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

med övernattning och goda måltider i fina restauranger.

KONFERENSGUIDEN

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

Arbetets Museum, 602 21 Norrköping
Tel: 011 23 17 00

Arbetets Museum Konferens

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

mONS SKÄRGÅRDSKROG

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

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

stiftsgården vårdnäs

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

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

yxnerum hotell & konferens

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

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

söderköpings brunn

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

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

vadstena klosterhotell

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

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

MOTALA CONVENTION CENTRE / FOLKETS HUS

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

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

RIMFORSA STRAND

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

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

SKY HOTEL APARTMENTS

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

Ett möte i skärgården är ett möte för många sinnen!
 På Gryts Varv får ni kraft och energi för att skapa nya 
tankar och idéer. Välkomna att konferera hos oss året 
runt, mellan solvarma klippor eller snötäckta vikar.

GRYTS VARV HOTELL & KONFERENS

Hummelvik Gryts Varv, 610 42 Gryt
Tel: 0123-128 06

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

LHC EVENT SAAB ARENA

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

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

LIVGRENADSJÄRSMÄSSEN

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

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED

Jag är en stolt 
näringslivsdirektör 

Innehåll

Norrköping finns ett rikt engagemang, inte bara 
för näringslivet, utan för stadens utveckling i stort. 
Jag ser en vilja till att stötta varandra för att uppnå 
mål och ett stort intresse för att få Norrköping att 
fortsätta växa och stärkas inom olika områden, vilket 
är oerhört viktigt.

Vi på kommunens näringslivsavdelning brukar säga 
att vi finns för Norrköpings företagare, och jag 
är oerhört glad över att få representera oss. I maj 
presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från sin 
senaste enkätundersökning. Den visar att vi har 
arbete kvar att göra för att höja företagsklimatet 
i kommunen, och det är självklart en uppgift vi 
tar på fullaste allvar. Att noggrant gå igenom 
prioriteringarna och hur vi framåt höjer vårt resultat 
ligger överst på vår agenda, och det är något vi 
kommer att arbeta intensivt med, inte bara nu, utan 
också på ett långsiktigt plan.

Jag ser med glädje tillbaka på en vår som bjudit 
på flera goda nyheter, som till exempel Rustas 
expandering och Almroths etablering av ett 
logistikcenter utanför Norrköping. Du kan läsa mer 
om Almroths i detta nummer av Norrköping Växer. 
Det finns också goda exempel om personer

 som följt sina drömmar. Jenny Hoberg är citytjejen 
som flyttade ut på Vikbolandet, startade bed-and-
breakfast och ett gårdsmejeri som numera är prisat 
flera gånger för sina ostar. Några sidor längre fram 
kan du läsa om Jenny och Bråvalla gårdsmejeri.

Snart hoppas jag att många av er har möjligheten 
att njuta av sommar och ledighet. När hösten är 
i antågande kommer Future Summit tillbaka till 
Norrköping. Årets upplaga bjuder på en spännande 
agenda, med representanter från bland annat 
Twitter, Microsoft, &frankly och Ericsson. Missa inte 
årets häftigaste event den 11 september i Flygeln.

Med dessa avslutande rader vill jag tacka för den här 
våren. Tack för att ni gör Norrköping till en bra plats 
att starta, driva och etablera företag på. Med dialog 
och samarbete kommer vi få Norrköping att växa 
och utvecklas i rätt riktning.

Glad sommar!

En annonsbilaga från Norrköpings kommun, www.norrkoping.se/naringsliv
Pontus Lindblom svarar på frågor om innehållet, 011-15 12 74. 
E-post: naringsliv@norrkoping.se

Projektledare: Gustaf Hull, Öst Media, Pontus Lindblom och Caroline Johansson, Norrköpings kommun
Grafisk form: Öst Media
Tryck: PressGrannar AB
Annonsbokning: 011-200 421 eller 011-200 303

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun

#51
JUNI 2019

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

DISTRIBUERAS MED NORRKÖPINGS TIDNINGAR OCH FOLKBLADET VECKA 26. FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV PONTUS LINDBLOM, NORRKÖPINGS KOMMUN, TFN 011-15 12 74
Event- och 

scenteknikbolag

flyttar ihop s 10

Från fashionista

till mejerista på 

landet
s 16ÅF Pöyry tar täten 

internationellt 

och lokalt s 14

#51
JUNI 2019

EN TIDNING OM NORRKÖPINGS NÄRINGSLIV

s 18

Scandic

Strömmen

– stadens

största hotell

s 6

Världens
modernaste

dombiograf

s 8

Sveriges
mest bokade

föreläsare?

s 4

Wellnox
väljer 
Norrköping

s 22

Almroths

storsatsar
i Klinga

s 12Raws sugrör 
tillverkade av vass

141 440 
invånare!

Norrköpings folkmängd
Kul att veta!

Den 30 september 2018 var Norrköpings folkmängd 141 440 personer enligt uttag 
ur Kommuninvånardata (KID) den 8 oktober 2018.

Källa: Kommuninvånardata och Statistiska centralbyrån
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Norrköping
blev det naturliga valet
för Wellnox nya fabrik

Thomas Sjölander och Mats Tärning, grundarna av funktionsdrycken RÅ, 
under invigningen av den nya fabriken i Haga.

Riksdagens talman Andreas Norlén vid invigningen av nya fabriken.
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Med sina funktionsdrycker har Wellnox ”råvolutionerat” en konventionell marknad. 
Nu storsatsar företaget på en ny fabrik – på Hagagatan i Norrköping.
– Vi stod inför valet att flytta produktionen utomlands eller investera på hemmaplan. 
Till slut blev valet enkelt att ta, säger Mats Tärning, en av grundarna.

