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Tack för i år!

Innehåll

2015 har varit ett framgångsrikt år för Norrköping, 
inte minst sett ur ett näringslivsperspektiv. 
Det byggs som aldrig förr i vår stad, vilket signalerar 
stora investeringar, utveckling och framtidstro. 

 Ett antal tunga externa investerare har satsat i 
Norrköping i år: Heimstaden, Corallen, Olav Thon 
Gruppen och Stordalen för att nämna några. 
Vi har fått uppleva ett antal nya större och mindre 
företagsetableringar, där förverkligandet av Rustas 
centrallager är det allra största. Antal nyanmälda 
jobb har också nått rekordnoteringar, och arbets-
löshetssiffrorna går åt rätt håll - en minskning med 
3,5 % sedan november förra året.

 Vi har också fått uppleva stora idrottsframgångar 
under 2015. Till exempel tog sig Vita Hästen hela 
vägen till direktkval till SHL i våras, Norrköping 
Dolphins både damer och herrar håller sig kvar 
i toppskiktet i basket och klubbens lag i rullstols-
basket tog sitt tredje raka SM-guld. Som grädde 
på moset är IFK Norrköping svenska mästare i fotboll. 

 Dessa och andra händelser, omvärldens intresse 
för vår stad och kommun och inte minst allt det 
engagemang vi upplever hos våra medborgare och 
företag ger en stark känsla av glädje, stolthet och 
framtidstro!

 Vi på näringslivskontoret har förmånen att få 
träffa många av er företagare i olika sammanhang 
och kan på så sätt skapa oss en bild av läget när 
det gäller utmaningar och möjligheter i vardagen 
för er företagare, vilket vi uppskattar mycket. 
Några av alla dessa goda exempel och stolta 
företagare kan du läsa om i denna tidning.

 Vi skulle dock vilja veta så mycket mer, framför 
allt om våra små företag som finns där ute, och 
som vi har svårt att nå ut till om vi inte kommer 
på besök. Därför har vi nu startat vår turné. Förra 
veckan besökte Heléne och Nils från vårt kontor 
31 företag på några få timmar på Risängen. Det 
blir korta besök som bland annat säkrar upp 
kontaktuppgifter, antal anställda, verksamhets-
område och hur vi på bästa sätt bibehåller kontakten. 

 Om du vill ha ett besök på just ditt företag, 
tveka inte att höra av dig!

 Avslutningsvis vill vi på Norrköpings kommuns 
näringslivskontor önska dig och ditt företag
God Jul och Gott Nytt År!

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

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

Anne Revland
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun

Fo
to

: J
o

ak
im

 B
lo

m
q

vi
st

#38
OKTOBER 2015

s 5 Guldpåsen väger tungt

s 6 iDeals mobiltillbehör hittar snabbt ut i världen

s 8 DoggsenCenter etablerar öppenvård
 med tolv platser

s 10 Byggdagen lyfter hela branschen

s 11  Rådgivning för företagsamma invandrare

s 12 Ett varumärke med guldstänk

s 14 Nu ska musikkartan ritas om

s 16 Full fart framåt för Fredrik Frakt

s 18 Prao – en språngbräda till arbetslivet

s 22  Lavette Film. Tajt team slår stort utan omvägar

s 24 Planterar plantor – och förtroenden

s 25 Betong – fundament till framgång

s 26  Leons – korvkiosk med anor

s 27 Ge offentliga upphandlingar tid

K
äl

la
: 

w
w

w
.n

or
rk

op
in

g.
se

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

DIStRIBuERAS mED NORRköpINGS tIDNINGAR OcH FOLkBLADEt vEckA 52. FRåGOR Om INNEHåLLEt BESvARAS Av ANNE REvLAND, NORRköpINGS kOmmuN, tFN 011-15 15 02
Etendo växer 

med Almi 

i ryggen S 4

Offentliga upphandlingar 

behöver inte vara 

komplicerade. S 27Djurassisterade metoder 

hjälper unga att 

må bättre

Brödernas Kafé

S 8-9

#38
DECEMBER 2015

EN tIDNING Om NORRköpINGS NÄRINGSLIv

S 14 - 15

S 6

S 20 - 21

En kärleksförklaring

till Norrköping

Mobiltillbehör 

hittar snabbt

ut i världen

Musikkartan
ritas om

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/

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

s 20 Brödernas Kafé
 En kärleksförklaring till Norrköping

s 4 Etendo växer med Almi i ryggen
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Att öka omsättningen, anställa fler personer och etablera sig på nya 
orter är sunda tecken i ett företags vardag. Men hur organiserar 
man tillväxten? För snabbväxande Etendo var valet givet.
 – Almis Tillväxtprogram har hjälpt till att påskynda vår expansion, 
säger vd:n Jenny Ohlin Olausson.

Många svenska företag har en ambition att 
växa, men tar inte steget. Företagsledare ut-
trycker att de sällan hinner sätta sig ner och 
fundera på sitt företag i ett mer långsiktigt 
perspektiv. Det säger Jonas Wiklander, 
affärsrådgivare på Almi.
 – Den mångsidiga rollen som företagare, 
och alla kontakter med kunder, personal 
och leverantörer via telefon och mejl, gör 
att det kortsiktiga alltid vinner över det 
långsiktiga arbetet i kampen om kalendern. 
Då kan det vara svårt att komma vidare 
till nästa nivå i företagandet, och man kan 
uppleva att företaget står och stampar.
 Med sitt skräddarsydda Tillväxtprogram
vänder sig Almi till etablerade företag med 
potential att växa eller som är i en kraftig 
tillväxtfas. Ambitionen är bland annat att 
ge stöd för att organisera tillväxten och för 
att undvika tillväxtens fällor. 
Etendo, som har specialiserat sig på att ut-
veckla e-handelslösningar i öppen källkod, 
är ett av företagen som fått upp intresse för 
programmet.
 – Vi såg ett gyllene tillfälle att kunna få  
stöd och professionell hjälp med vår 
pågående tillväxtresa. Vi brinner för vår 
affärsverksamhet, tänker stort och är 

oerhört fokuserade på tillväxt, säger vd:n 
Jenny Ohlin Olausson.
Enligt henne har Tillväxtprogrammet 
hjälpt företaget att hitta nya utvecklings-
möjligheter i sin affärsmodell för att snabbt 
kunna skala upp verksamheten. 
 – Vi har fått bättre insikt i hur vi ska 
fokusera på vårt kärnerbjudande och jobbat 
mycket med strategiska frågor. Programmet 
i helhet har dessutom gett oss inspiration 
och påskyndat vår framtida expansion.

Kan du ge exempel?
 – Vi har deltagit i flera nyttiga semina-
rier kopplat till tillväxt i våra gruppmöten. 
Det har även varit värdefullt med kom-
petens- och erfarenhetsutbytet mellan oss 
deltagare i programmet. Vi har alla olika 
tillväxtutmaningar och vi har fungerat som 
skuggstyrelser till varandra.
Jonas Wiklander konstaterar att varje före-
tag, litet som stort, har sin egen tillväxtresa.
 – Den beror på många faktorer, som 
affärsidé, bransch, storlek, ekonomiska 
förutsättningar, och kanske viktigast av 
allt vem eller vilka personer som driver 
företaget. Vi anpassar rådgivningen till 
varje enskilt företag, även om det förstås 

finns gemensamma tillväxtutmaningar för 
många företag.
Etendo har sedan starten 2014 ökat 
omsättningen med över 50 procent per år. 
Under 2016 är ambitionen att omsätta sex 
miljoner kronor.
 – Vi har påbörjat processen med att för-
verkliga våra tillväxtplaner och har kommit 
en bra bit på vägen – tack vare Tillväxt-
programmet, säger Jenny Ohlin Olausson.

Fakta: 
Tillväxtprogrammet

I en undersökning som gjordes 
av näringslivskontoret i 
Norrköpings kommun signa-
lerade många företag att de 
var intresserade av stöd kring 
affärsutveckling och marknads-
frågor, och att de ville få 
möjlighet att jobba mer med 
sina långsiktiga tillväxtplaner. 
I år har Almi erbjudit två olika 
typer av rådgivning genom sitt 
Tillväxtprogram:
Företagscoachingen är en 
individuell rådgivning som oftast 
skett ute på företaget. Ägare/vd 
har träffat en Almi-rådgivare 
cirka en gång i månaden och 
jobbat med företagets långsik-
tiga målbild och att hitta 
åtgärder som ska hjälpa före-
taget vidare mot den uppsatta 
målbilden. Ungefär 30 företag 
i olika branscher har haft en 
företagscoach under program-
met. Affärsutveckling i grupp 
är ett grupprogram med sex 
företag i varje grupp, där 
ägare/vd från olika företag 
har träffats ungefär en gång 
i månaden och diskuterat 
tillväxtutmaningar i varandras 
företag. Representanter från 
etablerade företag i olika 
branscher har diskuterat 
säljkraft, ledarskap eller organisa-
tionsfrågor och utbytt tankar 
och arbetssätt med varandra.
Antal anställda: 27 personer

Etendo växer 
med Almi
i ryggen
Text: Henrik Lenngren Foto: Fotografica
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Text: Robin Svensson Foto: Fotofabriken

Guldpåsen
väger tungt

Handelsgalan fortsätter att vara en höjdpunkt för många butiker. Norrköpings 
kommun, som är en av arrangörerna, lägger stor vikt vid arrangemanget. 
  — Vi vill lyfta fram branschen, som är så viktig för Norrköping, säger 
näringslivsdirektör Anne Revland.

Vinnarna
i Guldpåsen

Make Up Store 
Årets butik

Susanne Grahn, Mio
Årets medarbetare

Claudia Behnan, Monki
Årets ledare

Camilla Höög, Djurmagasinet
Årets butikssäljare

Biltema 
Årets nykomling

Platinum Cars, 
Sigge Bilajbegovic
Hederspriset

Handelsgalan arrangeras av 
Norrköpings kommun, Svensk 
Handel, Norrköpings Tidningar 
och flera andra partners.

Den 12 november slogs portarna upp 
för femte gången och 484 gäster fyllde 
Flygeln. Galan är populär – och inte 
minst viktig.

Under kvällen fick gästerna, varvat med 
middag och underhållning, följa utdel-
ningen av Guldpåsen som i vanlig ordning 
innehöll utmärkelserna årets butik, ledare, 
medarbetare, butikssäljare och nykomling. 
Utöver dessa delades även Hederspriset ut, 
som utses av en jury bestående av Anne 
Revland, Anders Nilsson, chefredaktör 
på NT, och Roger Ekström, vice VD på 
Fastighets AB L E Lundsberg.
 För att bli nominerad i någon av kate-
gorierna krävs att någon föreslår butiken 
till en expertjury, som består av erfarna 
och kunniga personer inom branschen. 
Juryn gör sedan en utvärdering och 

slutnominerar tre förslag, som norrköpings-
borna kan rösta på.

Att branschen uppskattar Handelsgalan 
och dess upplägg är Anne Revland över-
tygad om. 
 – Det blir ju som en stor personalfest 
för butiksanställda. Jag kommer speciellt 
ihåg första året, det var helt fantastiskt. 
Man kände verkligen hur uppskattat det 
var, säger näringslivsdirektören.

