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Framgångsresan
fortsätter

Innehåll

Designade badrum i Kina, paradvåningar i Moskva, 
tidig internethandel, en serieentreprenör i krog-
världen, Skandinaviens största utställning av antika 
kakelugnar, NASA-utställning, 26 nationaliteter 
som jobbar tillsammans, från levande annonspelare 
till vd för samma miljardkoncern, brobygge mellan 
studenter och företag toppat med Google-kultur 
i miniatyr. Om du blandar allt detta så har du det 
här numret av Norrköping växer – och ett tydligt 
tecken på att vår stad är på väg framåt. 
 
För blandningen är en viktig del av Norrköping. 
Här ryms många perspektiv, möjligheter och ut-
maningar. Det är det som gör våra kommunala 
uppdrag så utmanande, men också så otroligt 
roliga och spännande. Det gäller också vårt 
uppdrag på näringslivskontoret. Vi väljer att 
lägga energin där vi ser att vi kan bidra och 
göra en skillnad. 

I år har vi valt att lägga extra kraft på kommunika-
tionen. Att lyfta de goda exempel på framgång vi 
möter varje dag. Vi har privilegiet att få höra och 
med egna ögon se framgångsberättelser i stort och 
smått. Det vill vi dela med oss av på alla sätt vi kan. 
På så sätt kan vi skapa inspiration, bygga stolthet 
och sprida den positiva bilden av Norrköping till 
omvärlden och för att väcka nyfikenhet om vad 
som händer här. Några exempel på det är filmer 
på norrkoping.se, vårt Create-magasin som vi 
släppte i början av året – och denna tidning. 

Vi är oerhört glada över det som hänt på närings-
livsfronten den senaste tiden. BMI/Lufthansas 
flyglinje till München blev verklighet – därifrån 
når du 228 destinationer över världen. Vi fick 
nyss beskedet att vårt tålmodiga arbete med 
Ostlänken lönat sig, vi kommer att bli en av de 
orterna med station längst spåret. Vi har haft 
musikfirande två helger på raken med Where´s 
the music och Melodifestivalfirande. Dialogdagen 
som nyligen genomfördes rönte rekordintresse. 
70 företag ville ha besök! Och det fick de, eller 
kommer att få det. Det blev en dag med goda 
samtal mellan företagare och politiker, samtal som 
är otroligt värdefulla för den så viktiga dialogen 
– som också är en förutsättning för ett gott 
företagsklimat. 
Tillsammans med Linköpings näringslivsbolag 
Nulink och Lokalnytt genomförde vi även en 
välbesökt seminariedag i Värmekyrkan. 

Det händer enormt mycket i den här staden 
Norrköping nu. En känsla som blir allt starkare 
och som genomsyrar allt, inte minst den här 
tidningen. Det vill vi dela med oss till dig, 
kära läsare. 
  
Vårhälsningar

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 Anne Revland, Norrköpings kommun
Grafisk form NT Reklam & Analys
Tryck PressGrannar AB
Annonsbokning 011-200 421 eller 011-200 303

Anne Revland
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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136 950 
invånare!

Norrköpings folkmängdKul att veta!

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

Källa:  http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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De började som järnhandlare i Åby 1981. De har designat 
badrum för kunder i Kina, inrett paradvåningar i Moskva 
och haft visningsbutiker i Göteborg och Stockholm.  
Oavsett marknad, har kvalitet och service alltid varit det 
viktiga för bröderna Per och Johan Svensson, Badrums-
byggarna Comfort i Norrköping.

De var tidiga med ett koncept för internethandel, när 
de 1997 etablerade sitt eget varumärke Freese & Bruno.
 – Då hade vi lämnat Åby. 1987 flyttade vi in till 
Norrköping och utvecklade järnhandeln till en Comfort-
butik med bredd, samt kompletterade med ett Electrolux-
sortiment. Det fanns ett sug efter exklusiva, designade 
badrumsprodukter, så vi bestämde oss för att ta fram en 
egen kollektion av kvalitetsprodukter. Den skulle bara 
visas och säljas på internet, berättar Per.

Namn från textilföretag
Sortimentet bygger på utvalda leverantörer i England, 
Italien, Frankrike och Sverige. 
 – Via vårt varumärke kan vi erbjuda sådant som inte 
finns i standardsortimenten. Vi kan också designa 
produkter utifrån personliga önskemål. 
Namnet Freese & Bruno kommer från en yllefabrik i 
Åby, som lades ned 1956. 
 – Bolagsnamnet ingick i ett fastighetsköp vi gjorde 
på 1970-talet. Vi plockade upp både namn och logga 
när vi startade varumärket 1997. 

 Idag är deras varumärke väl inarbetat. Visnings-
butikerna i Stockholm och Göteborg är stängda. 
De behövs inte längre.
 – Internethandeln har slagit igenom med full kraft. 
Vår största internetmarknad finns i Sverige och Skandi-
navien, säger Per. 

Spännande uppdrag
Som nyfikna entreprenörer har Per och Johan gjort en 
del ”utflykter” utomlands.
 – Vi drev järnhandel i Tallin, 1990 - 1991. Men det 
visade sig vara lite för tidigt efter murens fall. Människor 
hade ont om pengar. Vi har designat och flugit hela 
badrumsinredningar till Kina och inrett paradvåningar 
i Moskva. Stimulerande och spännande uppdrag, men 
ska man verka utomlands på det viset är det nödvändigt 
att etablera en verksamhet på plats, säger Per.
 Numera råder fullt fokus på den lokala marknaden, 
Norrköping med omnejd. Tyngdpunkten i företaget 
omfattar ombyggnader, renoveringar och serviceuppdrag 
inom vvs och badrum, så gott som uteslutande för privata 

kunder. Sex personer är anställda i företaget.
 – Vi gör allt från enstaka installationer av en toalettstol, 
en kökskran eller en duschvägg till planering och utföran-
de av hela ombyggnationer. Vi har två projektledare som 
hjälper kunderna i den kreativa processen att 
skapa personliga badrum, berättar Per.

Service allt viktigare
Han tror att service kommer att bli allt viktigare som 
konkurrensmedel i framtiden.
 – Människor vill prioritera sina fritidsintressen och 
tar in hjälp för olika typer av installationer i hemmet.
Känslan för design och god kvalitet har varit en viktig 
drivkraft för Per. 
 – Vi har fokuserat på att bygga ett bra innehåll i 
företaget, med svenska och utländska leverantörer som 
håller hög kvalitet till rimliga priser. Vi vill ta oss tid 
med kunderna. Att vara företagare är som att springa 
ett maratonlopp. Det kräver mycket, då måste man ha 
ett genuint intresse i grunden.