Ni har kanske sett ”vRÅlåken” på gatorna, bilarna som 
med strajpade budskap berättar att ”RÅvaror” är på väg 
eller att det kanske är dags att ”RÅ om sig” eller rent av 
”Join the RÅvolution”?
 För Mats Tärning och Thomas Sjölander, som grundat 
funktionsdrycken RÅ, är det en tydlig lek med orden, men 
också ett sätt att synliggöra det varumärke som blivit allt 
mer känt de senaste åren.
 – Det finns många sanningsvittnen här i Norrköping 
som sprider ordet vidare om oss. ICA och City Gross i 
Norrköping tillhör faktiskt våra bäst säljande butiker 
– i hela Sverige, säger Thomas Sjölander.
 När han tillsammans med Mats Tärning startade 
Wellnox år 2014 gjorde han det med ett omvälvande år 
bakom sig i livet. När han sommaren 2013 drabbades av 
hjärtinfarkt och började studera vilka faktorer han kunde 
påverka för att inte råka ut för samma sak igen insåg han 
att han mådde dåligt av medicineringen, och ville hitta 
alternativ. 
 – Till slut hittade jag, tillsammans med en medicine 
doktor, lösningen som gick ut på att producera nitratrik 
juice baserad på rödbetor och lingon, berättar Thomas.
Resten är, så att säga, historia. Sex år senare har inte 
bara mätningarna av Thomas Sjölanders blodkärl 
förbättras – nu som en 37-åring i jämförelse med värden 
som en 85-åring vid hjärtinfarkten – tillsammans med 
delägarkollegan Mats Tärning har han också lyckats få 
snurr på ett företag där funktionsdrycker står i fokus.
 – När vi drog igång fanns ett par produkter på 
marknaden, mestadels inom hälsokost. Numera har vi 
betydligt fler konkurrenter i flera säljkanaler. Marknaden 
för funktionsdrycker omsatte 300 miljarder kronor bara 
i USA 2017, och spås en kraftig ökning.

Investerar 15 miljoner kronor på ny fabrik
I år har företaget gjort en storinvestering, totalt 15 
miljoner kronor, på en egen fabrik för tillverkning 
av bag-in-box i Haga.  
 – Egentligen tvingades vi fram till att ta beslutet. 
Vi insåg att små familjeägda bolag saknar den 

produktionskapacitet som vi eftersöker, samtidigt som de 
stora jättarna kräver 100 000 flaskor vid ett och samma 
produktionstillfälle. Det var helt enkelt rätt läge att satsa 
på någonting eget, inte minst eftersom vi inte ville flytta 
vår produktion utomlands, säger Mats. 
 I fabriken, som invigdes den 14 juni, kan nu företaget 
tillverka 300 bag in box-kartonger, allt från rödbets- till 
ingefärajuicer, i timmen. 
 – I och med satsningen så slipper vi fraktkostnader 
på 400 000 kronor om året. Logistikposten har varit en 
tung post för oss som slagit hårt på sista raden. Nu kan vi 
tappa våra drycker här i Norrköping istället, och det känns 
skithäftigt, säger Thomas.

 Wellnox har medvetet satsat extra stort, lokalen är 
4 000 kvadratmeter stor, för att man på sikt ska kunna 
fortsätta växa.
 – Målet är att vi ska kunna investera i en flasklina samt 
pressa våra bär och grönsaker här istället för hos externa 
underleverantörer. Dessutom är tanken att vi ska sälja 
kapacitet för legotappning, säger Thomas.
 Varför satsar ni vidare i Norrköping?
 – Norrköping ligger väldigt bra till logistiskt sett. 
Det finns en stor, samlad kompetens i staden när det 
kommer till livsmedel och logistik. Dessutom är det 
vår hemmastad, och nog är det bekvämt att gå hit med 
hunden varje dag.

Ser potential till tillväxt utomlands
Thomas Sjölander påpekar att Sverige är företagets 
hemmamarknad, men inte nödvändigtvis 
huvudmarknaden i framtiden. 
 – De senaste åren har vi uppvaktats av aktörer i allt från 
Filippinerna och Iran till de baltiska länderna och Spanien. 
I USA har vi redan startat bolag och i Kina ser vi stor 
potential att slå oss in på marknaden. Hittills har vi fått 
tacka nej för att vi inte mäktat med.
 Under sommaren och hösten ger sig Wellnox ut på 
investeringsrundor, först i form av konvertibelt lån och 
senare – i höst – i form av ett crowdfundingprojekt.
 – Målet är att få in 25 miljoner kronor. 
Förhoppningsvis vill många vara med i utvecklingen 
av vårt bolag, säger Mats.
 Vad ligger bakom er snabba tillväxt?
 – Timingen, svarar Thomas Sjölander.
 – Rent krasst fick jag min hjärtinfarkt i ”rätt tid”. 
Hade jag drabbats av den fem år tidigare hade satsningen 
inte slagit rätt ut. Vi kom in i ett segment där man 
enbart fokuserat på smak, utseende och design. 
 Mats nickar instämmande på andra sidan bordet:
 – Nu finns det en större medvetenhet hos 
allmänheten, man förstår att kosten påverkar hälsan. 
Folkhälsoperspektivet har spelat oss i händerna.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

– Norrköping ligger väldigt bra till 
logistiskt sett. Det finns en stor, 
samlad kompetens i staden när 
det kommer till livsmedel och
logistik.

Thomas Sjölander och riksdagens talman
 Andreas Norlén går en rundtur i den nya fabriken.