Ordet bekräftelse är ett ord Anne Revland 
ofta nämner under vårt samtal.
 – Det handlar helt enkelt om att bygga 
en stolthet, menar hon.
 Hon berättar om fjolårets vinnare av 
”årets butik”, Coop Krokek, som ett 
exempel på betydelsen av att få verksam-
heten bekräftad. Butiken har efter 

utmärkelsen bland annat utökat sin verk-
samhet från 500 till 630 kvadratmeter.
 Nic Söderqvist, butikschef på Coop 
Krokek, minns fjolårets gala mycket väl, 
där han tillsammans med sina medarbetare 
fick den prestigefulla titeln.
 – Det var enorm glädje. Jag får fort-
farande gåshud när jag pratar om det. 
Det var mycket tack vare stödet från våra 
kunder som vi vann, säger Nic.

Vad har utmärkelsen betytt?
 – Den har skapat många positiva saker 
och är framförallt en bekräftelse på att 
vi gör rätt. Utöver att vi kunnat bygga 
ut har vi bland annat ordnat en manuell 
delikatess, då det fanns en stor efterfråga 
på det. Vi har lyckats pricka många av våra 
kunders önskemål.

www.fonusost.se

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

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

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

Borgerlig begravning
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Joachim och Filip 
siktade högt från starten
Text: Annelie Sylvan Foto: Niclas Sandberg

För bara drygt ett år sedan skötte Joachim Lindström 
och Filip Ummer företagets produktutveckling, leverans-
kontakter och försäljning hemifrån.
 – Vi satt hemma i min villa och jobbade i ett berg av 
kartonger, medan mina barn skuttade runt oss, säger 
Joachim. 
 De båda företagarna skrattar och skakar på huvudet. 
Det har hänt mycket under månaderna som gått.

Leverantör till kedjor
Sedan en tid är de installerade i lokaler på Drottning-
gatan, med kontor och en liten butik som fungerar 
som showroom. Här jobbar de tillsammans med ett par 
anställda. 
 – Vi har en egen e-butik, men det vi nu satsar stort på 
är att etablera distribution till större kedjor. Vi skickar 
hellre tusen produkter i ett paket, än tusen produkter 
i tusen paket, framhåller Filip.
 Distribution och logistik är på plats i Storbritannien, 
USA och Europa, och de har konsulter som ska driva 
försäljningen i Storbritannien, USA och Kanada. 

Möttes av skratt
Det var 2013 som Joachim och Filip började samarbeta i 
iDeal of Sweden efter att ha drivit varsitt separat företag. 
Deras företagsidé och höga ambitioner fick till en början 
omgivningen att undra hur det skulle gå.
 Var de inte lite naiva som trodde att de skulle kunna 
omsätta flera miljoner genom egendesignade fodral till 
mobiltelefoner?  Mobilskal finns det väl massor av…?
 – Vi möttes faktiskt av en del skratt och tvivel. Men 
nu har vi visat att vår idé håller, säger Filip.
 Marknaden och kundunderlaget är minst sagt brett. 
Det är många som har en mobiltelefon i världen.

Trendmedveten design
Vad är det som gör att just deras mobilskal och fodral har 
blivit så framgångsrika?
 – När vi började spåna runt våra lösningar för fyra år 
sedan, fanns det inte särskilt mycket att välja på. 

Mobilfodral med plats för betalkort hade börjat dyka upp 
– men de var inte särskilt snygga eller funktionella tyckte 
vi. Vår idé bygger på trendig design och bra kvalitet. Vi 
sticker ut bland konkurrenterna med vår medvetna form-
givning, kopplad till modevärldens säsonger, säger Filip.
 De båda entreprenörerna har även utvecklat ett unikt 
koncept som bygger på magnetism. Deras skal, fodral och 
magnetiska fästen är utformade för att fungera tillsam-
mans och underlättar vardagen för människor. Med hjälp 
av dessa magnetiska fästen kan man till exempel sätta sin 
telefon som GPS i bilen eller placera surfplattan på lämp-
ligt ställe i köket för att läsa recept.  

Får aldrig tveka
När väl idén, produkterna och konceptet var på plats fick 
duon bråttom.
 – Utvecklingen går så otroligt snabbt på det här områ-
det och det är lätt att bli kopierad. Man får inte tveka, då 
blir man omsprungen, säger Filip.
Joachim nickar.
 – Vi sålde faktiskt varor innan de var producerade i 
början. Vi insåg att det var vår enda chans att lyckas, säger 
han.

Tillverkning i Kina
Materialet i företagets produkter är inte skinn, som man 
först kan tro, när man ser dem.
 – Vi använder i stället ett slags konstgjort läder som i 
grunden är en plast tillverkad utan kemikalier. Vi ville ha 
läder-looken på våra grejer, men inte bidra till den miljöför-
störing som läderindustrin ofta orsakar. Ekologiskt läder 
hade blivit svårt att kvalitetssäkra och dessutom väldigt 
dyrt, förklarar Filip.
 Hela tillverkningen sker i Kina. Många moment görs 
för hand, berättar Joachim.
Samarbetet med partnerföretagen i Kina har fungerat bra, 
tycker de båda.
 – Vi har goda relationer och stort förtroende för deras 
kunskap. De är skickliga. Vi besöker också fabrikerna 
minst ett par gånger om året, säger Filip.

 Dessutom har iDeal knutit agenter till sig som fungerar 
som företagets förlängda arm på plats i Kina. I produktio-
nen finns också ett designteam som jobbar nära Filip och 
Joachim, och ser till att deras form-givning förverkligas på 
bästa sätt.

Positiva och aldrig nöjda
Filip och Joachim har känt varandra sedan barnsben och 
var driftiga redan då.
 – Vi brukade till exempel sälja kyld läsk för några kro-
nor över inköpspris till köande bilister hemma i Söderkö-
ping, berättar Joachim.
 Vid 25 respektive 26 år är de fullfjädrade entreprenörer, 
med ett par företag bakom sig. Vad är det för egenskaper 
som driver dem framåt?
 – För att nå sina mål måste man vara optimistisk, envis 
och aldrig nöjd. Det finns alltid något att förbättra. En 
bra produkt kommer ingenstans utan det drivet. Vi tänker 
att allt är möjligt och siktar högt från början, säger Filip.

Strävar inte efter rikedom
En annan sak som gjort dem starka är att de varit nära 
konkurs ett par gånger. Det har satt dem på prov och lärt 
dem massor.
 – Som nybliven företagare är man livrädd för att 
misslyckas. Men det är inte värre än att man startar om 
på nytt, säger Joachim.
 2013 var året då iDeal of Sweden fick sin första stor-
kund, 2014 blev något av ett genombrott då omsätt-
ningen uppnådde en miljon kronor och 2015 ser ut att 
överträffa alla förväntningar med en omsättning på 
13 miljoner kronor. Och det är bara början. Målet är 
att passera en miljard kronor i omsättning. Att ta före-
taget så långt det går. 
 – Vi jobbar väldigt hårt, tar ut minimala löner och 
återinvesterar så mycket vi kan i företaget. Det vi strävar 
efter är inte personlig rikedom. Vi vill bygga företag, 
säger Joachim.
 – Få saker kan mäta sig med tillfredsställelsen att ha 
byggt upp ett företag helt från grunden, säger Filip.

Tänk stort. Starta smått. Skala upp fort.
Det är rättesnöret för killarna bakom företaget iDeal of Sweden i Norrköping. Med sin egen design av 
funktionella fodral för mobiler och surfplattor har de snabbt fått fäste på världsmarknaden. På ett år 
har omsättningen ökat från en miljon till 13 miljoner kronor.

iDeals mobiltillbehör hittar snabbt ut i världen
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Next:Norrköping
Vad händer just nu?

Nytt resecentrum 
Första spadtaget för Ost-
länken kommer att tas i 
Norrköping vid bygget av 
Kardonbanan. Bygget av 
spår Järna-Linköping påbör-
jas 2019 och tågen kommer 
att börja rulla år 2028. Nya 
resecentrum kommer att ligga 
i Butängen, norr om dagens 
resecentrum. Planen är att ha 
järnvägsspåren och tågplatt-
formarna i ett upphöjt läge 
ovan mark. Syftet med det är 
att undvika att spåren skapar 
en barriär genom staden. 
Istället kommer staden att 
fortsätta under spåren med 
korsande gator i markplan. 
Genom att ha perrongerna i 
ett upphöjt läge kan marken 
nyttjas mer effektivt med 
plats för t.ex. cykelparkering, 
butiker, restauranger och 
andra kommersiella verksam-
heter. Bytestiderna mellan tåg 
och gång-/cykel-/busstrafik 
ska vara mindre än 3 minuter 
och bytesvägarna ska vara 
gena, bekväma och väder-
skyddade.

Inre hamnen
Även om det inte är syn-
ligt ännu så pågår arbetet 
med Inre hamnen för fullt. 
I maj presenterades de åtta 
byggherrar som kommer att 
utveckla den första etappen 
av tre.  Första etappen består 
av 600 bostäder och beräknas 
stå färdigt för inflyttning år 
2020. När området är helt 

utbyggt år 2028 kommer 
det att finnas 2000 bostäder 
i området. Utöver bostäder 
skissas det just nu på bl.a. 
kanaler, kajpromenad, lekpark 
och motionsspår – för Inre 
hamnen berör inte enbart 
de boende i området. Inre 
hamnen kommer att erbjuda 
något för alla, ett vardagsrum 
för Norrköpingsborna och 
besökare med charmig karak-
tär, ny och gammal arkitektur 
samt levande vatten. 

Resor i Norrköping
För att ta tillvara de möjlighe-
ter som Ostlänken skapar har 
projektet “Framtidens resor i 
Norrköping” startats. Fler tåg 
på spåren innebär också fler 
resenärer. Då måste Norrkö-
ping vara redo så att alla får 
plats och kommer fram i tid. 
Kollektivtrafiken kan inte fast-
na i långa bilköer utan behö-
ver få högre prioritet, liksom 
gång- och cykeltrafikanterna.
Genom att ta ett gemensamt 
helhetsgrepp över gång, cykel 
och kollektivtrafik till och från 
resecentrum vill projektet 
göra det smartare, enklare 
och snabbare att ta sig fram 
i staden. Framtidens resor i 
Norrköping är ett samarbete 
mellan Norrköpings kommun, 
Region Östergötland och Öst-
götatrafiken. EU medfinansie-
rar projektet till 50 % medan 
övriga tre parter finansierar 
resterande 50 %. 

Vill du veta mer? 

next.norrkoping.se 

Dags för en bank
som fi nns där för
dig i alla väder?
Som företagare vet du säkert att det enda som är konstant i tillvaron
är förändringar. Som Nordens företagsbank är vi en lika stabil som
långsiktig partner, och varje företagsrådgivare har ett team av
experter redo att hantera alla typer av aff ärer oavsett utmaningar.
Vill du också ha en bank som fi nns där för dig i alla väder?

