbuden, 
ett bra sätt att utveckla lokala affärer. 

Begränsa administration och byråkrati – Små och 
medelstora leverantörer är specialister på vad de gör, 
men har begränsad administrativ kapacitet. Byråkrati 
driver kostnader för alla parter och är inte värde-
skapande.

* Tips från Mikael Lidman, vd för Svenska Fordhandlare-
föreningen och medlem i Näringslivsrådet.

Upphandlingscenter samarbetar med kommunerna i Finspång, Kinda, 

Söderköping, Valdemarsvik, Vingåker och Åtvidaberg samt med ett antal 

till kommunerna knutna bolag. 

Fakta 
Att tänka på när man går in
i ett upphandlingsskede*

Björn Andrén, upphandlingsstrateg i Norrköpings kommun.

Hur fungerar
en upphandling?
Välkommen till ett seminarium som ger en 
bild av de regelverk som styr en upphand-
ling. Seminariet vänder sig till företag som 
vill lära sig mer om hur en kommunal 
upphandling går till och vilka regelverk 
som styr en upphandling.
 
Syftet är att öka förståelsen för processen 
så att en upphandling inte ska upplevas 
som komplicerad och svår.
 
Tid: tisdag 18/10, kl 08.30-12.30 
Plats:  Cnema, Norrköping
 
Under dagen ges även möjlighet att höra vad som är 
viktigt för olika kommunala enheter och få svar på 
specifika frågor kring upphandlingar.
Under dagen deltar följande personer:

•	 Moderator	Kristian	Pedersen,	KahnPedersen

•	 Reidar	Svedahl,	kommunalråd

•	 Björn	Andrén,	Upphandlingsstrateg

•	 Clifford	Landin,	UpphandlingsCenter

•	 Niklas	Engström,	Tekniska	kontoret

•	 Per	Kempe,	Lokalförsörjningskontoret

•	 Karin	Höglund,	Hyresbostäder

•	 Kristofer	Dahlberg,	NOVA

•	 Raymond	Axelsson,	Norrköpings	hamn
 

Anmälan senast den 11 oktober
till britt.forsberg@norrkoping.se
 
Välkommen!

Inbjudan
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Här har ni den nya trenden – allt fler företag anställer studentambassadörer 
som fungerar som deras förlängda ansikte utåt mot universitetsvärlden.
 – Vi vill skapa en dynamik i integrationen mellan näringsliv och utbildning, 
säger Henrik Boström på IT-företaget Consid.

En dag upptäckte Erik Sandrén ett digitalt fotavtryck på 
sin egen LinkedIn-sida. En av IT-företaget Consids med-
arbetare hade upptäckt hans pro�l – och fattat tycke för 
Eriks bakgrund som Medieteknik-student på Linköpings 
universitet.
 – De skulle delta i våra arbetsmarknadsdagar med planen 
att hitta en studentambassadör. Men Adrian hittade mig 
och undrade om jag ville komma på intervju. Den gick 
bra – och mitt första uppdrag blev att stå tillsammans med 
Consid på Medieteknikdagarna, berättar Erik Sandrén.
 Han beskriver sig själv som en brygga mellan universitet 
och företaget.
 – Som studentambassadör �nns jag där för Consid för 
att hjälpa dem förstå hur universitetsvärlden fungerar och 
vad som är aktuellt just nu. Samtidigt som jag gör det 
representerar jag Consid på universitetet för att få hjälpa 
dem bygga ett varumärke bland studenterna.
 Vad visste du om studentambassadörens vardag innan 
du hamnade på Consid?
 – Studentambassadörer är ju någonting relativt nytt 
i mitt tycke, men vi på Medieteknik har haft stor 

exponering av dem under en tid från företag som exempel-
vis Spotify och Netlight. På så sätt har jag sett ungefär vad 
de pysslar med på studentsidan, men det är ju inte bara 
det arbetet som syns som görs.
 Vad är det mest stimulerande med jobbet?
– Eftersom jag är väldigt tekniskt lagd är det spännande 
att utmana sig själv lite i ett arbete som inte består av att 
programmera och räkna matte. Jag trivs jättebra. Eftersom jag 
tänkte bo kvar i Norrköping när jag är klar med studierna 
känns det kul att ha en fot inne i branschen i stan, säger 
26-årige Erik Sandrén, som nu är inne på sitt femte och 
sista år som student på LiU.

Dynamiken är viktig i integrationen
Consid har jobbat med studentambassadörer sedan 2013. 
Regionchefen Henrik Boström kan rada upp �era olika 
skäl till att man gått och går all in i satsningen.
 – Vi vill skapa en dynamik i integrationen mellan 
näringsliv och utbildning. Vi är ett av Sveriges snabbast 
växande IT-konsultbolag där vi vill inspirera och rekrytera 
framtida medarbetare. Med hjälp av våra studentambassa-

dörers kunskap och erfarenhet når vi rätt målgrupper med 
rätt information. Tanken är också att de ska gå vidare till 
en anställning hos oss efter avslutade studier, säger Henrik 
Boström.
 Varför är det viktigt för er att få hjälp att bygga 
Consids varumärke bland studenterna? 
 – Vi är en attraktiv arbetsgivare och genom detta 
initiativ öppnar vi upp ögonen bland �er studenter för 
oss som företag samt ökar utbytet mellan näringsliv och 
utbildningsväsendet. För oss har detta initiativ varit 
mycket framgångsrikt i vårt arbete att stärka vårt varu-
märke bland såväl framtida potentiella medarbetare men 
även bland morgondagens beställare.
 Skulle du rekommendera fler norrköpingsföretag att 
satsa på studentambassadörer? 
 – Absolut! Vi har fått precis den e�ekt av att använda 
studentambassadörer som vi hoppades på innan vi drog 
igång satsningen. 