Känsla för service och design 
– drivkrafter för Per och Johan
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson
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Eiffelmünchen

Nå världen via München. Ny flyglinje från Norrköping. 

Boka nu på norrkopingairport.se eller via din resebyrå.
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Medverkande konstnärer: Amara Por Dios, Bigert & Bergström, Olle Bonniér, 
Johanna Byström Sims, Åsa Cederqvist, Jacob Dahlgren, Sara-Vide Ericson, Jens 
Fänge, Annika von Hausswolff, Erik Hedman, Matti Kallioinen, Katarina Löfström, 
Janina Nilsson, Bella Rune, Liv Strand, Ruben Wätte, Bengt O. Österblom

UTSTÄLLNINGEN LUFTSLOTTET PÅ KONSTMUSEET
visar vägen till verkligheter där fantasin får fritt spelrum 
och gränsen för det möjliga förflyttas. 

Luftslottet innehåller teknik och fysik, men också poesi 
och drömmar, löften och förhoppningar.

Kom hit och känn vågornas rörelse genom din kropp, 
följ med på hisnande luftäventyr, framkalla eget regn 
och släpp fram din längtan efter kärlek.
 

Vi skapar tillsammans i vår uppochnervända verkstad. 
Självklart är det gratis, alla är välkomna!
Luftslottet visas till 28:e augusti.

NORRKÖPINGS KONSTMUSEUM
Kristinaplatsen
602 34 Norrköping

Tel. 011-15 26 00 konstmuseet@norrkoping.se
www.norrkopingskonstmuseum.se
Följ Konstmuseet på Facebook, Twitter och Instagram

Fantasivärlden Jhax, 2013, Janina Nilsson, foto: Norrköpings Konstmuseum

Mars-Maj: tis-sön 11-17, ons 11-20
Jun-Aug:  tis-sön 12-16, ons 12-20
Måndagar stängt

ÖPPETTIDER
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De senaste åren har tendensen varit tydlig – sjukskrivningstalen ökar. 
Men trots att forskare undersöker, TCO larmar och regeringen försöker 
ta krafttag kring problemet verkar inte statistiken förbättras.
Kanske kan en app, utvecklad av ett gäng norrköpingsbor, vara 
lösningen på problemet?

Perkit har skapat ett motivationshöjande verktyg för företag 
som vill satsa på sin personal och minska sjukskrivningar, 
och för de som vill kunna få belöningar och intressanta 
shoppingerbjudanden genom att motionera.
 – Vi har utvecklat en centraliserad plattform som 
oavsett fitnessapp eller produkt inhämtar och konverterar 
användarens data till belöningar. Genom vår plattform kan 
arbetsgivarna motivera sina anställda till att bli mer aktiva 
och samtidigt minska sjukskrivningar.
 Det säger Jimmy Hankvist, en av hjärnorna bakom 
Perkit som nyligen utsågs till kvartalets nyföretag i Norr-
köping. Han berättar om en snabb tillväxtresa från start 
up-kursen på Norrköping Science Park för ett år sedan till 
att Perkit nu är ett utvalt LEAD-bolag. 
 – Detta är tveklöst Sveriges bästa inkubator. Vi är 
omgivna av coachande proffs med enorm erfarenhet från 

stora bolag. Vår vision är att etablera oss i Europa inom två 
år, och LEAD hjälper oss att förverkliga det målet. Det är 
extra viktigt nu när vi lämnar verifieringsfasen för bolags-
byggarfasen, säger Jimmy.
 Företagsgrunden sätts dock i Norrköping, där Perkit 
framför allt har inriktat sig på företag med fler än 50 
anställda. 
 – Städarna är ett av företagen som fastnat för vår idé. 
De har hög sjukfrånvaro som de vill råda bot på och tycker 
att vardagsmotionen på jobbet med triggande belöningar 
kan vara ett sätt att angripa problemet, säger Jimmy.
 I appen konverteras kalorier till poängsystem, oavsett 
om användaren promenerar, kör yoga eller crossfit. Med 
hjälp av poängen kan användaren sedan lösa in olika slags 
belöningar hos Perkits partners; det kan handla om allt 
från rabatterade PT-timmar till brandsäkerhetsprodukter.

 – Vi brukar beskriva oss som ett digitalt stegräknings-
företag för 2016, men med tillägget att användaren får 
belöningar för mödan, konstaterar Jimmy.
 Efter att ha gjort karriär, bland annat på ett brasilianskt 
eventbolag och som Student Brand Manager på Red Bull, 
har han nu återvänt till staden han en gång växte upp i.
 – Norrköping är en fantastisk stad att bygga någonting i. 
Företagsklimatet har verkligen förändrats till det bättre de 
senaste åren. För egen del försöker vi skapa en miljö 
där vi uppmuntrar till nya idéer – och där alla ska trivas. 
Lite som Google-kulturen fast i miniatyr, säger Jimmy.
 Han lever för övrigt som han lär. Tillsammans med 
Perkit-kollegorna arrangeras morgonmötena i promenad-
form runt Strömmen.
 – Alla vet att det är nyttigt med motion och vårt verktyg 
triggar till att användarna får in motion i vardagen.

Han brinner för att anställda 
ska må bättre
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson
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Fartyg M/S Galaxy 23-timmar
Programförslag

Dag 1

19.30 Välkommen ombord! M/S Galaxy

20.30 3-rätters middag restaurang Bistro Alex/Grillhouse

Dag 2

08.30 Frukost serveras på restaurang Buffet Silja Line

10.00 Mötet börjar på fartygets konferensavdelning
Pausmed kaffebuffé på valfri tid

12.30 Lunchbuffé restaurang Buffet Silja Line

14.00 Mötet fortsätter

18.15 Fartyget anländer till Stockholm

Å B O

För bokning: tallinksilja.se eller 08-2208 30

PRIS FR

1082:–
PER PERS

Konferenskryssning 1 dygn

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

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

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

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

butiker att shoppa i till förmånliga havspriser.

Möten med 
musik!

I den stimulerande miljön  
mitt i Industrilandskapet ligger 

den vackra De Geerhallen.  
Här skapar Norrköpings  

Symfoniorkester kreativa  
och njutbara möten!

www.norrkopingssymfoniorkester.se

Konserter  

varje vecka!

20 000 skolungdomar möter oss varje år!

Planera dina egna möten  
– abonnemangen för  
2016–2017 släpps 1 juni!

Next:Norrköping
Vad händer just nu?