Nu har världens modernaste dombiograf öppnat. Som Norrköpingsbo 
behöver du inte ta dig så långt för att se den på nära håll.
 – Vi hoppas att så många som möjligt utnyttjar möjligheten att besöka 
en av världens mest tekniskt avancerade domar, säger Sofia Seifarth.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

Världsunik dom breder ut 
vägen till universum

– Vi är första platsen i världen med 
6P-lasersystem. Systemet ger enormt 
skarp bild med hög kontrastverkan 
och grym färgstyrka i upplösningen 8K.

– Det är ganska unikt att vi alla i Norrköping har tillgång till en så speciell 
anläggning, säger Sofia Seifarth, vd för Norrköping Visualisering.

Sveriges enda digitala science center ligger vackert inbäddat 
i Norrköpings industrilandskap och lockar årligen cirka 100 
000 besökare. Med tanke på den nyligen invigda domen, 
som redan skapat stor uppståndelse, lär siffran stiga i år.
 – Det är ganska unikt att vi alla i Norrköping har tillgång 
till en så speciell anläggning, säger Sofia Seifarth, vd för det 
kommunala bolaget Norrköping Visualisering som driver de 
publika ytorna vid Visualiseringscenter C. 
 I år har dombiografen uppgraderats för 20 miljoner 
kronor, en finansiering som gjorts möjlig genom en 
donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Nu 
marknadsförs domen som världens mest moderna i sitt slag. 
 – Vi är första platsen i världen med 6P-lasersystem. 
Systemet ger enormt skarp bild med hög kontrastverkan 
och grym färgstyrka i upplösningen 8K. Dessutom har vi 
helt nya 3D-glasögon som passar de nya projektorerna, 
berättar Sofia.
 Enligt henne innebär systemet en helt ny upplevelse. 
 – Den avancerade tekniken är viktig för oss då domen 
inte bara används för publika visningar utan även inom 
den världsledande visualiseringsforskning som bedrivs av 
Linköpings universitet här på centret.
 Peter Wallenberg Jr har sagt att Visualiseringscenter C är 
spännande eftersom det går att använda i utbildningsfrågor 

för att bygga nästa generation forskare. Håller du med? 
 – Ja, han har helt rätt. Visualiseringscenter är en unik 
plats med tanke på att forskning, utveckling och den 
publika verksamheten arbetar så nära varandra. Det täta 
samarbetet innebär möjlighet för forskningen att nå ut 
och synliggöras. Vi tar emot 10 000 skolelever om året, 
från förskola upp till gymnasium, men även vuxengrupper, 
studenter och allmänhet. Fler behöver bli intresserade av 
vetenskap och innovation för att Sverige ska bibehålla sin 
position som framstående företagsnation.

Fler interaktiva shower till rymden att vänta
I dagsläget samarbetar Visualiseringscenter C med RISE, 
ett forskningsinstitut för tillämpad forskning under 
Näringsdepartementet och Norrköpings Science Park. 
Många projekt drivs och utvecklas gränsöverskridande 
mellan centrets olika delar och även företag. Flera av 
de projekt som utvecklats har blivit framgångsrika 
kommersiella produkter, bland annat det virtuella 
obduktionsbordet som säljs av Sectra och som används på 
universitetssjukhus och läkarutbildningar runt om i världen. 
Och Interspectral – som är ett avknoppningsföretag från 
miljön – säljer visualiseringsbord internationellt till science 
center-miljöer.

 – Vi samarbetar dessutom med lokala företag, ofta 
start ups, i våra utställningar och domproduktioner. I vår 
pågående domproduktion om specialeffekter samarbetar vi 
exempelvis med spelutvecklingsföretaget Dimfrost, berättar 
Sofia.
 Att det händer mycket på Visualiseringscenter C i år är 
knappast någon överdrift. I maj premiärvisades den nya 
domföreställningen We are stars 3D. Fler premiärer är att 
vänta under året. 
 – Vi fortsätter med våra unika interaktiva shower med 
resor ut i rymden. Tack vare fantastisk bilddata från Nasas 
servrar som uppdateras konstant kan vi resa runt och 
utforska universum med de senaste bilderna. Att uppleva 
rymden på detta sätt får en verkligen att förstå vår plats i 
universum och de utmaningar rymdforskningen innebär 
och har lyckats hantera, avslutar Sofia Seifarth.

Fotnot: Visualiseringscenter C har öppet varje dag och det 
är fri entré till utställningarna. Dessutom är det extraöppet 
under vecka 30 på grund av O-Ringen som arrangeras i 
Norrköping. Förutom 20 miljoner för att uppgradera 
domen fick centret 50 miljoner kronor för att producera 
spännande innehåll att visa i domen.

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS6

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare, med vision om att skapa hållbara
och attraktiva platser som berikar människors arbetsdag. www.kungsleden.se

Ett nytt kontorskoncept som
inspirerar till en aktiv arbetsdag
TAG PLATS I OXEL bara några minuters promenad från Norrköpings stadskärna. Kontor med nära 
till ute för ett spontant walk and talk-möte eller en löprunda under lunchen. På Oxel finns allt det 
där som skapar en bra dag på jobbet. Bra kommunikationer, smarta lösningar, gemensamma 
sammanträdesrum, lounge, kaffebar och en grönskande uteplats för inspirerande möten. 
Allt ingår i hyran! Byggnaden med 5 900 kvm kontor kommer dessutom bli Leed-certifierad. 
Ring Jessica Sjögren på tel. 011-470 78 21 om du vill veta mer eller besök www.oxelmeeting.se



Enligt Johan Lindahl är beteendeförändringar
den enda vägen till resultatförbättring.
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När Johan Lindahl startade eget broderade han en dröm: på fyra år skulle 
han bli Sveriges bäste föreläsare. Definitionen? Att år 2019 ha genomfört 
1 000 föreläsningar och blivit inbjuden till TV4:s morgonsoffa. Nu är ett av 
målen uppfyllda.
– Det vi gör är unikt, säger grundaren till Framgångsrik försäljning som 
fokuserar på utbildningar inom försäljning och service.