Välkommen att ringa oss på 011-338 30 10,
gå in på seb.se/helaforetagaren eller besök 
oss på Drottninggatan 49 i Norrköping.

Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets stränder. 
Vi delar ut mat, vatten, babypaket, sovsäckar, tvål och erbjuder sjuk-
vård, stöd och tak över huvudet. Vi finns även på asylboenden i Sverige. 
Ditt stöd behövs och gör skillnad. Sms:a AKUT FLYKT till 72 900 
och skänk 100 kr, swisha valfritt belopp till 123 555 77 64 eller skänk 
pengar via redcross.se

Gör
för människor
på flykt.

skillnad

Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.
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Text: Annelie Sylvan Foto: Niclas Sandberg

Djurassisterade
metoder hjälper
unga att må bättre

Att vara viktig för ett gäng väntande hundar kan 
förändra livet. 
 På DoggsenCenter utanför Åby har man i flera år 
haft rehabverksamhet för unga och vuxna, där 
djurassisterade metoder varit ett tongivande inslag. 
 Nu utökar centret sin verksamhet genom att 
etablera öppenvård med tolv dagplatser för ungdomar.

DoggsenCenter etablerar öppenvård 
med tolv platser

Den gamla frasen om att hunden är människans bästa 
vän, må vara sliten. Men den passar väldigt bra för att 
beskriva centrets framgångar när det gäller att hjälpa 
människor med psykisk ohälsa att må bättre och hitta 
mening i livet. På DoggsenCenter integreras behandling 
och olika typer av terapi genom det dagliga arbetet med 
djuren och sysslorna på gården.
 – Nu utvecklar vi vår rehabverksamhet med behand-
lingsinslag som godkänts av IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg. Den nyetablerade öppenvården riktar sig till 
unga mellan 16 och 26 år. Vår modell är unik i landet 
och vi ser stora möjligheter med den. Vi vet att behovet 
är enormt, säger Anna Doggsen som driver verksamheten 
tillsammans med maken Janne och dottern Frida.
Uppdragsgivare är kommuner och landsting.

Kändisar i Hundsverige
Den gemensamma nämnaren i familjen är ett starkt 
intresse för djur. Janne är ett känt namn i ”Hundsverige” 
liksom Frida som tävlar på internationell nivå inom IPO 
(Internationell prövningsordning) där hund och förare 
prövas inom spår, lydnad och skyddsarbete. Anna har lång 
erfarenhet från djurvårdsbranschen och från skolvärl-
den som gymnasielärare på Himmelstalundsgymnasiet 
djurvårdsutbildning och numera som kurator på De 
Geergymnasiet.
 – Vi köpte den här gården 2009 för att satsa företags-
mässigt på en hundverksamhet med hunddagis, hund-
pensionat, omplaceringar och träning av hundar, 
berättar Janne. 

Började läsa psykologi
DoggsenCenters hundtransport körs varje morgon in 
till Norrköping för att hämta upp alla hundar som är 
inskrivna på dagiset i skogen. På kvällen körs hundarna in 
till stan igen. Vid centret stallas även olika tjänstehundar 

och omhändertagna hundar upp från bland annat polis 
och länsstyrelse. Janne och Anna jobbar också med att 
rehabilitera hundar som farit illa, så att de kan omplaceras 
till nya hem.
 Vid starten fanns inga tankar på att arbeta med rehabili-
tering av människor.  
– Men så började jag läsa beteendevetenskap och psykologi 
på universitet. Jag intresserade mig för djurassisterad terapi 
och det öppnade upp för vår rehabverksamhet, berättar 
Anna.

Många djur på gården
Det är en grå dag i november. Men på gården Rödkärr, där 
centret ligger, är tillvaron allt annat än grå. 40 hundar i sina 
rastgårdar skuttar glatt och viftar ivrigt på svansen under 
högljutt hälsande när Anna och Janne visar sig. Getterna 
däremot tar deras ankomst med ro, och rör sig i sakta mak 
runt sitt hus. Eller ligger på taket och spanar.
 Ponnyhästarna har det gott i sina boxar och kikar nyfiket 
på besökaren med block och penna. I stallet är så rent och 
prydligt att målningen skiner. 
 Kaniner och höns serveras lunch av ett par medarbetare, 
som vinkar när vi passerar.
 – Miljön är perfekt för vår verksamhet. Inåt skogen har 
vi två mil bommad väg där vi kan rasta alla hundar, köra 
hundspann och rida. Här mår både djur och människor 
bra, säger Janne.

Ser varje individ
 - Genom arbetet på gården får ungdomar struktur på sin 
tillvaro. Många som kommer till oss har levt ett gränslöst liv. 
Här får de tydliga ramar och regler att förhålla sig till. De 
får ansvar för uppgifter som måste göras. De får chansen att 
utveckla ett djurintresse tillsammans med andra som känner 
likadant. Vårt arbete bygger på att vi ser varje individ och 
bemöter alla utifrån deras unika egenskaper, säger Anna. 

Den första tiden för ungdomarna är en omställning. 
Det finns ingen ”snabbfix” för att vända ett destruktivt 
beteende. Det har hänt att Janne åkt och hämtat ung-
domar som inte dykt upp på morgonen.
 – Men ganska snart upplever de att deras närvaro gör 
skillnad. Att de är viktiga. Om de inte kommer hit på 
morgonen, vem ska då ta hand om hästarna i stallet och 
rasta hundarna?
 Under känslan av utanförskap och otrygghet hungrar 
ungdomarna efter kunskap, framhåller Janne.
 – Och vi vill ge dem kunskap. Där möts vi, säger han.
 – Många har traumatiska upplevelser av skolan. 
Efter en tid hos oss märker vi hur de hittar tillbaka till 
studiemotivationen. Hos oss får de också en certifierad 
djurutbildning och referenser så att de lättare kan komma 
ut på arbetsmarknaden, betonar Anna.

Goda resultat inspirerar
Vad får er att satsa så mycket tid och kraft för att hjälpa 
ungdomar?
 – Vi har sett hur människor hittar tillbaka till ett fung-
erande liv, genom djurintegrerade metoder. Även de som 
levt i ett långvarigt utanförskap och de som haft psyko-
sociala svårigheter samt psykisk ohälsa. Vi vill ge de här 
ungdomarna en chans att räta upp sina liv, säger Anna.
 – Räddar vi en, har arbetet lönat sig, utbrister Janne.
 Idéerna för hur verksamheten kan utvecklas i framtiden 
är många. Men det är svårt att få tiden att räcka till.
 – Vi är totalt åtta medarbetare, inklusive oss tre i 
familjen. Vi vill växa. Målet är att anställa socionomer 
och beteendevetare med djurkunskap, så att vi kan ta ett 
steg åt sidan och jobba mer med långsiktig utveckling 
av företaget. Jag vill också inspirera andra på området, 
genom föreläsningar om vad man kan åstadkomma med 
djurassisterad terapi, säger Anna.
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Fakta: DoggsenCenter

Verksamheten: Hundpensionat, hunddagis, träningsanläggning för hundar, mental rehab, utbildning, omplacering av hundar. 
Gårdsverksamhet med rid- och körhästar. Öppen dagvård för ungdomar och unga vuxna med djurassisterade metoder som 
omfattar behandling, rehab och fortbildning inom djurvårdssektorn. 
 Centret har även utbildningsplatser för elever som går djurvårdsutbildningar runt om i landet, framför allt med inriktning mot 
hund samt studenter som till exempel läser till behandlare, pedagoger och socionomer som vill utveckla sitt kunnande inom 
djurassisterade metoder inom vård, skola och omsorgsarbete.
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Allt från byggföretag och fastighetsägare till 
politiker och arkitekter lyssnade, knöt kon-
takter och delade med sig på årets Byggdag. 
Arrangemanget, som hölls i Flygeln i början 
av november, samlar årligen byggbranschen 
för att lyfta, utveckla och uppmärksamma 
den.
   – Dels handlar det om att ge inspiration, 
men också om att förmedla kunskap och 
nätverka, säger Anne Revland, näringslivs-
direktör på Norrköpings kommun.

 Årets program innehöll sju föreläsningar, 
med ämnen som offentliga upphandlingar, 
mångfald, vad som händer regionalt och 
vad som är på gång i Norrköping. Inte helt 
oväntat hade även Ostlänken en central 
punkt. 

Efter en dryg timme på programmet var det 
hög tid för nätverkande. En del av program-
met som uppskattats stort genom åren och 
som prioriteras när dagen planeras.
   – Det är så man träffar varandra, även om 
man är konkurrenter. Här får de mötas på 
en neutral plats. Vi vill att branschen lyfter 
blicken och har perspektiv framåt, säger 
Anne Revland.
Norrköpings kommun står tillsammans med 
Sveriges Byggindustrier och Norrköpings 
Byggmästarförening bakom eventet, som 
arrangerats i över 15 år och vill fokusera på 
de frågor som är aktuella för branschen just 
nu. Varje år samlar kommunen in utvärde-
ringar från de närvarande på Byggdagen och 
får på så vis en god uppfattning över vad 
evenemanget bör innehålla.
   – Deltagarna vill veta vad som är på gång 
och vad som påverkar dem. Många bygg-
företag vill till exempel ha information om 
vad som händer just nu, i det korta perspek-
tivet, medan andra tänker annorlunda. 
Det gör programmet till en utmaning, 
menar Anne Revland.
 En av årets föreläsare var Mats Franzén, 
professor i sociologi från Uppsala universitet, 
som riktade kritiska ögon mot bostads-
politiken. Han anser att ämnet inte diskuteras, 
vilket får följden att politikerna inte vet hur 
omfattande den faktiskt är.
   – Man är rädd att bostadsbubblan ska 
spricka och går som katten kring het gröt, 
säger Mats Franzén.

Vad ser du för framtid i Norrköping?
   – Det jag vet är att staden stått ganska 
still från 1970-talet fram till nyligen, 
egentligen. Norrköping har bra resurser 
i form av äldre byggnader som är lätta att 
ta tillvara på. Centralt finns utrymme för 
verksamheter och en stor innerstad.

 Mats Franzén tror att ett evenemang 
som Byggdagen kan leda till en ökad 
innovation.
   – Människor får tillgång till olika idéer, 
som de i sin tur kan ta med sig tillbaka 
till sina verksamheter. Det blir lättare att 
agera när de har samma bilder. Det är ju 
en bransch som är rörlig och behöver sam-
ordnas en hel del, avslutar Mats Franzén.

Personliga möten är en viktig punkt på Byggdagen. Evenemanget har blivit
en betydelsefull mötesplats där branschen utbyter kunskap och erfarenhet. 

Text: Robin Svensson

Fakta: 
Byggdagen

Byggdagen är ett evenemang 
som arrangeras av Norrköpings 
kommun tillsammans med 
Sveriges Byggindustrier och 
Norrköpings Byggmästar-
förening. 

Aktörer från byggbranschen 
finns på plats och lyssnar på 
föreläsningar, skapar nya 
kontakter och utbyter kunskap. 
I över 15 år har evenemanget 
bidragit till branschens utveck-
ling i Norrköping. 