Sverigeförhandlingen

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

Stärkt region

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

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

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

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

Framtiden

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

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

Vill du veta mer? 

next.norrkoping.se 
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Från levande annonspelare på den lilla sportbutiken till dynamisk vd för 
en miljardkoncern. Nu ska Karl Eklöf ge Stadium nästa puff i ryggen på 
löparbanorna i Europa.

Vinter 1986. Sänglampan är släckt och Karl 
Eklöf får torka bort lite grus ur ögonen när 
han hör hur någon plötsligt stövlar in i hans 
sovrum. 
 ”Kom med här”, dirigerar den välbekanta 
rösten i mörkret.
Genom köksfönstret ser Karl hur hans pappa 
Ulf springer ut till bilen, öppnar bakluckan och 
plockar med sig en byggmodell.
 ”Den här butiken ska vi öppna i en källare 
på Sergels Torg”, säger Ulf och drar entuastiskt 
med fingrarna längs med de markerade löpar-
banorna på golvet. 
 ”Vad tycker du? Visst är det tufft?”
Karl Eklöf ler när han tänker tillbaka på den 
där vinternatten för 30 år sedan.
 – Hade inte satsningen gått hem hade vi 
inte suttit här idag. Men pappa och Bobo 
(Bo Eklöf ) trodde på någonting. Och det 
visade sig ju bli en dundersuccé. 

Som tolvåring gick han runt med plakat om 
”Jubelpriser på Spiralen Sport” på bröstet och 
jobbade extra i butiken på helgerna som ett 
sätt att få träffa sin pappa. Nu är Karl Eklöf vd 
för den miljardkoncern med 161 butiker som 
en gång startade som en liten sporthandel i 
Norrköping. 
 – När jag var i tonåren sa pappa att han 
struntade i om jag så blev advokat, polis eller 

någonting annat – jag fick göra vad jag ville. 
Men han poängterade också att han skulle 
bli väldigt glad om jag en dag ville ta över 
Stadium.
Så blev det, och även om det inte är tal om 
ett vanligt generationsskifte i ett klassiskt 
familjeföretag så har Karl gjort den långa 
resan från ”golvet till toppen”.
 – Jag har nästan haft alla positioner man 
kan tänkas ha på Stadium. Jag har en förståelse 
för hur det ska se ut på ett skolager, hur varor ska 
komma förpackade. Det är en styrka i sig och 
skönt att ha med sig nu när jag sitter som vd.
 De som har kikat på Karl Eklöfs cv tycker 
säkert inte att det är en slump att han idag 
tagit över rodret. Tidsaxeln ger titlar som 
butikschef, landschef för Danmark, försälj-
ningschef och vice vd. 2007 skrev NT att ”allt 
verkade upplagt för att kronprinsen ska ta över” 
när han flyttade tillbaka till Norrköping efter 
14 år på vift.
 Men ”kronprisen” själv erkänner att han har 
tvekat, inte minst för att vardagen i offentlig-
heten aldrig tilltalat honom.
 – Samtidigt brinner jag för det här företaget, 
och för skapandet. Pappa och Bobo tog en stor 
risk när de byggde upp något stort från noll. 
Det är ett arv för mig att ta över – men jag har 
inte kommit hit som en förvaltare. Vi är ett 
tillväxtföretag som ska gå från fem miljarder till 

7,5 miljarder kronor i omsättning innan 
år 2020, säger Karl Eklöf.

Genom åren har han bland annat varit med 
och startat 75 butiker och lanserat stadium.
se. Nu drömmer han om att på allvar ta upp 
konkurrensen med Intersport i Tyskland. 
I mars öppnas den tredje butiken på lika 
många år, den här gången i ”Norden-tokiga 
Hamburg”.
 – Vi vill testa om vårt varumärke kan spela 
internationellt. Internt brukar vi tala om att 
vi går från att ha vunnit SM-guld till att få 
testa på Champions League, lite som IFK. 
Men det går inte bara att överföra vårt koncept 
från Sverige till Tyskland, det gäller att förfina 
det så att det passar på den marknaden, säger 
Karl Eklöf. 
 Som vd lever han för övrigt som han lär. 
Sedan ett par år tillbaka uppmuntrar Stadium 
sina anställda att träna. 
 – Själv kör jag med en PT på Factory Fitness 
två gånger i veckan. Det senaste året har jag 
rasat i vikt och i sommar är jag anmäld till 
Cykelvasan. Det skulle inte kännas rätt om 
jag satt och svällde på ett kontor när vår devis 
är att ”aktivera världen”. 

Nästa
generation
- nu tar Karl Eklöf över Stadium
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

9



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS10

Exiso Städ-Facility, med 110 anställda, gör en medveten marknadssatsning 
och siktar på att växa rejält under de kommande fem åren. Sofia Christoforidou 
och hennes man Savvas startade företaget från grunden för 26 år sedan.
 –Det var vi två som själva utförde all städning, kontoret skötte vi på 
eftermiddagar och kvällar, berättar Sofia.

Företaget har haft en bra utveckling och finns på flera 
orter i Mellansverige. De båda ägarna har varit måna om 
att behålla familjestrukturen i företaget. Sofia som är vice 
vd och Savvas som är vd arbetar mitt i verksamheten.
 – Savvas och jag är fortfarande ute i fält. Det är viktigt 
att skapa en vi-känsla i företaget. Medarbetarna ska känna 
sig sedda och uppleva att de har vårt stöd. Vi finns nära 
och lyssnar, säger Sofia.

Långvariga kundrelationer
Företag och offentliga organisationer är den tongivande 
kundgruppen. Exiso har särskilt nischat sig inom butiks-
städning, där de utvecklat specialkompetens inom golv-
vård genom mångårigt samarbete med maskintillverkare.
 – Vi började från noll med kunder i vår närhet och 
har marknadsfört oss genom att göra ett bra jobb. Goda 
referenser har lett till nya uppdrag. En milstolpe var när 
vi började lägga anbud vid offentliga upphandlingar, säger 
Sofia.
 Nu vill Sofia och Savvas ta företaget vidare och fortsätta 
växa. I höstas anställdes därför Mikael Nordén som mark-
nadschef för att hjälpa dem att ta de nödvändiga stegen. 

Dubbelt upp
Han är dock ingen nykomling i verksamheten.
 – Jag jobbade tidigare på leverantörssidan och känner 

företaget väl, berättar Mikael.
Femårsplanen är spikad, fortsätter han.
 – Vi har ett uttalat mål att växa. På fem år ska vi 
fördubbla omsättningen med bibehållen vinst. Referenser 
från nöjda kunder är fortfarande viktigast men nu ska 
vi komplettera med mer direkt marknadsföring för att 
vidga marknaden.
Hur ser framtidens utmaning ut?
 – Kunderna vill ha en städleverantör som gör många 
olika saker. Där ligger vi rätt. Vi är starka inom flera 
områden och kan ta ett helhetsgrepp, säger Mikael.