På Google ger ”Framgångsrik försäljning” drygt 2,4 
miljoner sökträffar. Frågan är varför vi är så benägna att 
bli bättre inom området? 
 – Det är egentligen ganska enkelt, säger Johan Lindahl.
 – Allt i livet där människor möts är försäljning. Oavsett 
bransch är försäljning motorn i alla verksamheter.
 Hans eget företag heter just Framgångsrik försäljning 
och är ett av tusentals som fokuserar på utbildningar inom 
försäljning och service.
 – Men jag skulle påstå att det vi gör är unikt. Det finns 
få om ens några andra beteendevetenskapliga utbildningar 
i försäljning och bemötande. Många utbildningar 
fokuserar på att stapla teorier. Det är visserligen intressant 
men inget som hjälper företagen i vardagen. Jag har 
paketerat tung teori och forskning och presenterar det på 
ett enkelt sätt, säger han.  
 Utbildningskonceptet bygger på att ge människor 
insikter och skapa en inre drivkraft att vilja utvecklas; samt 
utrusta dem med effektiva verktyg och metoder för att 
skapa varaktiga beteendeförändringar. 
 – Framgångsfaktorn är att förse människor med den 
insikt, energi och konkreta verktyg som behövs för att de 
ska våga gå utanför sin komfortzon, agera annorlunda och 
nå nya resultat. Beteendeförändringar är den enda vägen 
till resultatförbättring. Det handlar om att utmana sina 
vanor och utmana sin trygghetszon.
 Du har en historia av trygga, välbetalda och 
eftertraktade jobb. Vad fick dig att våga dig slita loss 
och starta eget? 
 – Jag har alltid gillat entreprenörskapet, att utveckla och 
att bryta ny mark. Egentligen började jag redan för 15 år 
sedan fundera på att ta fram ett eget beteendevetenskapligt 
utbildningskoncept i försäljning och bemötande. 
Men tiden var inte mogen och jag var inte redo. Med 
min fil.mag. examen i beteendevetenskap och 15 års 
yrkeserfarenhet var det 2015 dags att ta steget fullt ut.  

Tusen föreläsningar sedan 2015
Fyra år senare, närmare bestämt i juni, genomför Johan 
Lindahl sin tusende föreläsning. Med det är han sannolikt 
en av landets mest bokade föreläsare. 

 – Hur jag orkar? Jag har en stark motor och är extremt 
målinriktad. Jag ser varje föreläsning som en chans att bli 
lite bättre och framförallt en möjlighet att på riktigt få 
utveckla människor till sitt bästa jag, säger Johan.
 När han startade eget var visionen tydlig: på sikt skulle 
han bli Sveriges bäste föreläsare. 
 – Jag definierade det som att genomföra 1 000 
föreläsningar och få sitta i TV4:s morgonsoffa som 
expert inom fyra år. Utbildningstillfälle nummer 1 000 
genomförs ju veckan före midsommar så det är check på 
det. Däremot ser jag ut att bomma den där nyhetssoffan. 
Jag har två månader på mig, men telefonen har inte ringt 
ännu, säger Johan med ett leende. 
 Ambitionen, berättar han, är inte att genomföra 
föreläsningar för sakens skull. Istället vill han hjälpa 
människor att utvecklas till sitt bästa jag. 
 – Det handlar om att hjälpa dem hitta sin motivation, 
sin energi och sin väg till framgång. Under rätt 
förutsättningar och omständigheter kommer alla 
människor att prestera och må bra. 
 På er hemsida skriver ni att ”Om du på riktigt vill så 
kommer du att lyckas”. Är det så enkelt? 
 – Väldigt många människor vill utvecklas och nå sina 
mål men långt ifrån alla är beredda att göra jobbet som 
krävs. Vill du utvecklas måste du orka utmana dina 
vanor och gå utanför din trygghetszon. Du måste våga 

misslyckas, justera och prova igen tills du når dina mål. 
Du behöver också skrota jantelagen. Sikta mot stjärnorna, 
var stolt över den du är och det du åstadkommer. 
Tidigare i år rekryterade Johan Lindahl en ny person till 
företaget – Fredrik Jensen, tidigare vd för Vita Hästen.
 – Det är en stjärnvärvning. Fredrik har en oerhörd 
erfarenhet och kompetens. Tillsammans kommer vi kunna 
utveckla företaget till en helt ny nivå. Vi kommer redan 
till hösten att presentera flera nyheter och nya kollegor, 
avslutar Johan. 

Sveriges mest
bokade föreläsare?

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

Personligt
Johan Lindahl

Ålder: 45 år.

Bor i: Kneippen.

Familj: Min fru Ingela
och dotter Nova.

Kör: BMW 530.

Läser: Massor, framför allt beteendevetenskap.

Favoritcitat: Den som vill mest vinner.

Om Norrköping:  ”Norrköping har fantastiska 
möjligheter där kommunen tillsammans med oss som 
invånare måste våga sticka ut och vara mer stolta över 
oss själva. För att bli Sveriges bästa stad behöver vi sätta 
oss i förarsätet och på riktigt leda utvecklingen för att nå 
den position vi önskar. När jag föreläser runt om i landet 
brukar jag inleda mina föreläsningar med att berätta att 
jag kommer från Sveriges riktiga huvudstad Norrköping, 
som dessutom har landets bästa fotbollslag. För mig är 
Norrköping mitt hem och borg.”