I år deltog nästan 400 personer 
i Byggdagen.
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Byggdagen lyfter
hela branschen
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Hitta rätt direkt

Näringslivskontoret
Telefon: 011-15 15 01
E-post: naringsliv@norrkoping.se

Tekniska kontorets företagslinje
Telefon: 011-15 29 10
E-post: foretag.tekniska@norrkoping.se

Miljö- och hälsoskydd, information
och rådgivning
Telefon: 011-15 60 60

Bygglov rådgivningstelefon
Telefon: 011-15 15 41

Livsmedel rådgivningstelefon
Telefon: 011-15 14 54

Vissa saker som vi vet att ni företagare frågar 
efter lite extra mycket, kan vi också svara på lite 
extra snabbt. Hör av dig med din fråga!

Egentligen skulle han bli polis eller data-
ingenjör. Jassin Javanmiri hade sin framtid 
utstakad. Men en gnagande skoltrötthet 
planterade nya tankar i hans huvud. Med 
entreprenörsglasögonen på nästippen skulle 
han få vara sin egen chef – och samtidigt få 
hjälpa till att skaffa jobb åt arbetslösa. 
 Knappt tre år senare har Jassin fullföljt 
drömmen som egenföretagare. HB Flytt & 
Städ Norrköping sticker ut på en konkur-
rensutsatt marknad genom att vara något 
av ett alltiallo-företag som inte bara hjälper 
till med att organisera flyttlass och städa 
bostäder utan också genom att klippa 
gräsmattor och skotta snö.
 – Vi expanderar snabbt just nu och snart 
växlar vi över till aktiebolag, berättar Jassin.
 I samband med bolagsskiftet har han 
varit i kontakt med IFS Rådgivning, en 
tjänst från Almi som hjälper företagsamma 
invandrare att starta företag i Sverige.
 – Jag har blivit erbjuden en mentor 
eller en affärscoach. Man kan aldrig få 
för mycket kunskap. Ju fler man har i sin 
närhet som delar med sig av sin kunskap, 
desto större är chansen att man ser och 
hoppar över fallgroparna på vägen, säger 
Jassin.
 Det är inte första gången han är i kontakt 
med Almi. Under företagsstarten 2013 
bokade han in ett möte med IFS-rådgivaren 
Faruk Muhic.
 – Det var så mycket som skulle göras, 

allt från att skicka in ansökan om starta 
eget-bidrag till att göra en företagskalkyl 
och att utforma en affärsidé. Jag var ny 
på alla dessa områden, säger Jassin.
 IFS Rådgivning startade i Stockholm 
som en ideell förening för snart 20 år 
sedan. Ambitionen var att erbjuda språk-
anpassad rådgivning till invandrare för 
att simplifiera reglerna kring företagandet 
i Sverige. Sedan dess har statistiken talat 
sitt tydliga språk.
 – Ökningen i antalet nystartade företag har 
varit konstant, inte minst här i Norrköping. 
Från 90-100 kunder per år och cirka 20-25 
nystartade företag brukar vi nu för tiden 
träffa 130-150 kunder och hjälpa 40-50 
företag per år, säger Faruk Muhic.
Inte minst är den praktiska hjälpen med 
utformning av affärsplan och budget 
värdefull för många. 
 – Den som nyligen kommit till Sverige 
uppskattar verkligen denna hjälp, eftersom 
pappersarbete kan vara ett av de största 
hindren för att snabbt komma igång och 
starta företag, säger Faruk.
 Jassin Javanmiri nickar instämmande 
och konstaterar att rådgivningen betytt 
mycket under de första åren.
 – Vi hade säkert varit där vi är idag 
oavsett, men genom IFS har jag sparat 
mycket tid och energi på att slippa söka 
information.

Komplicerade skattesystem, svårbegriplig byråkrati, 
finansieringsstrul och språkliga hinder. Att starta 
eget som invandrare är inte alltid så enkelt.
 – Med IFS Rådgivning har jag sparat mycket tid 
och energi, säger entreprenören Jassin Javanmiri 
som sökte sig till Almi när han startade eget 2013.

Rådgivning för
företagsamma
invandrare 
Text: Henrik Lenngren Foto: Niclas Sandberg
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Vad betyder IFK:s framgångar för Norrköping som stad - och för näringslivet?
”IFK:s framgångar betyder att omvärlden får syn på Norrköping på ett annat sätt. Idag går det verkligen bra för Norrköping, 
kurvorna pekar åt rätt håll. Det ger effekter som att fler investerare och företag utifrån inser eller får bekräftat vilken intressant 
stad det här är att satsa på och växa i. Från Norrköping till Guldköping – ur många olika perspektiv…
 Om vi bara ser framför oss festen på Tyska torget, alla supportrar på plats i Malmö och utsålt sista hemmamatchen så inser 
man att IFK betyder jättemycket för norrköpingsborna. Vi mår bra när det går bra för IFK.”

Anne Revland, näringslivsdirektör

Vad betyder IFK:s framgångar för Norrköping ur ett varumärkesperspektiv?
”Guldet är ytterligare en stark bekräftelse på att det går bra för Norrköping. Det skapar stolthet, glädje, gemenskap och engagemang. 
Det attraherar de som redan bor här idag, företag och studenter, men också besökare och nya norrköpingsbor. Tillsammans skapar vi 
Norrköping och det bygger hela vårt budskap Let´s create Norrköping på, att vi som bor här skapar Norrköping.”

Louise Flygt, kommunikationsdirektör

Text: Henrik Lenngren Foto: Joakim Blomqvist

I 26 år har IFK Norrköping i mångt och mycket levt på 
sin historia. Tolv SM-guld, visst, men så bra som gamla 
Peking skulle de aldrig kunna bli. Inte ens de dedikerade 
fansen tycktes tro på undret.
Då klev grabbarna på plan – hälften från stan – fram och 
ordnade den mest sensationella allsvenska titeln på den här 
sidan av millennieskiftet.
 – Guldet var otroligt viktigt för vår identitet. Man ska 
inte förringa en andraplats, men det går inte att jämföra 
med ett guld, säger klubbens marknadsansvarige Mårten 
Jacobsson.
IFK levererade dock inte bara på naturgräs och konstgräs. 
Drygt 10 000 åskådare vallfärdade till Nya Parken i snitt 
per match, den näst bästa siffran på 47 år. Det gav sam-
tidigt cirka 15 miljoner kronor i publikintäkter.
 – Vid sidan av det sportsliga har satsningen på (ståplats-
sektionen) Curva Nordahl betytt mycket för det stora 
intresset. Numera är det inte bara ”den typiske klackkillen 
mellan 18 och 30 år” som står där, utan alla kategorier av 
människor tilltalas av konceptet. Evenemangsupp-

levelsen har förstärkts, säger Mårten.
Han talar också om en stor attitydförändring i 
Norrköping.
 – För tio till tjugo år sen var det många som tyckte 
att det var skämmigt att gå runt på stan och bära en 
IFK-halsduk. Idag är man stolt på ett helt annat sätt 
över sina IFK-produkter, och det beror inte bara på 
guldet. Norrköpingsborna är stolta över sin stad i stort. 
Det är så mycket positivt som händer här just nu, med 
allt från Stadium Sports Camp och Bråvalla till Campus 
och företagsetableringar.

Att IFK:s varumärke stärkts råder det inga tvivel om. 
Plötsligt ser man flaggor på balkongräcken, halsdukar 
i lägenhetsfönster och IFK-pins på eleganta kavajtyg.
 – Efter sommarhalvåret ökade vår souvenirförsäljning 
med 500 procent. Nästa år ska vi ha ett minst lika 
vasst sortiment som de andra allsvenska toppklubbarna, 
säger Mårten.
 Han påpekar att supportrarnas egna initiativ betyder 

mycket för klubben, oavsett om det handlar om 
rondellinstallationer, att klä in träden på Södra 
Promenaden med vit plast och blåa stjärnor eller 
någonting annat.
 – Runt om i Sverige finns det 180 000 personer 
som hejar på och följer IFK Norrköping. Det finns 
ingen bättre marknadsföring än att de talar gott om 
IFK i skolor, på fritiden, på arbetsplatser och i styrelse-
rum. Nästa säsong får IFK:s lirare bekanta sig med 
Champions League-hymnen, något som också lär 
fungera som draghjälp när klubben satsar på en 
fördubbling av antalet sålda årskort.
 – Trots guldet och hajpen kommer vi fortsätta ha 
en nyanserad prisbild. Publiken är som en motor i 
vår verksamhet. Att vi nu kvalar till Champions League 
är döhäftigt, säger Mårten.

Ett varumärke med guldstänk
En sanslös säsong, en magisk lördag i Malmö, ett sensationellt SM-guld. 
Och så ett fullpackat Tyska torget med mer än 20 000 jubelrusiga personer.
– Norrköpingsborna är väldigt stolta över sitt IFK, säger klubbens marknads-
ansvarige Mårten Jacobsson.

Röster om IFK
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Bränsleförbrukning blandad körning  5,1 – 6,9 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 135 – 157 g/km. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde se www.skv.se. **Gäller nya och begagnade bilar i lager 
tom  25 okt 2015. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Passat Alltrack.
Frihetsmaskinen.

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

1929

nårf sirP  333 700 kr.
Utrustad med bland annat:

 
• Radio Composition Media

Öppettider
Vard kl 9-18 
Lör 10-14, sön stängt

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
@SODERBERGSBIL

Fler erbjudanden på www.soderbergsbil.se

Norrköping
Importgatan 8
Tel 011-28 01 00
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Nu ska
musikkartan
ritas om

Text: Henrik Lenngren Foto: Niclas Sandberg

I Industrilandskapet, på kullerstenar och torg, i 
replokaler, Himmelstalundshallen och Knäppingsborg 
– runt omkring i Norrköping sprider sig de ljuva 
tonerna av musik oavsett vilken årstid vi har. Det 
handlar om melodifestivaler, intima akustiska 
spelningar och symfoniorkestrar, om festivalröj, 
jazzspisande och sommarkonserter under bar 
kvällshimmel.
 – Norrköping är en fantastisk musikstad med 
ett brett utbud av evenemang och arrangemang 
för alla åldrar och genrer, konstaterar Magnus Lundin.
 Sedan i november är han halvtidsanställd som 
processledare i ett omtalat projekt som Norrköpings 
kommun initierat – en vision där Norrköping till-
sammans med musikskolor, studieförbund och 
näringsliv ska bli Sveriges musikhuvudstad år 2020.
 – Det första steget är att påbörja arbetet med en 
verksamhetsplan för att identifiera vilka steg vi måste 
ta för att nå målet. Stadens musikliv blommar men 
utvecklingspotentialen är stor, säger ”Mankan”.

Surfar musik-Norrköping på Bråvallavågen? 
 – Självklart betyder Bråvallafestivalen mycket för 
Norrköping. Många jobbtillfällen skapas och den 

lokala näringen får ju ett uppsving. Norrköping 
placeras på den nationella och internationella kartan 
och fler upptäcker vad Norrköping kan erbjuda 
vid sidan av festivalen. 