Sträcker ut en hand
Exiso har byggt upp sin stab av medarbetare genom ett 
personligt engagemang i människor med olika bakgrund. 
Av de totalt 110 anställda kommer 76 personer från något 
annat land än Sverige. Hela 26 olika nationaliteter finns 
representerade i företaget. 
 – Alla får genomgå utbildning till certifierade lokalvår-
dare på plats. Vi sträcker ut en hand. Om man har viljan, 
är chansen stor att få ett jobb hos oss, säger Sofia.
Den som fått en anställning stannar också kvar i snitt 
tio år hos Exiso, visar statistik som Mikael lyfter fram.
 – Det går bra för våra medarbetare, de trivs och har 
väldigt låg sjukfrånvaro, säger han.

Kraftig tillväxt med 
familjekänsla
Text: Annelie Sylvan Foto: Martin Hanzén Rizzly 

Exiso Städ-Facility

Verksamhet: Utför bland annat 
städning i köpcentrum och daglig-
varuhandel, hygienstädning, och 
städning i industri, kontor och skolor.

Marknad: Finns på ett tiotal orter 
i Mellansverige. Kunder är i huvudsak 
företag inom handel, industri, fastig-
heter samt offentliga organisationer.

Huvudkontor: Norrköping

Exiso Städ-Facility
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Exiso Städ-Facility, med 110 anställda, gör en medveten marknadssatsning 
och siktar på att växa rejält under de kommande fem åren. Sofia Christoforidou 
och hennes man Savvas startade företaget från grunden för 26 år sedan.
 –Det var vi två som själva utförde all städning, kontoret skötte vi på 
eftermiddagar och kvällar, berättar Sofia.
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Följ vad som händer i näringslivets Norrköping
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.  
  Där hittar du bland annat vårt magasin Create och filmen “Vi skapar Norrköping”.

Konferens med  
mersmak

Christian, Köksmästare

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

Hemligheten bakom en vildare konferens
– ett vildare team.

Maria, Zoolärare

KOLMARDEN.COM | KONFERENS@KOLMARDEN.COM | 010-708 70 00
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En tätare kontakt mellan näringsliv och studenter. 
Det var ambitionen med NKPG Match Up, eventet som 
byggde broar mellan regionens företag och framtidens 
stjärnor från Linköpings universitet.

Ett stigande sorl fyller lokalen i Kårhuset Trappan när ett 
antal företagare och studenter ställer sig vid de uppställda 
mingelborden. Deltagarna har dykt upp på det nystartade 
eventet NKPG Match Up i en gemensam strävan att 
bygga broar mellan varandra i Östergötland.
 – 70 procent av studenterna på Linköpings universitet 
kommer från andra regioner i Sverige. Vi vill gärna att den 
kompetens som finns på universitetet stannar kvar här och 
fortsätter att vara en del av vår region, säger Nils Nyebölle, 
studentsamordnare på näringslivskontoret och initiativ-
tagare till NKPG Match Up som arrangerades i slutet av 
februari.
 – Vi tror att det inte blir lika lätt att flytta härifrån om 
man etablerar sig här med ett kontaktnät. Det är även 
viktigt att näringslivet får möjlighet att tillgodogöra sig 
den kompetens som finns; att man öppnar dörren så att 

det inte uppstår en mur mellan företagen och universitetet. 
Den första akten i NKPG Match Up bestod av ett organi-
serat mingel mellan företagen (allt från start up-företag 
till medelstora företag) och studenterna i form av speed-
dejting. 
 – Företagen kom inte bara hit för att mingla utan 
erbjöd i stor utsträckning något konkret. Vissa studenter 
erbjöds en praktikplats och andra att skriva exjobb hos 
företagen, berättar Nils. 
 Den andra akten bjöd på tips och tricks på hur man 
minglar på ett lyckat sätt – följt av fritt mingel under 
resterande del av kvällen.

NKPG Match Up var en uppdaterad variant av för-
lagan Job Provider Live, med skillnaden att studenterna från 
fyra utbildningar på Linköpings universitet ägde eventet.

 – Det har inte funnits så många mötesplatser där 
studenter och näringsliv kan träffas i Norrköping. 
Detta blev ett okomplicerat möte där fler utbildningar 
kunde inkluderas. Idag arrangeras vanligtvis varje specifik 
utbildning sin egen dag eller träff. Det här var vårt sätt 
att locka fler studenter.
 Förhoppningen, enligt Nils Nyebölle, är att eventet 
i framtiden ska växa med ännu fler studenter från olika 
utbildningar.
 – Studenterna är engagerade och det finns ett intresse 
av att samarbeta mellan utbildningsgränserna. Det finns 
mycket som talar för att det blir återkommande.

Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson

Perfekt matchning
– nytt event byggde broar mellan företag och studenter

Egentligen hade han sagt adjö till krogvärlden. Ett full-
proppat, lördagsrusigt Otten och exklusiva världsartistbok-
ningar i all ära, när Johan Doverhjelm sålde sin nattklubb 
var tanken att han skulle göra någonting annat med livet. 
Kanske äntligen få användning av sin civilekonomexamen?
Men så uppstod ett tillfälle som fick Johan att gå igång på 
alla cylindrar.
 – Pub Wasa hade stått utan tillstånd i två år. En restau-
rang med samma förutsättningar hade varit dödsdömd i 
det läget, men jag såg en folklig institution i Norrköping 
som förtjänade ett bättre rykte. När jag skrev på kontrak-
tet som ny ägare kände jag att jag hade gjort en bra affär, 
säger Johan.
 Då, våren 2010, hade det bara gått några månader 
sedan han lovat sig själv att aldrig mer återvända till 
kroggyttret.
 – Men jag ville sudda bort ett rykte och bevisa att Wasa 
var någonting mer. Så här med facit i hand tycker jag att vi 
har kommit rätt långt. Det har skett en attitydförändring 
bland norrköpingsborna. Numera lockar vi allt från upp-
dressade kostymnissar och kompisgäng till studenter och 
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Han har fått Otten att flyga, Wallenbergaren att lyfta och en folklig institution 
att blomstra. Nu ska serieentreprenören Johan Doverhjelm väcka liv i en annan 
tvåbottnad passion – öl och whisky. I höst är det dags för mässa i Norrköping.