– Jag har en stark motor och är 
extremt målinriktad. Jag ser varje 
föreläsning som en chans att
bli lite bättre och framförallt 
en att på riktigt få utveckla 
människor till sitt bästa jag.



Fyra växande bolag inom event- och 
scenteknik flyttar ihop under ett tak.
-Vi jobbar i samma bransch men 
med olika saker. Tillsammans blir vi 
ännu mer konkurrenskraftiga, säger 
Magnus Lundin på United Vision.

Företagen som bestämt sig för att dela lokaler är Padab 
som jobbar med ljud och ljus, Priebe-ScanRig (PSRIG) 
leverantör av scentekniska installationer, United Vision 
konsult inom projektledning, konsert, turné och bemanning 
i upplevelseindustrin och Rent a Tent som hyr ut tält och 
möbler.
 Idén tog fart i gruppen för något år sedan och snart är den 
verklighet. 

Bygger inredning själva
Den aktuella lokalen ligger på Malmgatan i fastighetsbolaget 
Klöverns byggnad. 2 500 kvadratmeter golvyta ska delas upp 
och inredas av de fyra, som också ska dela på ett kontor på 
600 kvadratmeter en trappa upp.
 Fastighetsbolaget genomför upprustning i stort medan 
företagen själva investerar cirka 100 000 kronor var för 
att inreda och anpassa interiören. Den 1 oktober drar 
byggnadsarbetena igång och den 1 januari är det tänkt att 
inflyttningen ska ske. 
 Ett nytt bolag har bildats, Creative Industries Sweden, för 
att hyra lokalerna och anställa gemensam personal.

Vinner på att dela
Samarbetar gör de redan. 
 – Vi har nytta av varandras tjänster och utbytet har 
intensifierats under senare år. Vårt bolag United Vision 
jobbar mycket med helhetslösningar. Ibland behöver vi låna 
manskap av kollegorna eller få hjälp med en kompetens vi 
själva inte har. Våra verksamheter har vävts in i varandra. Vi 
behöver varandra, säger Magnus. 
 Kollegan Kim Ekblad nickar instämmande. Vi befinner 
oss under intervjun i hans företag PSRIG:s lokaler, som ligger 
på samma område som den nya gemensamma lokalen.
 – Vi vill satsa framåt allihop och vi kommer längre 
tillsammans. Genom att dela lokaler kan vi lättare samordna 
våra jobb och transporter. Det blir mer hållbart och 
kostnadseffektivt, och enklare ut mot uppdragsgivare. I ett 
första skede anställer vi en gemensam receptionist, sedan får 
vi se vilka behov som uppstår. På sikt kanske vi kommer att 
ha mer gemensam personal. I framtiden kan vi också tänka 
oss fler företag i gruppen, säger Kim.

Fördel Norrköping
Magnus lyfter fram en annan viktig aspekt med att flytta 
ihop.
 – Det ska bli kul! Det här är något vi och våra anställda ser 
fram emot. Att få mer rörelse och puls omkring sig. Jag tror 
man blir mer kreativ när man sitter tillsammans med 

andra kreativa människor. Det öppnar upp synfältet för vilka 
resurser man har bredvid sig, säger han. 
Kunderna finns lokalt och i storstäderna, till viss del också 
utomlands för några av företagen. Marknaden i Stockholm, 
Göteborg och Malmö växer. Särskilt för uppdragen som 
handlar om scenteknik och konsulttjänster inom upplevelser, 
festivaler och artistturnéer.
 – Konkurrensen är stor men vi har en fördel som jobbar 
med helhetslösningar genom vårt samarbete i Norrköping. 

Det blir enklare för kunden att ta en transport härifrån än tio 
olika i Stockholm, säger Magnus.
 Just därför är det inte aktuellt att flytta företagen till 
huvudstaden.
 – Jag gillar den här staden. Det tar inga tider att åka till 
Stockholm och jag föredrar att bo i Norrköping. Det ger 
högre livskvalitet, säger Magnus.

Jobb i positiv miljö
Kim och Magnus spanar alltid efter nya medarbetare. Någon 
särskild utbildning för att jobba inom den scentekniska 
branschen finns egentligen inte. De söker tjejer och killar 
med rätt inställning och vilja. Kim, vars företag även tillverkar 
scentekniska produkter, letar efter maskinutvecklare och 
automationsutvecklare. Magnus behöver ofta händiga 
montörer för scenbyggen till festivaler och artistturnéer.
 – Nöjes- och underhållningsvärlden är en positiv miljö att 
jobba i där man får uppleva mycket. Som anställd är det lätt 
att avancera vidare, säger Magnus.

Event- och scenteknikbolag flyttar ihop

"Vi kommer längre 
tillsammans"

– Konkurrensen är stor men vi
har en fördel som jobbar med
helhetslösningar genom vårt
samarbete i Norrköping.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Det nya bolaget heter Creative Industries Sweden och den 1 januari flyttar de in i nya lokaler.

Fr v Magnus Lundin, United Vision. Kim Ekblad, PSRIG och Magnus Falck, Rent A Tent. 
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Vi är mer än 35 000 kollegor som varje dag 

arbetar för att producera världens mest 

hållbara aluminium. Tillsammans med våra 

kunder utvecklar vi tusentals innovativa 

produkter och lösningar som formar det 

samhälle vi är en del av. Vi gör det för att 

det är viktigt för framtiden. 