Men Norrköping är så mycket mer än ”bara” Bråvalla?
 – Exakt, och detta är något vi ska lyfta fram. Här 
finns möjligheterna att lära sig spela och utöva musik 
redan från väldigt ung ålder via kulturskolan och 
studieförbunden. Det finns bra och många replokaler 
i stan – och de utökas hela tiden. Dessutom har vi 
scener och konserter för alla sammanhang. En 
av styrkorna i Norrköping som tänkbar ”musik-
huvudstad” är just bredden. 

På vilket sätt?
 – Bredden bidrar till jobbtillfällen, utveckling 
och ett blomstrande musikliv. Majoriteten av dem som 
sysselsätter sig i branschen är underleverantörer till 
artister, skiv- och bokningsbolag och arrangörer. Att 
det etableras fler företag inom musikbranschen 
i Norrköping ger mer jobbtillfällen och banar väg 
för att kunna se vilka utbildningsinsatser som 
branschen har behov av.  

Vad skulle du säga till någon utanför regionen som 
rynkar på näsan när den hör begreppet?
 – Jag skulle säga: "var med på tåget så vi slipper 
säga I hate to say I told you so” senare, haha. 
Naturligtvis finns det skeptiker men det handlar 
om att upplysa vad som redan finns och händer här. 

Så visionen besannas om fem år?
 – Ja, 2020 är Norrköping som musikhuvudstad 
ett välkänt begrepp. Norrköping är då det självklara 
alternativet för att utvecklas och utbilda sig i inom 
musik, och vi har en ännu mer etablerad musiknäring.

Glöm Stockholm, Göteborg och Malmö. Om fem år är Norrköping Sveriges musikhuvudstad.
– Begreppet ska vara välkänt år 2020, säger Magnus Lundin, processledare i ett ambitiöst 
projekt som nyligen tagit fart på allvar.

Fakta: Några kända artister och grupper från Norrköping

Eldkvarn: 
”Norrköping är fortfarande 
’hemma’. De första 20 åren har 
satt sina spår. Jag har varit med 
om så mycket trevligt och otrevligt. 
I Stockholm känner jag mig fort-
farande som en turist, ungefär 
som att ströva runt i Paris”, sa 
Carla Jonsson i en intervju 2005.

Den Svenska 
Björnstammen: 
”Det är något speciellt med Norr-
köping. Här finns enormt många 
band och en stor bredd, det skiljer 
oss inte från andra städer. Men alla 
samarbetar och hjälper varandra 
här. Den stämningen här är unik 
och vi gillar det starkt”, sa Kim 
Dahlberg i en intervju 2012.

Markus Krunegård: 
”Att festivalen hamnade här visar 
att Norrköping är en progressiv 
musikstad”, sa Prinsen av Peking, 
som han ibland kallas, i en intervju 
om det faktum att Bråvallafestivalen 
arrangeras i staden.

Sirqus Alfon: 
”Norrköping var en lagom stor 
stad. Saker och ting har knappt 
blivit inne innan de är ute. Vi fick 
ha våra egna idéer, kände oss gan-
ska välkomna – som om vi hade 
en plats att fylla. Vi peppades att 
ta för oss. Det fanns ett kommu-
nalt stöd som jag uppfattade som 
generöst”, sa Erik Rosales 
i en intervju 2009.
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Full fart framåt för Fredrik Frakt
Text: Annelie Sylvan Foto: Niclas Sandberg

Fakta: Fredrik Frakt  i Norrköping AB
Ägare: Fredrik Jonsson, vd. Verksamhet: Lyft av olika slag, transporter med kranbil eller släp, specialtransporter (exempelvis bred last, farligt gods), 
uthyrning av container för skräp eller förrådsförvaring och uppdrag med lastmaskiner. Udda uppdrag: Sätter upp adventsgranar i Norrköping city, 
bland annat på Tyska torget. Utför flyttningar av mindre hus och hyr även ut mobila läktare som används vid publika arrangemang, exempelvis riddar-
spel. Kunder: Företag i byggsektorn, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar.  Marknad: Östergötland. Antal anställda: 27 personer.

Fredrik Jonsson är snickare från början. När lågkonjunkturen 
slog till i byggbranschen i mitten av 1990-talet, fick han 
möjlighet att börja köra lastbil. Efter några års anställning 
köpte han loss en lastbil för att fortsätta jobba i egen regi.
 – Jag levererade mycket material till byggen och fick 
många bra kundkontakter, berättar Fredrik.
 Uppdragen blev allt fler och ganska snart var det nöd-
vändigt att skaffa ännu en bil. Fram till 2012 utökade Fredrik 
firman med en bil om året. De senaste tre åren har han 
fördubblat bilparken, som idag omfattar 21 lastbilar och 
kranbilar. Antalet medarbetare har ökat i motsvarande takt 
och är idag 27 personer.

Uppåt för byggsektorn
 – Vi är specialiserade inom kranbils-transporter mot 
byggsektorn. Nu har byggandet fått rejäl fart i Norrköping 
och det känns som om utvecklingen kommer att hålla i sig. 
Norrköping är mitt uppe i en spännande stadsutveckling, 
vilket gör att det känns tryggt att investera i sitt företag, säger 
Fredrik.
 Hans verksamhet är etablerad i nybyggda lokaler på egen 
tomtmark på Navestadgatan, med möjligheter att fortsätta 
växa. Fredrik har också satsat på en egen verkstad, bemannad 
med egen personal.

Erbjuder paketlösningar
Det är mötet med kunderna som gör jobbet så kul, menar 
Fredrik. Han håller sig uppdaterad i kundernas branscher 
och försöker utveckla idéer som gör deras vardag enklare.
 – Från och med i år går vi ut stort med avfallshantering i 
container, som en del i vår paketlösning för kunden. Vi har 
för tillfället 250 containrar utplacerade på byggen och hos 
fastighetsägare för byggavfall, trädgårdsris med mera.
 Marknaden för Fredrik Frakt är i huvudsak Norrköping 
med omnejd. Till viss del Linköping.
 – Genom våra kunder rör vi oss över hela Sverige och även 
en del i Norge och Danmark.

Med i matchen
Vilka utmaningar ser du när företaget växer?
 – Det gäller att inte tappa greppet om de gamla kunderna, 
när nya kommer till. Jag vill fortsätta serva dem som varit 
med från starten på samma sätt som jag alltid gjort, säger 
Fredrik.
 Det går heller inte att vila på gamla meriter, fortsätter han.
 – Vi satsar mycket på vidareutbildning för våra anställda, 
för att ha den kompetens som krävs för att vara med i 
matchen.

 Åren som gått har varit fyllda av arbete. Så pass att Fredrik 
inte är säker på att någon av hans fyra barn självklart skulle 
vilja ta över företaget en dag, även om två av barnen jobbar 
i firman.
 – De har sett hur deras pappa jobbat kvällar och helger. 
Jag skulle förstås bli glad om någon vill ta över men det 
finns ingen press från min sida.

Började från noll
Du hade inga planer på att växa från början, och nu har du 
ett företag med närmare 30 anställda…?
 – Det ena har lett till det andra. Nya idéer har inneburit 
nya investeringar. Jag startade från noll för femton år sedan, 
med ett litet lån från pappa så att jag kunde gå en utbildning 
som krävdes vid köpet av första bilen. Men jag hade aldrig 
kunnat göra den här resan utan banken, som trott på mig 
och företaget, säger Fredrik.
 Medarbetarna är en annan viktig faktor för utvecklingen.
 – Jag har byggt upp företaget med hjärtat och har för-
månen att jobba tillsammans med människor som vet hur 
jag tänker och som känner som jag för företaget.

Transportföretaget Fredrik Frakt har vuxit snabbt de senaste tre åren. 
 – När jag köpte min första lastbil hade jag faktiskt inte en tanke på 
att växa, avslöjar vd Fredrik Jonsson.
 Han får inspiration och idéer i mötet med kunderna.
 – Jag ser sällan problem. Jag ser möjligheter, förklarar han. 
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AS&B Rekrytering och Ledarutveckling – din professionella
och långsiktiga samarbetspartner när det gäller:
| Chefsrekrytering | Second opinion | Ledarutveckling | Styrelserekrytering |

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

Interimchef

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

Meddela näringslivskontoret din e-postadress genom att mejla naringsliv@norrkoping.se så dyker  
nyhetsbrev, inbjudningar och annan information snart upp i din inkorg. 
 
Vi finns också på Facebook: Näringslivets Norrköping och på norrkoping.se/naringsliv

Följ vad som händer i näringslivets Norrköping
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På 1960-talet ansågs det nödvändigt att ge skolan 
en tydligare samhällsförankring. Frågan var bara 
åt vilket håll man skulle gå. Svaret stavades 
– praktisk yrkeslivsorientering.
 50 år senare har ”pryo” blivit ”prao”, ett 
begrepp som nästan alla grundskoleelever har en 
relation till. Praon är ofta första gången eleven 
kommer i kontakt med arbetslivet. Det säger 
Monika Jonsson, studie- och yrkesvägledare på 
Djäkneparksskolan.
 – Prao ger en ökad förståelse till varför man 
pluggar. Eleven får se hur en arbetsplats fungerar, 
både praktiskt med tider och social samvaro. Man 
får också möta kunder eller patienter. Det kan 
inte jämställas med ett studiebesök.
 Enligt Monika Jonsson får eleven via prao ”en 
nyttig inblick i vuxenvärlden”, inte minst med 

tanke på att fåtalet grundskoleelever har helg- eller 
sommarjobb.
 – Dessutom vinner företagen på att visa upp 
sig speciellt där det kommer att finnas brist på 
utbildad personal inom en snar framtid.

I Norrköping är Söderbergs Personbilar ett 
av företagen som via Praktikcentralen årligen 
välkomnar mellan tio och femton elever till sin 
arbetsplats.
 – Vi vill visa att det är ett roligt och intres-
sant jobb, och på så sätt få flera att söka sig till 
Fordonslinjen när det är dags för gymnasiet. Det 
händer alltid något nytt och spännande på bil-
marknaden, säger verkstadschefen Johan Broberg.
 Han konstaterar att prao-eleverna aktivt 
involveras i den dagliga verksamheten.

 – Vi visar hur vi jobbar och de får hjälpa till 
i den mån det finns möjlighet. På godsmottag-
ningen får de exempelvis plocka upp servicedelar 
och på verkstaden hjälper de till med allt från 
städning till mindre bilreparationer.

Norrköpings kommun vill få fler företag att vara 
mer öppna och positiva till att ta emot prao-
elever. Vad skulle du vilja säga till andra företag 
som funderar att gå i era fotspår? 
  – Det är viktigt att alla elever får prova på att 
testa olika branscher. Skoleleverna är ju vår fram-
tid. Vi vill gärna försöka påverka och stötta dessa 
elever så att de känner sig trygga när de väl ska ut 
på arbetsmarknaden.

De plockar servicedelar, städar rent på verkstadsgolvet och hjälper till att reparera 
fordon. Prao-ungdomarna på Söderbergs Personbilar får en nyttig skola in i arbets-
livet. För verkstadschefen Johan Broberg känns det viktigt att involvera skoleleverna 
i vardagen.
 – De är ju vår framtid, påpekar han.