Egentligen hade han sagt adjö till krogvärlden. Ett full-
proppat, lördagsrusigt Otten och exklusiva världsartistbok-
ningar i all ära, när Johan Doverhjelm sålde sin nattklubb 
var tanken att han skulle göra någonting annat med livet. 
Kanske äntligen få användning av sin civilekonomexamen?
Men så uppstod ett tillfälle som fick Johan att gå igång på 
alla cylindrar.
 – Pub Wasa hade stått utan tillstånd i två år. En restau-
rang med samma förutsättningar hade varit dödsdömd i 
det läget, men jag såg en folklig institution i Norrköping 
som förtjänade ett bättre rykte. När jag skrev på kontrak-
tet som ny ägare kände jag att jag hade gjort en bra affär, 
säger Johan.
 Då, våren 2010, hade det bara gått några månader 
sedan han lovat sig själv att aldrig mer återvända till 
kroggyttret.
 – Men jag ville sudda bort ett rykte och bevisa att Wasa 
var någonting mer. Så här med facit i hand tycker jag att vi 
har kommit rätt långt. Det har skett en attitydförändring 
bland norrköpingsborna. Numera lockar vi allt från upp-
dressade kostymnissar och kompisgäng till studenter och 

gäster med t-shirts och träskor. Hos oss är alla välkomna så 
länge man är hel och ren.
 Detsamma gäller för övrigt Saliga Munken, där Johan 
klev in som huvudägare för snart tre år sedan. När vi slår 
oss ner i en av sofforna brummar Broder Daniel i hög-
talarna och doften av Wallenbergare är påtaglig.
 – Jag har inte behövt ändra på så mycket. Munken har 
sin plats på Norrköpings krogkarta, säger Johan och ser 
sig om i vimlet.

På Otten-tiden lockade han Busta Rhymes och 50 Cent 
till stan, numera är det mest nationella förmågor som står 
i fokus när Munken in the Park arrangeras.
 – För mig har det varit viktigt att satsa på festivalen 
trots att den går minus. Skulle vi införa entréavgift skulle 
en del av själen gå förlorad. Vi vill göra det här för Norr-
köping. Man kan inte tjäna pengar på allt, påpekar Johan.
På frågan om hur Norrköpings krog- och restaurangliv 
mår har han ett snabbt svar.
 – Det är ett jäkla drag i stan. Någon lågkonjunktur på 
restaurangsidan märks inte av. Samtidigt kan man inte 

bara öppna dörrarna och erbjuda lite mat och dricka. 
Det gäller att hitta en egen nisch.
 I höst skapar Johan Doverhjelm ytterligare en sådan 
– Norrköping Beer and Whiskey.
 – Vi ska fylla de båda Mässhallarna med utställare, allt 
från mikrobryggerier till de stora jättarna. Vi kommer 
undvika den tråkiga mässtämpeln och istället satsa på 
festivalstämning med bokade band. Det finns ett underlag 
och en potential i Norrköping som gör att jag tror att 
vi har något stort på gång, säger Johan.
 Serieentreprenören, som också driver T3, konstaterar 
att han gärna växer med Norrköping som stad.
 – Jag älskar Norrköping och ser ingen anledning att 
flytta härifrån. Det är här jag har mitt nätverk.

Krogens konung
Text: Henrik Lenngren Foto: Magnus Andersson



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS14

Familjen Nison startade sin kebabfabrik med fyra kunder i orderboken 1993.
Idag levererar de kebab över hela landet.
 – Kebab har blivit husmanskost. Samtidigt är kebaben på väg in i finsalongerna, 
på samma sätt som hamburgaren tagit plats på innekrogarnas menyer, säger 
Adnan Nison, vd för Niso Kebabprodukter i Norrköping.

Familjen, med pappa Isa i spetsen, drev en kebab-
restaurang på Repslagaregatan i början på 1990-talet. 
 – På den tiden gjorde alla kebabställen sin egen 
kebabstock varje morgon. Vi malde också vår egen färs 
för att få den kvalitet vi önskade. För att spara tid började 
vi göra större partier att frysa in. En restaurangkollega ville 
köpa kebab av oss och där föddes idén till vår produktion, 
berättar Adnan.
 Restaurangen såldes och familjen drog igång kebab-
fabriken i Farmeks gamla slakteri på Risängen. 
 – När vi startade hade vi fyra kunder. Jag jobbade ett 
par år utan att ta ut lön, och hade dessutom andra extra-
jobb. Vi hade bestämt oss för att lyckas, berättar Adnan.

Jobbar på golvet
Tanken var från början att Adnan skulle driva upp företa-
get och sedan ägna sig åt något annat. Men han är kvar.
 – Vi ville skapa ett företag där vår pappa, som började 
bli äldre, skulle kunna jobba dagtid. Och nu har jag själv 

barn och vill hinna träffa familjen. Även om vi jobbar hårt 
går det att kombinera med familjeliv.
 I företaget finns även brodern Vedat och kusinen David.
 – Vi är företagsledare som jobbar mitt i produktionen, 
på golvet. Det gör att vi har stor kunskap om företaget och 
kan ta snabba beslut, på stående fot om det behövs.

Ny produkt på gång
Produktionen har kompletterats med färdiggrillad kebab, 
det vill säga grillade köttstrimlor färdiga att servera.
 – Lunchserveringar och pizzerior vill kunna erbjuda 
kebab, även om de själva inte har en kebabgrill. Det 
färdiggrillade kebabköttet har fått stor efterfrågan.
 2013 flyttades tillverkningen till nybyggda lokaler 
på industriområdet vid Skarphagsleden.

16 personer har arbete i fabriken.
 – Vår nästa investering blir en ny livsmedelsprodukt 
i en separat tillverkningslokal. Målet är att sysselsätta 

ytterligare sex personer där under första året, säger 
Adnan som ännu inte vill avslöja några detaljer.

Inte bara snabbmat
Konkurrensen i branschen är påtaglig men ger också 
den där utmaningen som Adnan tycker om. 
 – Att vara företagare är inte ett jobb, det är en del 
av mitt liv, den jag är.
Kommer kebabtrenden att hålla i sig?
 – Ja, det är jag säker på. Kebab har blivit husmanskost, 
ungefär som köttfärslimpa. Den serveras på de flesta 
lunchställen och även i skolorna. Nu ser vi också att 
kebaben är på väg in i finsalongerna, på samma sätt som 
hamburgaren tagit plats på innekrogarnas menyer, säger 
Adnan och nämner en restaurang i Stockholm som 
exempel, som snart öppnar med ett nytt koncept kring 
kebab. 