Vi är aluminium.

hydro.com

Vi är aluminium

Häftiga miljöer, spänning och Sveriges bästa artister. Allt får du i Norrköping.
Missa inte att besöka Hugo parkfestival, elitsprinten och Knäppingsborg under veckan!

Tillsammans skapar vi folkfesten 2019!

Upplev äventyret
21-27 juli i Norrköping
I sommar kommer världens största orienteringstävling till
Norrköping och staden fylls med aktiviteter och evenemang.

O-Ringentorget på Himmelstalund
Invigning 21 juli klockan 16

O-Ringentorget öppet varje dag 15-21

Familjedagar i
Knäppingsborg
23 - 24 juli

Hugo parkfestival
24 - 27 juli

Elitsprinten i
Industrilandskapet
24 juli klockan 14-19
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Det började med några avklippta vasstrån i Gryts skärgård. I sommar finns Raws 
egenutvecklade sugrör på flera av Sveriges finaste restauranger – och enligt 
grundarna är detta bara början på något stort.
 – Svenska sugrör av vass ska bli det nya svarta globalt, säger Eyoel Lundberg.

Orden i ett mejl som landar i min inkorg en sen 
eftermiddag i maj går inte att misstolka:
”Det här vill du se och känna på”.
 Några dagar senare öppnar Eyoel Lundberg en snyggt 
designad kartong och placerar ett 18 centimeter långt 
sugrör på bordet.
 – Med den här produkten ska vi få världen att öppna 
ögonen, och sätta Norrköping på kartan.
 Eyoels och kollegans Timmy Frisks nya affärsidé är 
onekligen av det vassare slaget. I en tid när plasten orsakar 
problem i våra hav och diskussionsstormar i fikarummen 
har de båda entreprenörerna startade ett bolag där sugrör 
av vasstrån ska ta plats på våra restauranger. Redan före 
lanseringen den 23 maj hade exempelvis Sturehof, Urban 
Deli, Berns och Vildmarkshotellet köpt in den unika 
produkten som säljs under varumärket Raws.
 – Men tanken är inte att våra sugrör ska bli en 
lyxprodukt. Det finns en gräns för hur mycket man vill 
investera i sin vilja att förbättra klimatet. Metallsugrör 
kostar tio kronor styck, bambusugrör fem kronor och 
våra sugrör cirka 50 öre. Huvudsaken är att vi byter ut 
plast mot bättre alternativ, och där ligger vi verkligen rätt i 
tiden, säger Eyoel Lundberg.

Miljövänligare alternativ till sugrör
Han konstaterar att klimatfrågan är på allas läppar just nu, 
och att han för egen del funderat på problematiken kring 
att alla sugrör tillverkas i Kina.
 – Och då menar jag verkligen alla. Det är svårt att få en 
miljöaspekt i det, även om sugrören inte görs av plast. Jag 
har googlat ihjäl mig efter mer miljövänliga alternativ till 
sugrören, och laborerade med vete i början. Sedan insåg 
jag att lösningen fanns utanför dörren.
 Eyoel är uppväxt i Gryts skärgård och har tillbringat 19 
somrar där utan att ha tänkt tanken att vasstrån är ihåliga 
– och därmed har en inneboende potential.

 – Dessutom är vasstrån hårda, har bra diameter och går 
att producera i Sverige. En dag i vintras stod jag på isen 
och klippte strån i en vik. Det var då jag förstod att vi 
faktiskt skulle kunna producera själva – och att det fanns 
en chans att bli riktigt stora. Det finns enormt mycket vass 
i Sverige.
 När han under en middag med Timmy Frisk, ägare 
av Hotel Centric, dryftade idén om ett miljövänligare 
alternativ till sugrör tände den senare på alla cylindrar.
 – Redan dagen därpå startade vi bolag. Vi drog igång ett 
litet lab i våra bostäder och började klippa. 30 procent av 
strået kan användas till att tillverka sugröret, säger Timmy.
Sedan har allt gått i en rasande fart. I maj tillverkade man 
50 000 sugrör i veckan, och under året siktar företaget på 
att omsätta sju miljoner kronor. 
 – Numera avverkar vi all vass på ett muddringsfält på 
Händelö. Bara på den platsen uppskattar vi att det finns 
potential att tillverka 70 miljoner sugrör. Konsumtionen 
av sugrör i Sverige på ett år ligger på cirka en miljard, säger 
Timmy. 
 Företaget står på tre ben, där grossister, restauranger och 

privatpersoner är huvudmålgrupperna.
 – Jag har startat många bolag genom åren men den här 
satsningen är mest spännande hittills. Vi får vara med att 
ta fram något som hela världen skriker efter, säger Eyoel.
 Han fingrar på kartongen; Suck on this står det på 
ena sidan, alldeles intill Made in Sweden illustrerat av 
en svensk flagga.
 – Svenska vasstrån ska bli det nya svarta globalt, säger 
Eyoel.

Vass
exportprodukt 
– direkt från Norrköping

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

Personligt
Eyoel Lundberg

Personligt
Timmy Frisk

Ålder: 32 år.

Bor: Snart i villa.

Familj: Sambo.

Kör: Volvo.

Läser: Inget av värde.

Ser på: Dokumentärer.

Oanad talang: Riktigt bra på UNO.

Det bästa med Norrköping: Närheten och 
tillgängligheten till allt; Stockholm eller Gryt.

Ålder: 34 år.

Bor: I en villa.

Familj: Fru och två barn.

Kör: Audi.

Läser: Biografer.

Ser på: Sport.

Oanad talang: Duktig på innebandy.

Det bästa med Norrköping: Närheten till vänner 

och familj.
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– Numera avverkar vi all vass på ett
muddringsfält på Händelö. Bara på den 
platsen uppskattar vi att det finns 
potential att tillverka 70 miljoner sugrör.