Prao
– en språngbräda till arbetslivet
Text: Henrik Lenngren Foto: Niclas Sandberg
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vill du veta mer eller boka monter? Kontakta Jeanette Pihl, 011-200 314, jeanette.pihl@nt.se
eller Jessica Sandqvist, 011-200 343, jessica.sandqvist@nt.se

Mässan vänder sig till dig som är intresserad av näringslivet i Norrköping, Finspång, Söderköping och 
Valdemarsvik. Inriktningen är business to business. Under mässdagarna kommer det bl.a. att vara ett 
antal intressanta föreläsningar.

vill du träffa andra företagare
och skapa nya affärer?
anmäl ert företag till näringslivsmässan 
i stadium arena 14-15 april 2016.

ARRANGERAS AV SAMARBETSPARTNERS

14-15 
april

Marknadsför er som en attraktiv arbetsgivare, profilera ert företag och berätta om lediga tjänster och 
utbildningar. Hitta er nästa medarbetare. Ta del av intressanta föredrag och nätverka. 

Vår kompetensmässa knyter samman företag och den som vill vidare i karriären eller vill börja en helt 
ny. Vår vision är en regional knytpunkt för kompetens, bemanning, rekrytering och utbildningar där ut-
ställarna hittar rätt arbetskraft och besökarna den karriär de eftersträvar.

10 mars

stärk ert varumärke på  
arbetsmarknaden i östergötland!

ARRANGERAS AV

VILL DU VETA MER ELLER BOKA MONTER, KONTAKTA: 
Jeanette Pihl, 011-200 314, jeanette.pihl@nt.se
Jessica Sandqvist, 011-200 343, jessica.sandqvist@nt.se 
Lena Åkergren-Ohlsson, 0702-94 24 77, lena.akergren-ohlsson@nt.se

LINKÖPING • KONSERT & KONGRESS
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Brödernas
Kafé En kärleksförklaring 

till Norrköping
Text: Annelie Sylvan Foto: Niclas Sandberg

Kärlek och hårt arbete är grundpelare i bröderna Martin och Robert 
Togans företag. Brödernas Kafé är en hyllning till Norrköpings 
industriepok, men också till det nya Norrköping.
 — Det händer mycket som är positivt i Norrköping just nu. 
Vi vill bidra och vara en del i den växande staden, säger Robert. 
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Martin står bakom disken och serverar kaffe 
och smörgåsar medan han håller konversationen 
igång med kunderna i kön. Robert dyker upp 
och rättar till ett ljus på ett bord och puffar till en 
kudde i farten. Det är ”hej, vad kul att du är här” 
och ”hallå, mår du bra” till höger och vänster 
medan han styr mellan fåtöljer och bord.
 Ett år har gått sedan Brödernas Kafé nyöppnades 
efter en stor utbyggnad och total makeover. 
 – Vi hade många funderingar innan vi bestämde 
oss för att satsa rejält. Vi har jobbat hårt och 
haft stöd från familj och vänner. Och nu kan 
vi konstatera att vi har fördubblat vår omsätt-
ning under det här första året. Vi har fått jättefin 
respons från våra kunder. Allt pekar åt rätt håll, 
säger Robert.
 Bröderna fortsätter nu att jobba medvetet för 
att utveckla sitt företag och har en tydlig ambi-
tion att växa.

Personliga och lokala
Entreprenörsådran finns i familjen. 
 – Pappa drev skomakeri och livsmedelsbutik. 
Vi började tidigt att hjälpa till. Företagandet var 
något naturligt. Som barn var vi vana att leva 
mitt i det, berättar Martin.
 Bröderna har jobbat tillsammans i närmare 
20 år. Martin är kock i grunden och de har 
bland annat drivit restauranger ihop.
 2007 öppnade de sitt kafé, som då ingick i 
en kedja. Efter fyra år bestämde de sig för att stå 
på egna ben, och gick ur kedjan. De ville jobba 
utifrån sina egna värderingar och förstärka den 
personliga och lokala känslan i verksamheten. 
Och efter viss tankemöda kom de fram till det 
självklara namnet på sitt ställe – Brödernas Kafé!

Industritema och mjuka soffor
Robert och Martin vill servera gott kaffe. Men 
också ge något mer. Allt är noga genomtänkt.
 – Vi älskar Norrköping, utbrister Martin.

Lokalerna är inredda som en hyllning till staden 
där de vuxit upp och dess industriepok, med 
bilder från gamla fabriksmiljöer och kvarter. 
Kakel och tegel pryder väggarna. Industritemat 
återkommer i alla detaljer. Ett stämpelur i entrén 
påminner besökarna om att de ska ”stämpla ut 
och ta en rast” – vilket också är kaféets slogan. 

Inredningen med generösa soffor, fåtöljer, mjuka 
mattor och mysbelysning påminner samtidigt 
om ett vardagsrum.
 – Här ska man slappna av och känna sig som 
hemma. Vi ville också skapa en mötesplats för 
alla åldrar. Våra gäster är pensionärer, barn-
familjer och ungdomar, förklarar Robert.

Del av växande stad
Brödernas engagemang för Norrköping når långt 
utanför kafédörren. De sponsrar idrottsklub-
barna i stan och gör insatser lokalt för Barn-
cancerfonden. De har bildat Team Brödernas 
som även involverar kunderna i olika aktiviteter 
och motionslopp, för goda ändamål. 
 – Vårt kafé ska vara som en enda stor familj 
för alla Norrköpingsbor som vill vara med, säger 
Martin. 
 Bröderna inspireras av den positiva anda som 
präglar Norrköping idag. Med sitt företagande 
vill de bidra och vara en del av det växande 
Norrköping.
 – Vi upplever att företagarna i stan vill hjälpa 

varandra att växa, många väljer till exempel 
lokala underleverantörer och vi märker också 
att man från kommunens sida är angelägen om 
att lyssna på näringslivet, säger Robert.

Samma känsla hos personalen
De har ett tätt samarbete – som företagare och 
bröder.
 – Vi umgås hela dagen. Ändå måste vi ringa 
varandra på kvällen. Varje kväll. Min fru bara 
skakar på huvudet. Men för oss är det ett sätt att 
stämma av läget, att ha koll, säger Robert.
En nödvändig insikt i ett växande företag är att 
företagsledare måste delegera ansvar, fortsätter 
han.
 – Personalstyrkan har vuxit och vi har nu fyra 
anställda, förutom oss själva, samt extrapersonal. 
Vi jobbar mycket med att förmedla våra tankar 
och vår känsla till medarbetarna, säger Robert 
och Martin fyller i:
 – Våra anställda är lika mycket bröder som vi, 
det vill säga, stämningen är densamma även om 
inte vi är här. Personalen är delaktig och med-
verkar till framgången.

Läser saga varje kväll
Ingen av dem försöker låtsas att det varit lätt att 
hitta fram till det företag de driver idag. De har 
ifrågasatt, vridit och vänt på lösningar för att 
hitta det de tror på och står för. Inför framtiden 
är de optimistiska men samtidigt ödmjuka. 
 – En sak har jag lärt mig. Och det är att aldrig 
stanna upp. Man måste hela tiden skruva på 
konceptet, säger Robert.
 Även om dagarna blir långa på jobbet är 
Robert noga med att stämpla ut i god tid för att 
hinna hem och vara med sina barn på kvällen. 
Godnattsagan är det han som läser.
 – Det ska gå att driva ett framgångsrikt företag 
och samtidigt vara förälder. Familjen därhemma 
kommer först, säger han.
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Tajt team slår stort utan omvägar
Text: Annelie Sylvan Foto: Niclas Sandberg

I allt de gör söker de en historia att berätta. I Lavette Films 
händer blir till och med ett reklamögonblick om ostsallad 
passionerat, dramatiskt och vackert. 
 De unga medarbetarna har strålat samman från olika 
håll i Norrköpings filmvärld, och har alltså jobbat ett tag 
i branschen. Jag hälsar på i studion, en halvtrappa ner på 
Nygatan, och möts av en sorterad hög av kameror, lampor 
och utrustning.
 – Vi har precis kommit hem efter några intensiva film-
dagar, ursäktar Per von Koch som äger bolaget tillsammans 
med Sebastian Lindblad och Johannes Öjring. 
 Övriga medarbetare är Jacob Danell och Louise Berg.

”Vi behövde Louise”
 – Alla i gruppen kan göra film och var och en av oss 
skulle kunna hålla i ett eget projekt, men vi alltmer hittat 
våra expertområden, säger Johannes som ofta gör färg-
korrigering och sista putsen i produktionerna.
 Sebastian är regissör, Per är filmare/redigerare och Jacob 
fixar ljud och visuella effekter.
 Louise har kommit in lite senare i laget. 
 – Vi behövde en strukturerad projektledare. Jag gjorde 
en kortfilm ihop med Louise och insåg att det var Louise 
vi behövde. Hon är jättebra på att organisera och styra upp 
saker, säger Sebastian.

Vill sticka ut
Som filmbolag vill de hålla en egen stil.
 – Det finns trender inom film. Vi försöker att blunda för 
det och göra vår egen grej, långt från standardmallarna. 
Vi jobbar mycket med storytelling, humor och ”pang på”. 

Vi gillar det storslagna, säger Sebastian.

Vilken typ av produktioner vill ni helst göra?
 – Vi har alla en bakgrund inom kortfilm. Berättandet är 
vår styrka. Men vi är inte låsta vid något särskilt utan gör 
gärna spelfilm, musikvideo, reklam – allt som kan berättas 
med rörliga bilder är intressant, säger han.

Enkel produktion – exklusivt resultat
Kunder är reklambolag och företag, både lokalt och 
nationellt. 
 – Många av våra uppdrag finns i Stockholm. Det är 
faktiskt en fördel att komma dit lite som en underdog. 
Kunder som sett resultatet av vårt arbete blir överraskade 
över att vi är ett förhållandevis litet team. Vår styrka är att vi 
är tajta och samspelta och har ett bra flöde i vårt arbetssätt, 
förklarar Per.
 Sebastian betonar att Lavette Film försöker undvika att 
bli en organisation med för mycket människor och alltför 
mycket fast utrustning. Specialkompetenser plockas in vid 
behov. Det kreativa nätverket är stort. 
 – Vi kan vara startklara på kort tid. Enkelt och snabbt, 
utan för många kockar, så vill vi ha det, säger Sebastian.

Filmbolagen samarbetar
Hur är stämningen mellan filmbolagen i Norrköping tycker ni?
 – Filmbolagen känner varandra och samarbetar. Man 
försöker vara hjälpsam. Vi lånade exempelvis ut en kamera 
akut häromdagen till ett team som tappat sin kamera mitt 
under inspelning. Tack vare att vi hade en likadan kunde de 
fortsätta filma utan avbrott, berättar Louise.

 De lokala medieföretagen har också lite olika inrikt-
ningar, framhåller Jacob, vilket gör att man inte trampar 
i samma ”revir”.
Några planer på att flytta från Norrköping finns inte 
i dagsläget.
 – Det är här vi har våra värdefulla, kreativa kontakter. 
Och det tar väldigt mycket tid att röra sig runt i Stockholm, 
jämfört med att jobba på hemmaplan. Vi har faktiskt börjat 
få uppdrag från Stockholm, som vi till stora delar kan filma 
här i Norrköping. Det underlättar logistiken enormt, säger 
Per.