Niso utökar och breddar 
sitt utbud
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Marknaden för kebab växer
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Norrköping är klassat som ett av de största logistiska naven i Sverige och har en tid saknat 
ett reguljärt flyg. Nu kommer det. Den 15 april startar en ny flyglinje till München. 

Från Norrköping till München

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

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

Konsten att 
göra gott.

Med ett testamente till Hjärnfonden gör du gott idag och imorgon.
 Ditt stöd hjälper framstående forskare att lösa hjärnans mysterier 
kring många sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.
 Vill du veta mer om hur man skriver ett testamente – beställ 
vår testamentesfolder.

Givarservice tel 020-523 523 
www.hjarnfonden.se
Plusgiro 90 11 25-5 
Bankgiro 901-12 55 Hjärnfonden

Ett mycket positivt besked till såväl näringslivet som kom-
munen, dess invånare och många fler i regionen.
 Det är flygbolaget BMI Regional, som samarbetar med 
Lufthansa, som kommer att trafikera linjen Norrköping 
- München med avgångar sex dagar i veckan. Det skapar 
möjligheter för såväl svenskar att snabbt komma ut i Europa 
som för tyska resenärer att flyga till en helt ny destination i 
Sverige.
 Det innebär också att resenärer från Norrköping kan ta 
del av Lufthansas globala nätverk med möjlighet att ta sig 
till ytterligare 228 destinationer i 66 länder.
 München är största inrikesflygplatsen i Tyskland med 
150 inrikesavgångar per dag, så med ett byte kan man nå 
hela Tyskland.
Den nya linjen från Norrköping kommer att trafikeras av 
bolagets moderna jetplan Embraer 145 som kan ta 49 pas-
sagerare. Restiden till München är endast två timmar och 
priserna kommer att vara från 775 kronor.
 Redan idag har nyheten om den nya reguljära flyglinjen 
mottagits mycket väl av näringslivet och av politiska företrä-
dare i kommunen.  
 Siemens i Finspång med sina 2800 anställda, varav en 
mycket stor del reser ofta, ser mycket positivt på möjlighe-
ten med flyg att ta sig till och från Östergötland, samtidigt 
som företaget årligen tar emot åtskilliga tusentals besök från 
utlandet.
 Siemens har sitt huvudkontor i München och även om 
mycket i dag sker vi nätkontakter så behöver Siemens i 

Finspång enkelt kunna ta sig ut i världen för att träffa sina 
kunder.
 Mats Rosander, kommunikationsdirektör på Siemens 
anser att den här satsningen gynnar företaget på flera sätt. 
Det innebär bättre restider, minskade kostnader för taxi och 
övernattningar.

Norrköpings styrande politiker ser också den här satsningen 
som betydelsefull för regionens näringsliv och turismen.
 – Nu har vi lyckats med att få ett starkt flygbolag med 
flyg till en av Europas bästa flygplatser, säger Göran Färm, 
ordförande i Norrköping Airport AB. 
 Även Kommunalråden Reidar Svedahl och Lars Stjern-
kvist anser att den nya linjen är betydelsefull, såväl för 
näringsliv som för att stärka Norrköpings attraktionskraft.
 – Kommunen har en långsiktig och uthållig ambition för 
vår flygplats, säger Lars Stjernkvist.
På Norrköping flygplats är man givetvis glada över den här 
satsningen. 

 – En fin möjlighet, bra för alla våra resenärer som vill 
slippa Arlanda. Både affärs- och privatresenärer, inte bara 
för att komma till en bra hub för vidareflyg med Lufthan-
sa, säger Bertil Skärblom, Marknadschef på Norrköping 
Airport AB.
 – München är också en riktigt bra destination i sig 
själv. Tänk storstaden med härliga mat och öl-traditioner, 
underbar fotboll, alperna med vandring och skidåkning, 
Salzburg, Vindistrikten inte långt bort – det finns så 
mycket!
 Du kan också välja Norrköping Flygplats antingen ut 
eller hem och kombinera med någon annan flygplats till 
exempel Linköping eller Arlanda. 
 – Det här kan bli riktigt bra, tror Bertil Skärblom.

Destinationer du når från Norrköping Flygplats:
München, Visby (sommartid)

Charter:
Gran Canaria, Teneriffa, Madeira, Azorerna, 
Andalusien, Cypern, Estland, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Rhodos, Sardinien och Turkiet

Med det moderna jetplanet Embraer145 tar 
det endast 2 timmar att flyga till München.

Fakta

Text/Foto: Norrköpings kommun



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS16

Bamses Värld, Bråvalla, IFK, häftiga flyglinjer och nya centrallager ger positiva 
rubriker. Men det tydligaste tecknet för välgång i en stad handlar kanske om 
någonting annat.
 – Byggkranarna som sträcker sig mot himlen tyder på att folk vill bo här, och 
att företag och fastighetsägare vill satsa i Norrköping, säger näringslivsdirektören 
Anne Revland.

När Anne Revland 2009 tillträdde som ny näringslivs-
direktör gjorde hon det i en stad som inte riktigt är 
densamma som den vi lever i idag. F13 var en insomnad 
flygflottilj som förde tankarna till en svunnen tid snarare 
än till en framtida festival. På Ingelsta fanns varken 
Stadiums Nordenlager eller Rustas centrallager. Och på 
Idrottsparken (jo, det var innan namnbytet) gjorde IFK 
Norrköping sig redo för en säsong som skulle resultera i en 
elfteplats i Superettan.
 Utställningar med NASA, Harry Potter och Titanic 
fanns inte på kartan, och om någon skulle säga att Norr-
köping sju år senare skulle vara en turisttät stad där det på 
sommaren är praktiskt omöjligt att få tag i ett hotellrum 
hade denne någon högst troligt mötts av ett hånskratt.
 – Nu ser vi att flera år av intensivt arbete har börjat ge 
frukt, konstaterar Anne Revland. 
 Så varför har vindarna vänt just nu? Hur kommer det 
sig att det talas om Norrköping i positiva ordalag istället 
för de gamla utnötta hänvisningarna till den där surbul-
lementaliteten som varit svår att tvätta bort?
 Det är lätt att lyfta fram framgångsfaktorer som andas 