 

Varumärkesbyggande
med studenter i fokus
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Erik Sandrén och Henrik Boström, Consid. 
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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

Cecilia Aldén, 
Castellum

Lars-Åke Karlsson, 
Slättö

Anders Strömlid, 
Estate Concierge

Så är vi med och skapar Norrköping
 – Castellum är den lokala aktören med de stora 
resurserna. Vi ser oss inte som en fastighetsförvaltare, 
vi är fastighetsutvecklare. Sedan vår entré i Norrköping 
under våren 2015 arbetar vi strategiskt för att öka 
stadskärnans attraktivitet. Ombyggnaden av Gamla 
Rådstugan går in i sin slutfas. En unik kulturskatt som 
till sina äldsta delar är uppförda på 1730-talet. Sats-
ningen är ett första steg för att bidra till den fortsatta 
utvecklingen av den härliga känslan i Knäppingsborg-
kvarteren, som 2017 firar 10-års jubileum. 

 – Vårt nästa stora centrumprojekt är fastigheten 
Spiran som skall få en rejäl ansiktslyftning som 
ursprungligen byggdes för Sparbanken 1972. Med 
stilsäkra materialval och en helt ny design av bygg-
naden är vårt mål att Spiran skall bli ett nytt land-
märke i centrala Norrköping och som fylls med butiker, 
kontor och restaurangverksamhet. Ombyggnaden 
påbörjas med start under fjärde kvartalet 2016 med 
inflyttning under första kvartalet 2018. 
 Vi på Castellum tänker inte bara på fastigheter, utan 
lika mycket på människor och samhällen. Vi vill växa 
med Norrköping - och vi gör det genom att hjälpa 
våra kunder att utvecklas i en expansiv och attraktiv 
kommun.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är en unik stad fylld med kultur, 
kunskap och kreativitet. Omvandlingen av det gamla 
Industrilandskapet har varit oerhört lyckosamt och 
bidrar till starkt till stadens attraktivitet. Att hitta en 
så bevarad miljö från storindustrins genombrottstid är 
svår att hitta ens i de gamla engelska textilstäderna. 
Knäppingsborgskvarteren är något vi också skall vara 
stolta över. Ett unikt kvarter som erbjuder upplevelser, 
fika, mat, dryck och shopping, i en kulturmiljö som 
sjuder av dynamik – inte minst under sommar-
månaderna då kvarteret fylls med musik- och teater-
föreställningar. Den nya höghastighetsjärnvägen 
Ostlänken innebär att Norrköpings expansionstakt 
kommer att öka rejält. Nya innerstadsdelar kommer 
att skapas som tar vara på Norrköpings fantastiska 
läge vid vattnet.

Så är jag med och skapar Norrköping
 – Slättö är med och utformar varierande och levande 
stadsdelar i Norrköping med spännande arkitektur. Vi 
kommer att tillföra mervärden inte bara för stads-
delarna och våra hyresgäster/bostadsrättsinnehavare 
utan också flanerande Norrköpingsbor med vackra och 
inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa 
bottenvåningar, välkomnande entréer och olika upp-
låtelseformer. Våra projekts målsättning är att mini-
mera klimatpåverkan i största möjliga utsträckning.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är komplett, att gå runt vid åbackarna 
vidare ner genom industrilandskapet och ut mot 
hamnen är en upplevelse alla årstider, nära till skär-
gården med alla dess kvalitéer, staden har ett rikt 
kulturliv och är historiskt mycket intressant. 
Norrköping är dessutom en tillväxtort och vi på Slättö 
fokuserar just på tillväxtorter då vi producerar våra nya 
hyresfastigheter. Vi vill fortsätta växa med Norrköping 
på ett kvalitativt sätt, det är en resa vi vill vara 
delaktiga i.

Så är vi med och skapar Norrköping:
 – Vi inom Estate Concierge erbjuder fastighetsägare 
och investerare, lokala som nationella, vår kompetens 
och lokal närvaro i fastighetsbranschen. Vi levererar ett 
koncept som omfattar helhet kring fastighetsägande. 
Allt från gräsklippning till bokslut.
 Genom fastighetsutveckling och projektledning 
skapar vi möjligheter för bättre, mer kostnadseffektiva 
och verksamhetsanpassade lokaler för befintliga och 
nya företag.

Det bästa med Norrköping är:
 –  Det måste vara den energi och entreprenörsanda 
som, trots nedläggningar av äldre industrier, bevisligen 
finns i stan. Vi möter dessa mindre och medelstora 
företag varje dag. Det är fantastiskt intressant och 
spännande arbete.
 Ska jag titta på vår bransch så gläds jag särskilt över 
att det byggs på de rivningstomter som funnits. Fler 
bostäder i industrilandskapet och övriga centrala stan 
kommer att skapa trevliga och trygga miljöer. 
 Jag ser med stor förväntan fram emot när dessa 
projekt färdigställts.  