Drivs av passion
Produktionerna går i varandra och avlöser varandra. Stort 
och smått attackeras med samma passion och inlevelse. 
 – Jobbet blir aldrig rutin. Arbetstiderna är helt beroende 
av deadlines och ibland hinner man inte sova. Vi är perfek-
tionister och lite nördiga hela högen. Sitter och pillar på 
färgnyanser in i sista stund, säger Sebastian.
 I redigeringsprogrammet jobbar de nu med reklamfilmer 
om berg- och dalbanan Wildfire och ett antal hemliga bil-
varumärken. Här redigeras artistfilmer och musikvideos.
 – Det vi gör ska ha en själ. Ibland är det ett större 
internationellt uppdrag. Men det kan lika gärna vara en 
liten lokal produktion som gör oss jättestolta. Den kreativa 
processen tillsammans med kunden utmanar oss och tar 
fram det bästa hos oss, säger Per.

Lavette Film

Nybildade bolaget Lavette Film tar inga omvägar. ”Pang på” är mottot för teamet som gillar det 
storslagna och gärna kryddar med humor och starka känslor. Under produktion just nu är till 
exempel en reklamfilm för Kolmårdens kommande attraktion Wildfire.
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Från handläggare på Energimyndigheten till armkrokare 
med naturen. När Olle Josefsson bytte bana och blev entre-
prenör fick skogen en viktig roll.
 – Vi planterar inte bara plantor utan också förtroenden, 
säger vd:n för Allskogsservice.  

Olle Josefsson tittar ut över sina ägor, över 60 
hektar skog. Inte ens en dyster novemberhimmel 
kan sätta stopp för den magnifika utsikten som 
hans släkt betraktat med egna ögon i snart 200 år.
 – Närmast gårdscentret vill jag skapa en vacker 
skog som inte bara producerar virke utan som 
också är trevlig att vara i. I den visionen ingår 
att undvika maskiner som gör djupa spår för att 
kunna behålla stigar och skapa en varierad skog 
där man blandar trädslag.
 För Olle Josefsson har skogen alltid spelat en 
avgörande roll i livet. Han är född och uppvuxen 
på familjegården Stensätter, där skogsbruket länge 
varit en röd tråd. Att han utbildade sig till skogs-
tekniker och startade eget inom skogsnäringen 
var knappast någon slump.
 – Skogen är en tillgång för Sverige. Det är en 
råvara som kan användas till så mycket, inte bara 
papper och byggnadsmaterial. Med framtidens 
nanoteknik är möjligheterna oändliga, säger han.
Med sitt företag är han själv med och skapar 
framtidens skogar. Allskogsservice har fyra 

anställda och står på flera verksamhetsben: 
viltskyddsbehandling, röjning, ekskogsskötsel, 
plantering och försäljning av skogsplantor.
 – Vi brukar säga att vi inte bara planterar plan-
tor utan också förtroenden, säger Olle Josefsson.
Företaget fick sitt genombrott i efterdyningarna 
av stormen Gudrun, men nu är det främst med 
en mängd olika privata markägare i Östergötland 
och Södermanland som de har etablerat sig på 
marknaden.
 – Trenden är att de stora skogsbolagen gör sig 
av med skogsarbetare för att det är för dyrt att 
hålla igång personal. Vi fungerar som en obero-
ende part mellan köpare och säljare. När vi ger 
råd till markägare som vill veta om de bör gallra 
eller avverka sin ungskog försöker vi se till det 
”skogliga”.
 Olle Josefsson erkänner att han ser ett visst 
skönhetsvärde i att restaurera betesmarker, att fri-
ställa stora björkar, eller att se en nyröjd ungskog. 
 – Det skänker mig en glädje att se att skogen 
växer och på ett bra sätt.

 I en tid när många av företagets konkurrenter 
är underleverantörer till de stora bolagen har 
Allskogsservice gått sin egen väg – både i skogen 
och på nätet.
 – Titta här, säger Olle Josefsson och pekar 
på mobilskärmen där han alldeles nyss gjort en 
Google-sökning.
Högst upp på listan, efter att ha sökt på ”skogs-
plantor”, hamnar ett välbekant företag från 
Vånga.
 – Vi har börjat satsa på sökoptimering i år 
och märker redan att det ger effekt, att vi får 
nya kunder. Detsamma gäller vår nysatsning på 
hemsidan. 
 Olle Josefsson beskriver sig själv som en nog-
grann entreprenör som har lätt för kundkontakter.
 – Kritiken jag får av revisorn är att jag inte tar 
tillräckligt betalt för våra tjänster. Kanske är det 
så att jag för lite affärsman. Men jag trivs med 
jobbet, och vi får vara med och skapa framtidens 
skogar.

424

Text: Henrik Lenngren Foto: Joakim Blomqvist

– och förtroenden
Planterar plantor
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Text: Henrik Lenngren Foto: Niclas Sandberg

Föreställ dig att du sitter i en berg-och-dalbana 57 meter i 
luften med följande scenario framför dig: om ett par sek-
under far du utför den 83-gradiga branten i 130 kilometer 
i timmen. Då kan det vara tryggt att veta att norrköpings-
företaget Contec Betongteknik har gjutit betongplattan 
som den omtalade åkattraktionen Wildfire på Kolmårdens 
Djurpark ska vila på.
 – Det är roligt att få vara med på den resan, säger Johan 
Blomberg.
Han är vd för ett expanderande företag som på många sätt 
sticker ut inom byggsektorn.
 – Vi är noga med att investera i utrustning som normala 
byggfirmor saknar. Det gör att många betraktar oss som 
problemlösare, inflikar medgrundaren Patric Johansson.
 Åtta år efter starten blir de gång på gång kontaktade 
av uppdragsgivare som behöver ha hjälp med att åtgärda 
invecklade problem. Det är knappast någon slump att 
Contec Betongteknik vuxit sedan starten och numera 
omsätter knappt 20 miljoner kronor.

 – Vi har ett finger med i nästan varje bygge här i 
regionen. På senare år har vi bland annat varit involverade 
i ombyggnationen i P-huset Ankaret och gjutit botten-
delen i fontänen i Hörsalsparken, säger Johan Blomberg.
 Nyligen vann man dessutom en stor offentlig upphand-
ling rörande betongreparationer av broar. Händelöbron 
och Motalabron är bara två av många broar som blivit 
restaurerade.
 – Vi har utrustning som passar för den typen av jobb, 
konstaterar Patric Johansson.
 – Och erfarenheten, tillägger Johan Blomberg.
 Den annorlunda nischen har gett dem kunder inom 
byggsektorn som Svevia, Skanska, NCC och Peab, men 
man är också verksamt inom industrin med uppdrag för 
BillerudKorsnäs, Eon och Fiskeby Board.
 – Det räcker med att kolla telefonkatalogen. Det finns 
en uppsjö av traditionella byggfirmor, men väldigt få som 
är specialiserade på betong. Vi fyller en lucka på mark-
naden, säger Johan Blomberg.

Han är vd och Patric är vice vd – men det är ”bara krume-
lurer på ett papper”, som de uttrycker det.
 – Vi är inte så mycket för titlar eller för att synas. Man 
blir inte bättre för att man hänger upp ett diplom på 
väggen, och vi skulle inte få mer jobb för att vi har AAA-
rating på fakturan. 

Så ni jublade inte när Veckans Affärer 2013 utsåg er till 
ett av Årets Superföretag?
 – Det kände vi faktiskt inte ens till. Huvudsaken för 
oss är att kunderna blir nöjda, säger Patric Johansson.
 Varken han eller Patric Blomberg ångrar att de lämnade 
den trygga vardagen som fast anställda på ett stort bygg-
bolag i Norrköping för att istället bli entreprenörer.
 – Det här har blivit en livsstil. Visst är det ett fysiskt 
krävande jobb med mycket slit och släp, men samtidigt är 
det så varierande. Att sitta och knappa på en dator dag ut 
och dag in är ingenting för oss. Vi trivs bäst ute på fältet. 

Betong
Med betong i grunden bygger de fontäner, åkattraktioner, broar och parkeringshus. Men för grabbarna 
i Contec Betongteknik är parollen att verka utan att synas.
 – Hellre nöjda kunder än diplom på väggen, säger grundarduon Johan Blomberg och Patric Johansson.

– fundamentet till framgång
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Det var Leon Eriksson och hans hustru som grundade 
verksamheten på 1950-talet. Korvkiosken låg vid Folkets 
Hus fram till mitten av 1970-talet, då den flyttades till 
nuvarande läge på Butängen. I snabbmatens barndom var 
korvkioskernas menyer inte svåra att memorera. Där såldes 
korv med bröd. Punkt.
 – Farbror Leon var dock en föregångare på området. 
Han lanserade flera nyheter som mos och pommes till 
korven. Moset kokade han själv och pommesen tillagades 
från grunden i kiosken, berättar Claes Åkervall.

Från Telia till Leons
Själv tog han klivet in i gatukökets värld lite gradvis, till-
sammans med sin fru Susanne.
 – Mina svärföräldrar blev delägare i Leons på 1980-talet. 
Jag var anställd på dåvarande Telia och satt på kontor hela 
dagarna. Men på kvällarna brukade jag titta in på Leons för 
att hjälpa till.  Det var kul och omväxlande, och roligt att 
träffa alla kunder, berättar Claes.
 1997 gick Claes och Susanne in som ägare tillsammans 
med ett par vänner. Några år senare delade kompanjonerna 
på sig och idag är det familjen Åkervall som driver verksam-
heten, där dottern Amanda också arbetar.
 – På lönelistan är vi cirka tio personer idag. Vi är stolta 
över att kunna erbjuda jobb året om för våra anställda, 
vilket inte är en självklarhet i vår bransch.

Håller stilen
Vad är förklaringen till att Leons klarat sig i konkurrensen 
från pizzerior, kebabrestauranger och hamburgerkedjor 
som vuxit upp runtomkring?
 – Vi försöker hålla oss till det vi är bra på. Visst gör 
vi lite moderniseringar på menyn men i stort sett är vi 
fortfarande en renodlad korvkiosk, utan alltför många 
sidospår, säger Claes och tillägger att maten i gatuköket 
tillagas med stor omsorg. 
 – Vårt mos är känt och hemligheten är goda kryddor 
och smör, säger han. 
Storsäljaren sedan länge, kort och gott kallad ”En klas-
siker”, består av skivad bamsekorv, potatismos, räksallad 
och en Pucko. Men det är också något annat som gör att 
kunderna fortsätter att strömma till år efter år. 
 – Leons gatukök är en mötesplats. 
Här hänger man med vänner och träffar folk. Det är lätt 
att svänga intill med bilen eller motorcykeln. 