allsvenskt guld, festivaltoner och en attraktiv seriefigurs-
björn. Men det bästa sättet att mäta välgången i en stad 
handlar om någonting annat.
 – Norrköping har blivit en byggkranstät stad. Antalet 
byggkranar är ett bra nyckeltal när det gäller att se hur en 
stad verkligen mår. Många byggkranar tyder på att folk 
verkligen vill bo här och att fastighetsägare vill satsa håll-
bart och långsiktigt, säger Anne Revland.
 Bostäder, kontor och hotell förtätar och förädlar staden, 
som passerat 137 000 invånare och där arbetslösheten 
sjunkit på senare tid. 2015 var dessutom ett rekordår ur 
tillväxtperspektiv. Både K-Rauta och Rusta valde Norr-
köping vid etableringen av sina respektive centrallager.
 – Tillsammans fungerar de som bra referensobjekt och 
gör att andra logistikaktörer får upp ögonen för vår region. 
Rustas gigantiska satsning blir som en manifestation och 
bekräftelse på att Norrköping är en bra stad att satsa på. 
Företag lockar företag, säger Anne Revland.
 Men det är inte bara de stora jättarna som lockats av 
Norrköpings attraktionskraft. Det senaste året har nyföre-
tagandet i staden ökat med 14,5 procent, att jämföra med 

cirka tre procent i övriga landet.
 – Vi har satsat hårt på Nyföretagarcentrum och på start 
up-verksamheter, samtidigt som norrköpingsborna börjar 
få en annan attityd till egenföretagande. Vi ser helt enkelt 
ett ökat självförtroende bland företagarna, säger Anne 
Revland.
 När du tillträdde som näringslivsdirektör sa du i en inter-
vju att ni hade ”höga ambitioner när det gäller att utveckla 
det lokala företagsklimatet”. Hur har det gått?
 – Jag upplever att vi som kommun har blivit mer 
lyhörda gentemot näringslivet, vi försöker bättre förstå fö-
retagarnas vardag och lyssna och ta till oss av deras åsikter. 
Vi har hittat ett klimat där vi samarbetar.
 2015 var ett lysande år för Norrköping – men enligt 
Anne Revland är ”detta bara början”.
 – Precis som på börsen där mycket handlar om psykolo-
gi gäller det att människorna i en stad börja tro på sin stad. 
När du väl gör det börjar du fundera i investeringstermer 
och vill satsa på framtiden. Där är vi nu, idag, med allt fler 
ambassadörer som älskar och känner stolthet för sin stad.

"Det går
bra nu"

Text: Henrik Lenngren Foto: Crelle.se
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FÖR EN FRISKARE FRAMTID � DITT STÖD GÖR SKILLNAD!

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

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

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

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

och har internationellt ledande forskargrupper inom �lera områden.

Mer information:
www.lionsforskningsfond.se

Plusgiro 90 02 36-1
Bankgiro: 900-2361
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Ju äldre desto bättre. Har den dessutom hylla och är heldekorerad 
– ja, då går pulsen upp hos kakelugnsmakarna Roger Rauker och 
Christian Nossbring i Kolmården.

De har samlat, monterat ner, renoverat, pusslat och byggt 
upp hundratals gamla kakelugnar genom åren. 
Det är inga små pjäser. En kakelugn väger runt ett ton…
 – Man måste vara lite halvtokig, det underlättar, skrattar 
Roger när vi går runt i företagets utställning av kakelugnar, 
som också fungerar som museum. 
 Här finns 1700-talsrariteter från slott, jämsides med 
enklare kakelugnar från 1920-talet. De cirka 40 upp-
byggda exemplaren utgör Skandinaviens största utställning 
av antika kakelugnar. De flesta kommer från Norrköping 
med omnejd.
 I företagets lager finns över 300 kakelugnar – i bitar.

Intresse för byggnadsvård
Roger började köpa in och renovera kakelugnar på 
1980-talet, vid sidan av sitt jobb som snickare. I mitten 
av 1990-talet fick han hjälp av Christian, som i grunden 
är målare. 
 2003 bestämde de sig för att satsa allt på kakelugnarna 
och startade Norrköpings Kakelugnsmakeri AB tillsam-

mans. 2006 köpte de ett nedlagt sågverk i Krokek, som de 
byggt om och inrett för sin verksamhet. Hit kommer nu 
busslaster med turister, kunder från när och fjärran och ett 
och annat produktionsbolag för att spela in TV-program.
Företaget, som har sex anställda, har vuxit i takt med att 
intresset för att restaurera gamla hus ökat.
 – Det finns en större medvetenhet kring byggnadsvård 
idag. Många som köper äldre hus vill gärna återskapa så 
mycket som möjligt, säger Christian.

Bär kulturarv
Det var när centralvärmen gjorde entré i hemmen som 
kakelugnarnas epok var över. Ett stort antal revs ut ur 
husen. Andra fick stå kvar, eller plockades ner i lådor för 
framtiden.
 Kakelugnar har tillverkats på många håll i landet, bara 
i Norrköping fanns fyra kakelugnsfabriker i slutet av 
1800-talet och början på 1900-talet. Trots detta finns inte 
särskilt mycket bevarat om hur tillverkning och uppsätt-
ning går till.

 – Vi känner ett ansvar för att hålla hantverket vid liv 
och förvalta det för kommande generationer. Jag har själv 
gått i lära och vi har lärlingar här hos oss, säger Christian.

Hyr ut industrilokaler
Kunderna finns i huvudsak i Östergötland. 
 – Vi gör en del jobb i Stockholm. Det blir också några 
veckor utomlands varje år. Förra året var vi bland annat i 
England, Italien och USA. Vi har inte marknadsfört oss 
särskilt utomlands, men hantverket är unikt och kunderna 
hittar oss via nätet, berättar Roger.
 De båda entreprenörerna håller på att utveckla ytter-
ligare ett ben i verksamheten, som samtidigt bidrar till 
att stärka näringslivet lokalt.
 – Det finns en hel del expansiva företag i Kolmården 
men det råder brist på lokaler att hyra. Vi fick möjlighet 
att köpa en tomt här intill. Förra året byggde vi en ny stor 
hall för vårt lager av kakelugnar, som också rymmer lokaler 
för uthyrning. Nu satsar vi på att bygga fler industrilokaler 
att hyra ut, säger Christian. 

Kakelugnsmakarna
expanderar i Krokek
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson
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Taxibils nybyggda huvudkontor i Norrköping har blivit en samlingspunkt med eget 
kafé, fordonstvätt, verkstad och tankstation för HVO-bränsle. 
 – Gemenskapen mellan åkarna har vuxit och det stärker oss som bolag, säger Anel 
Osmanagic, vice vd för Taxibil i Östergötland, med sammanlagt 500 medarbetare. 

Taxibil i Östergötland bildades 1997 genom en sam-
manslagning av Taxi Norrköping och Taxi Linköping. 
Bolaget fungerade då som en traditionell taxiförening 
för en mängd anslutna taxiföretagare. 2009 fick Taxibil 
nya majoritetsägare: Emir Sobo, Zlatan Sobo och Suad 
Bajagilovic.
 De ville skapa ett taxibolag med starkare gemenskap 
mellan åkarna och en tydligare, mer sammanhållen 
bolagsstruktur.