Eyoel Lundberg och Timmy Frisk hoppas
på att svenska vasstrån kommer spridas 

över hela världen.



Sektionscheferna Per Lager och Åsa Frössling Älveroth, ÅF Pöyry, 
letar ständigt efter nya konsulter till kommande projekt.

"Nu behöver vi fler
teknikkonsulter"

ÅF Pöyry tar täten internationellt och lokalt

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS14

Norrköpings största 
champagneprovning

11 oktober, Värmekyrkan

3D-föreställningar i 360° | Interaktiva utställningar
Virtual Reality | Workshops | Restaurang | Museibutik 

 
Fri entré till utställningar och workshops | Extraöppet under O-Ringen 

Se vårt sommarprogram på www.visualiseringscenter.se
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Två anrika teknikkonsult-företag har blivit ett.
ÅF med sin starka position i Sverige och Pöyry 
med sin breda internationella förankring blir nu 
marknadsledande experter inom industritekniska 
lösningar. 
 – I regionen är vi ledande inom processindustri 
och infrastruktur. Målet är att fortsätta växa. Vi letar 
ständigt efter nya konsulter till våra projekt, säger 
sektionschef Åsa Frössling Älveroth.

Samgåendet skedde i februari. Ännu är 
inte de båda kontoren sammanslagna rent 
fysiskt men det är på gång. Sektionschef 
Per Lager, från ÅF, ansluter till intervjun.
 – Tillsammans är vi nu cirka 200 
konsulter i Norrköping. 360 i regionen 
och totalt har vårt nya bolag 16 000 
anställda teknikkonsulter över hela världen. 
Det gör oss otroligt starka och flexibla, 
framhåller Per.
 – ÅF är 125 år och finska Pöyry kan 
se tillbaka på 60 år sedan start. Båda 
företagen har lång erfarenhet och arbetar 
på liknande sätt. Samtidigt kompletterar 
de varandra, säger Åsa.

Där skorstenar finns
Verksamheten lokalt är riktad mot framför 
allt processindustri, energibolag och 
infrastruktur. Holmen Paper Braviken, 
BillerudKorsnäs Skärblacka, Fiskeby 
Board, E.ON, Nodra och Tekniska Verken 
är några av kunderna. ÅF Pöyry har 
dessutom många konsulter verksamma 
mot kommunala och statliga projekt, som 
till exempel Ostlänken. 
 – Digitalisering är också stort och där 
kan vi gå in i vilken bransch som helst, 
säger Per.
 – Vi brukar säga att överallt där det 
finns en skorsten, där är vi och jobbar. 
Våra lokala kunder, stora och små, är 
grunden för vår verksamhet, säger Åsa.

Söker alltid konsulter
Det nya bolaget tar en marknadsledande 
position och fortsatt tillväxt är ett uttalat 
mål, framhåller Åsa och Per.
 – Vi måste växa för att hänga med 
och det innebär att vi behöver anställa 
fler konsulter. Det handlar inte bara om 
nyexaminerade ingenjörer, vi behöver 
också människor med erfarenhet från 
industrin. Rätt kompetens är en bristvara. 
Dyker det upp två, tre bra konsulter när vi 
har en ansökan ute så anställer vi allihop, 
säger Åsa.
 Med nära kundrelationer där 
konsulterna jobbar i projekt, ofta på plats 
hos uppdragsgivaren, är social kompetens 
minst lika viktigt som ingenjörskunskaper, 
lägger Per till.

Med plats för privatliv
I konkurrensen om arbetskraften gäller det 
att synas och vara en modern arbetsgivare.
-Hos oss får man arbeta i stora och 
intressanta projekt, det är högt i tak inför 
anställdas egna initiativ och det finns goda 
utvecklingsmöjligheter. Men vi är också 
måna om att medarbetaren ska få ihop 
arbete och privatliv. Vi strävar efter ett 
arbetsklimat som är långsiktigt hållbart, 
säger Per.
 – Vi tar hänsyn till var personer befinner 
sig i livet, säger Åsa.
 Mentorer som möter upp de nyanställda 
är en annan pusselbit i företagets 
kompetensstrategi.
 – Det är viktigt att sträva efter 
mångfald bland de anställda. Unga och 
äldre, med olika kulturella bakgrunder 
och arbetslivserfarenheter. Vi har flera 
konsulter som passerat 60, ja till och med 
några i 70-årsåldern. De är en tillgång som 
mentorer och en enorm kunskapsresurs, 
säger Per.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

– Vi brukar säga att 
överallt där det finns
en skorsten, där är vi 
och jobbar.



Från fashionista till mejerista. När citytjejen Jenny Hoberg flyttade ut 
till landet kom visionerna på köpet. Idag driver hon bed and breakfast, 
gårdsbutik och – inte minst – ett prisat gårdsmejeri.
– Jag älskar ost, säger hon.

Som ett Östergötlands Österlen. Så beskriver Jenny 
Hoberg det nav av gårdsbutiker som vuxit fram på 
Vikbolandet de senaste åren.
 – Numera finns det ju något att besöka i vart och 
vartenda hörn, oavsett var man svänger av 209:an. Glass, 
honung, grönsaker, fisk…  tänk att allt är så koncentrerat 
på en liten halvö, säger hon.
 Jenny driver själv ett av de mest välbesökta guldkornen, 
Bråvalla Gårdsmejeri, som förädlar gårdsmjölk till ostar, 
ostkakor, smör, mese, mjölk och getglass.
 – Jag älskar ost och är väldigt hård i hantverksbiten. 
Inga produkter går igenom om jag inte är nöjd med 
smaken.