Personligt möte i luckan
I kön till korvkiosken är alla lika, och stämningen är 
vänlig, menar Claes.
 – Vi har kunder från motorklubbar, unga, gamla, 
barnfamiljer, hantverkare och affärsmän. Så kallat vanligt 
folk och kändisar, säger han och nämner skådespelaren 
Peter Harryson som brukar titta förbi när han är i 
Norrköping.
 Claes har genom åren fått ett stort nätverk och 
dessutom blivit något av en lokalkändis själv.
 – Jag tycker om att prata med människor. Jag försöker 
alltid ha ett personligt bemötande och fråga hur semestern 
varit och så där.
 Även kundernas hundar uppskattar bemötandet på 
Leons. 
 – Vi brukar ge vovvarna köttbullar. 
Det har hänt att hundar rymt hemifrån och ställt sig 
i kön, säger Claes muntert.

Utbyggnad i omgångar
Att han en dag skulle bli ansiktet utåt för en smått kultför-
klarad korvkiosk, var inget han planerade. Men decen-
nierna som passerat sedan han lämnade kontors-
världen har varit givande och lärorika.
 – Det har varit viktigt för mig att vara seriös i allt. 
Vi har byggt ut och förbättrat gatuköket i flera omgångar, 

vilket gjort det dagliga arbetet enklare för oss, berättar han.
 Nya utmaningar väntar ständigt runt hörnet.
 – Varje gång har vi rett ut dem. Det är också lite av 
drivkraften – att ta verksamheten framåt även om förut-
sättningarna ändras.

Förändringar i framtiden
Norrköping har länge varit en stad i förvandling, där 
gamla industrier försvunnit. 
 – Varje gång staden drabbats av en stor nedläggning 
har jag känt oro för hur det ska gå för Norrköping, och 
för vår verksamhet. Men livet går vidare och det visar 
sig att staden klarar av förändringar. Och våra kunder 
har fortsatt att komma till oss, säger Claes.
 Nu står staden inför Ostlänkens förverkligande. 
Med anledning av det planerar Norrköpings kommun 
nya innerstadskvarter och uppbyggnad av ett nytt 
Resecentrum på Butängen.
 – Vi har en dialog med Norrköpings kommun om 
vår framtid, inför de förändringar som kommer att 
ske här på Butängen. Jag ser gärna att Leons gatukök 
flyttar till en tomt som kan erbjuda kunderna samma 
tillgänglighet som idag. Läget, som gör det lätt att 
komma intill med bil, är vårt signum.

Leons gatukök har mättat många hungriga 
Norrköpingsbor sedan mitten av 1950-talet. 
Staden har förändrats runtomkring, alltmedan 
gatuköket hållit fast vid sitt vinnarkoncept 
– korv, mos och räksallad.
 När framtidens Norrköping tar form på 
Butängen, hoppas ägaren Claes Åkervall att 
Leons gatukök har hittat sin plats i de nya 
kvarteren.

Korvkiosk med anor 
tar gärna plats i framtidens Norrköping
Text: Annelie Sylvan Foto: Niclas Sandberg
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Ge offentliga
upphandlingar tid
Text: Robin Svensson Foto: Niclas Sandberg

   – Många kan nog uppleva det här med offentliga upp-
handlingar som svårt. Man ska inte underskatta komplex-
iteten i det och det är en ganska komplicerad lagstiftning, 
som under åren utvecklats och förändrats en hel del. Men 
ibland gör man problemen större än vad de egentligen är, 
säger chefen på Upphandlingscenter.
 Konsekvensen av att företag tycker att arbetet kring 
offentliga upphandlingar är krångligt blir att allt färre 
väljer att agera säljare.
   – Så kan det faktiskt bli, i synnerhet för mindre företag 
där man både ska lägga tid på att producera och sätta sig 
in i vad offentliga upphandlingar innebär. Och det krävs 
för att kunna lämna ett anbud, menar Robert Alexandersson.

Vad ska man i huvudsak tänka på som säljare?
   – Det är just att läsa på. Läsa och förstå formalia. En 
del mindre företag har inte gjort det och misslyckats två, 
tre gånger. Många är vana att göra privata affärer, och då 
komma överens genom att prata. Inom offentliga upp-
handlingar går inte det. Du är borta om du missar ett 
enda obligatoriskt krav.
 Upphandlingscenter är en del av det Kommunal-
förbundet Fjärde storstadsregionen, och är i huvudsak 
Norrköpings och Linköpings kommuns gemensamma 
upphandlingsfunktion. 

I april 2009 startades verksamheten, där de nu hanterar 
merparten av kommunernas offentliga upphandlingar.
Genom åren har utvecklingen gjort själva processen smidi-
gare. En stor del är det elektroniska. Robert Alexandersson 
berättar mer:
   – Vi har på Upphandlingscenter arbetat väldigt aktivt 
med det. Vi vill underlätta för företagen. Nu gör vi näst 
intill alla våra upphandlingar elektroniskt, i ett särskilt 
verktyg. Där får säljaren till exempel en påminnelse om de 
glömt att fylla i något, säger han.
 Offentliga upphandlingar är ofta ett väldigt hett och 
laddat ämne, inte minst nu med frågorna om sociala krav.
   – Sociala krav är här för att stanna. Tillsammans med 
kommunerna ska vi arbeta vidare med kraven – utveckla 
dem. Det finns också en klar politisk vilja både på lokal- 
och riksnivå. Frågorna kommer och går i ämnet. För tio 
år sen var det miljöfrågorna, nu är det sociala hänsyn och 
i morgon vet vi inte. För oss på Upphandlingscenter är det 
viktigaste att verksamheten får det den vill ha, med en bra 
kvalité och till ett rimligt pris. Det finns inget egenvärde 
för oss att upphandla, utan vår verksamhet styrs helt av 
kommunens behov av att köpa in varor och tjänster till 
sina verksamheter, säger Robert Alexandersson.

Offentliga upphandlingar kan anses som komplicerade. Så behöver det inte vara.
   – Om man avsätter tid för att sätta sig in i området och har respekt för formaliteterna, behöver 
offentliga upphandlingar inte vara så krångliga, säger Robert Alexandersson på Upphandlingscenter.
 Offentliga upphandlingar är inte helt lätt, men samtidigt långt från omöjliga. Robert Alexandersson 
har 20 års jobberfarenhet i ämnet.

Fakta: 
Offentlig upphandling

En offentlig upphandling görs av den 
offentliga sektorn och är en process 
för inköp av exempelvis varor eller 
tjänster. Detta förlopp styrs av ett 
antal lagar och regler, som till punkt 
och pricka ska följas. Syftet med det 
är att alla säljare ska behandlas lika 
vid beslut om affärskontrakt. Regel-
verket är detsamma i hela EU. Den 
som upphandlar heter, enligt LOU 
(lagen om offentlig upphandling), 
upphandlande myndighet.
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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

Gino Carinici, 
VD, Åby Fasad AB

Robert Ivarsson, 
VD/ägare, IBAB, 
Ivarsson Byggnads AB

Susan Baravdish, 
Hussäljare & agent, 
Eksjöhus NorrköpingSå är vi med och skapar Norrköping

 – Det är med stolthet vi sätter prägel på Norrköp-
ings fasader! I 40 år har vi på Åby Fasad varit med 
och skapat nya och bevarat gamla fasader. En av våra 
främsta deviser är ett hållbart byggande. När en kund 
anlitar oss kan de vara säkra på att arbetet utförs med 
hög kvalitet i alla led. Vi satsar på löpande kompetens-
utveckling av våra 40 anställda. Vår framtida målsätt-
ning är att stärka vår position som Östergötlands 
ledande fasadentreprenör. 

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är en stor stad men ändå har den en 
gemytlighet. Fina stadsdelar och vackra promenad-
stråk. Industrilandskapet är ett fantastiskt område. 
Det är en stad i förändring. Det blir spännande att 
följa utvecklingen av den. 

Så är jag med och skapar Norrköping
 – IBAB är ett medelstort byggföretag som funnits 
i Norrköping i 17 år. Vi är verksamma främst i 
Norrköping men har även verksamhet i flera närl-
iggande kommuner. Byggentreprenader och bygg-
service är våra huvudsakliga inriktningar och vi har 
under många år samarbetat med Norrköpings 
kommun i olika förbättringsrenoveringar av skolor, 
sjukhus, industrier med mera.
 Med IBAB:s senaste projekt är vi verkligen med 
och sätter Norrköping på kartan genom det fan-
tastiska och unika bostadshuset Katscha. Det ligger 
mitt i Norrköpings Industrilandskap och ger 
Norrköping ett nytt landmärke i vår redan fina 
stadskärna.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Det är närheten till havet och även att det flyter 
vatten genom staden. Även vårt otroligt häftiga 
Industrilandskap som bara blir bättre och bättre och 
hela tiden utvecklas med blandningen av campus, 
företag, uteliv och bostäder. Norrköping har också 
de senaste åren satsat på stora evenemang såsom 
Bråvalla Festival, stora utställningar, kulturnatten, 
ljusshower och mycket annat. Detta skapar gemen-
skap för Norrköpingsborna och gör att vi trivs och 
är stolta över att bo här. 

Så är vi med och skapar Norrköping
 – Eksjöhus har funnits i Norrköping över 20 år. Jag 
personligen började här för 10 år sedan och driver 
själv i dag agenturen i Norrköping. Försäljning har 
ständigt gått uppåt för oss och i dag är vi ett mark-
nadsledande företag* när det gäller nybyggnationer av 
hus i Norrköping. Vi har ett mångårigt och välutvecklat 
samarbete med vår generalentreprenör NM Bygg AB, 
vilket är en del i våra framgångar. 
   Det är extremt stor efterfrågan på nybyggt i 
Norrköping. Folk vågar satsa! Det är ett tecken på 
att det går bra för vår stad och vi hjälper till att skapa 
det boende som efterfrågas. Vi erbjuder lämpliga 
tomter och sköter all kontakt med kommunen och 
andra myndigheter. Vi har ett fint samarbete med 
Norrköpings kommun och deras väldigt kompetenta 
handläggare som underlättar vårt arbete. 
   Vår verksamhet bidrar även till en rad arbets-
tillfällen i Norrköping. Vi har själva 25 anställda och 
ett 40-tal underleverantörer som genererar mängder 
av arbetstillfällen. 

Det bästa med Norrköping är: 
 – I förhållande till Norrköpings något mindre storlek, 
så är det ändå den stad där vi bygger mest i hela 
landet. När jag kom till Norrköping från Göteborg för 
15 år sedan, så har staden genomgått en radikal för-
ändring på alla plan. Det är det som är det bästa med 
Norrköping. Att staden utvecklas i snabb takt. Det är 
inte bara ”snack och lite verkstad”. 
 Svärtinge Skogsbacke, med sina cirka 700 tomter, 
där vi är verksamma just nu är ett bra exempel på hur 
kommunen aktivt bidrar till utvecklingen av staden på 
ett positivt sätt. Om du tar en titt på översiktsplanen, 
på kommunens hemsida, ser du att det är väldigt 
många saker på gång. Framtiden ser ljus ut.
   Med närhet till Stockholm, och ännu bättre 
kommunikationer i framtiden med Ostlänken, kommer 
Norrköping bli ännu attraktivare att bo och bygga hus i.

*statistik ”Byggfakta” september 2015