Delar visionen
Ett par år senare kom Anel Osmanagic in i företaget för 
att bygga vidare på Taxibils nya tankar. Han började som 
ekonomichef, idag är han vice vd.
 – Bolaget har jobbat mycket med strukturella och 
organisatoriska förbättringar. Vårt mål har varit att bredda 
verksamheten och skapa förutsättningar för att växa, säger 
Anel.
 Som ett led i utvecklingsarbetet beslutade bolaget att 
bygga nytt huvudkontor. Lokalerna på Kiselgatan stod 

klara för ett och ett halvt år sedan.
 – Det har blivit en samlingspunkt. Här träffas kollegor 
över en kopp kaffe innan passet drar igång eller medan bilen 
tvättas. De kan gå in och prata med administrationens 
medarbetare på kontoret. Alla våra åkare och chaufförer 
kan känna att de delar samma vision. Vår uppgift som 
bolag är att underlätta vardagen för människor. Då är det 
viktigt att chaufförerna har en bra arbetsmiljö och trivs. 
Det ger ringar på vattnet, säger Anel.
 
Kvalitetsgaranti
Taxibil i Östergötland har 30 anställda, men med alla 
anslutna taxiföretag omfattar bolaget totalt 500 medarbetare. 
Antalet fordon som rullar under bolagets varumärke i länet 
är cirka 220 stycken. En stor del av verksamheten utgörs 
av färdtjänstuppdrag och andra typer av avtalstransporter.
Konkurrensen i taxibranschen är stor och det finns också 
oseriösa aktörer. 
 – Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 
och ISO 14001. Att ha båda certifieringarna är ovanligt i 

vår bransch. Allt vi gör syftar till att stärka vårt varumärke, 
det ska upplevas som en garanti för kvalitet. Vi vill ha 
sunda grunder att stå på, för att säkra jobben.
 Många människor med utländsk bakgrund söker jobb 
hos Taxibil, berättar Anel.
 – Det känns väldigt positivt att kunna erbjuda arbete 
till dem som kan ha svårt att komma in på arbetsmark-
naden. Hos oss finns nästan hela världen representerad.

Alla välkomna
Serviceutbudet runt det nya huvudkontoret är tillgängligt 
för alla.
 – Vi har faktiskt fått så stor respons från allmänheten 
att vi behövt anställa två personer särskilt för att serva 
privatbilister i fordonstvätten. Även de privata kunderna 
tar sig en kopp kaffe på fiket medan bilen tvättas. Vi ser 
ett värde i detta som inte handlar om kronor och ören, 
utan om att människor får en positiv erfarenhet av vårt 
bolag, framhåller Anel.

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Taxibils nya huvudkontor 

Mötesplats som
stärker gemenskapen
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Mikael Åhrberg, 
Ordförande,
Norrköpings Företagargrupp

Så är vi med och skapar Norrköping
 – Sedan vi första gången etablerade oss i 
Norrköping 1967 med vårt hotell Scandic Nord ute 
vid Ingelsta har mycket positivt hänt med Norrköping 
som stad, vilket vi givetvis varit en del av. Under de 
nästan 50 åren i Norrköping har vi hunnit med att 
lägga ner ett hotell (Scandic Syd) och startat ett nytt 
(Scandic City). Är vi nöjda med det? Knappast! 
Vi strävar hela tiden efter att se hur vi kan utveckla 
både varumärket och våra två hotell i staden. 
Under åren har cirka 500 000 barn bott på Scandic 
i Norrköping, fantastiskt!

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är fortfarande en liten storstad. Vad 
jag menar är att staden är greppbar och överskådlig 
och ”alla känner alla”. Det är en styrka som vi har. 
Jag som driver hotell ser givetvis en enorm fördel med 
att staden ligger där den ligger. Det är enkelt att ta 
sig till oss. Närheten till Mälardalen och Stockholm 
samt, inte minst, Kolmården är enormt viktig i dag 
och i framtiden! 
  – Att vi sedan har ett starkt företagande, är en 
framgångsrik sportstad och har det fantastiska 
bolaget Upplev Norrköping som gör allt för att 
dra gäster till staden är en riktig bonus.

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

Christer Thorn, 
Ordförande, 
Norrköpings VerkstadsGrupp

Bo Axelsson, 
Ordförande, 
Vikbolandets Företagsgrupp

Så är jag med och skapar Norrköping
 – Norrköpings Verkstads Grupp (NVG) är en 
förening där 11 olika företag inom verkstadsindustrin 
i Norrköping träffas och hjälper varandra med frågor 
av gemensam karaktär. Totalt har våra 11 medlems-
företag cirka 350 anställda och vi skapar arbete åt 
uppskattningsvis ytterligare 300 personer.
 Inriktningen på företagen är maskinbearbetning, 
svetsning och service till processindustrin.
Tillsammans skapar vi många arbetstillfällen och 
praktikplatser för skolungdomar. Just nu har vi fyra 
olika skolprojekt igång.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Det geografiska läget! Det är lätt att nå många 
viktiga orter i Sverige här ifrån. Att vi har en universitets-
filial är också bra, både för tillgång på utbildad 
arbetskraft, men också att stadens uteliv har vitaliserats.  
 Vad som gör Norrköping spännande, för både 
nyinflyttade och för oss som bor här, är att det finns så 
mycket kvar att göra. Utvecklingen av centrala staden 
och Industrilanskapet samt inte minst få universitetet 
att växa till minst 10 000 studenter.

Så är vi med och skapar Norrköping
 – Vikbolandets Företagsgrupp, med sina cirka 
100 medlemmar, verkar för gemenskap, utveckling 
och samarbete i vår kommundel.
 – Tillsammans med Vikbolandsskolan följer vi klasser 
under högstadietiden för att med olika övningar 
och utbildningar förbereda eleverna för arbetslivet. 
Kanske som egna företagare.
   – På sommaren i juli bjuder vi in till Wikbolands-
marken med vår goda lokalproducerade mat som 
huvudtema. Det satsas som aldrig förr av företag-
arna på Vikbolandet. En stor hjälp för den positiva 
utvecklingen är den just nu pågående utbyggnaden 
av fibernätet där målet är att alla ska ha möjlighet 
att vara med.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Att det finns så många fördelar med att bo och 
verka här. Till exempel mångfalden, kulturen, naturen 
och maten med allt från det lokala till världens alla 
kök med det utbud av bra restauranger som vi har 
i kommunen.
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