Omvandlade sliten gård
Sagan om Jenny Hoberg är sagan om en fashionista som 
blev mejerista och som bytte ut de högklackade skorna 
mot lantbruksskitiga stövlar.

 – När jag flyttade ut blev många av mina stadsvänner 
jättechockade när de kom hit. Men jag har verkligen 
funnit mig tillrätta. No more klackskor, säger hon.
Året var 2000 när Jenny tillsammans med maken Jerry 
köpte Valla gård, som på den tiden var allmänt sliten och 
nedgången.
 – Jag hade länge haft en längtan ut till landet, och även 
om tiden verkade ha stått stilla här sedan 1936 såg jag 
potentialen. Exempelvis skulle det gamla sädesmagasinet 

kunna förvandlas till en flygel.
 Framför sig såg nämligen Jenny hur en vision fick 
liv, drömmen om ett eget bed and breakfast med tydlig 
lantgårdstouch. 
 – När jag väl tar mig för saker så går jag in helhjärtat 
i det. 2009 öppnade vi och numera har vi i princip 
fullbokat mellan maj och september. Det är tydligt att 
många vill testa på livet på en lantgård; att gosa med 
getter, rida och se en mejeriproduktion på nära håll. 
 Att det skulle bli just gårdsmejeriproduktion blev 
tydligt när Jenny mitt i natten år 2011 fick ”någon slags 
uppenbarelse”.
 – Det fanns redan köttgårdar och äggproducenter, men 
jag tänkte att getter ju är fina, mysiga och smarta djur. 
Min man tyckte att jag skulle somna men dagen därpå 
bokade jag djurtransport och ett par dagar senare hade vi 
plötsligt 40 getter på plats.

Tog silver i SM i mathantverk
Jenny beställde spannmaskiner och började testmjölka, 
och även om smakbilden till en början inte motsvarade 
hennes förhoppningar vägrade hon att ge upp.
 – Mjölken smakade ungefär som om bocken sparkat 
mig på gommen. Jag ville ha en söt, krämig mjölk och 
undrade hur jag skulle gå tillväga för att styra bort 
kaprisyran. Det blev många telefonsamtal och mejl till 
framför allt franska getgårdar innan jag hittade en lösning.

 Sedan 2012 har gårdsmejeriets ostar funnits till 
försäljning, främst via den egna butiken (där det även 
saluförs exempelvis örter, marmelader, natursalvor och 
ekologiska kläder som sytts upp i gårdens ateljé), men 
ostarna finns också på menyn på exempelvis Mauritbergs 
slott, Kanalmagasinet Mem och Restaurang Hantverkaren. 
Med osten ”Breiviken” en getost av brietyp, vann Jenny 
Hoberg silver i SM i mathantverk 2017.
 – Om man ställer tio mejerister bredvid varandra 
och provsmakar samma sorts ostar så kommer ingen ost 
smaka likadant. Det gör det hela extra roligt. För mig är 
det viktigt att få mina ostar bedömda så att jag hela tiden 
utvecklar mig själv.

Gårdsfru, restaurangkonsult och 
fembarnsmamma
Under de välbesökta Östgötadagarna brukar hennes 
olika ostar, allt från salladsostar och bredbara ostar till 
blåmögelostar och vitmögelostar, sälja slut. Men karriären 
som mejerista har inte varit helt spikrak.
 – I början upplevde jag faktiskt rätt mycket motstånd. 
När jag demonstrerade ostarna undrade folk hur jag skulle 
kunna klara av att bedriva verksamheten när jag inte var 
bonde. Men jag har en del skinn på näsan. Och sedan jag fått 
mina utmärkelser hör jag plötsligt inte så mycket från de där 
tvivlarna, säger Jenny med ett leende.
 På Linkedin titulerar hon sig själv ”gårdsfru” och vid

 sidan av mejeriverksamheten är hon restaurangkonsult och 
fembarnsmamma.
 – Visst känner jag att jag lever, men jag gillar när det 
händer saker. Jag är svår att hejda och har mycket energi inom 
mig.
 Nästa satsning, berättar hon, blir sannolikt en 
gårdsrestaurang med anrättningar från olika lokala 
producenter.
 – Allt ska vara superlokalt och tanken är att vi 
ska kunna återanvända råvarorna i en tre- eller 
fyrarättersmeny. Smaker av Vikbolandet, helt enkelt!

Hon tystade 
tvivlarna

Personligt
Jenny Hoberg

Ålder: 40 år.

Bor: På Vikbolandet.

Familj: "Stor".

Kör: Suzuki Vitara.

Läser: Historie- och 
faktaböcker.

Ser på: Dokumentärer.

Oanad talang: Duktig på musik, sång och dans.

Det bästa med Vikbolandet: Maten, kusten,
historien.

– 2009 öppnade vi och numer 
har vi i princip fullbokat mellan 
maj och september.
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76 nya rum. Ny restaurang och lobby. Nytt garage under mark.
Efter omfattande om- och tillbyggnad är Scandic Strömmen Norrköpings största hotell. 
 – Vi satsar i det långa perspektivet. Med tanke på den stadsomvandling staden är 
mitt uppe i tror vi starkt på Norrköpings framtid, säger hotelldirektör Mikael Åhrberg.

Scandic Strömmen
växer med Norrköping

Stadens största hotell

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Allt är ännu inte helt klart i den nybyggda delen, när 
vi hälsar på i maj. Sista handen läggs vid den stora 
uteserveringen men de nya rummen har redan tagits i 
anspråk av de första gästerna.
 Efter några intensiva år av förberedelser, projektering 
och bygge kan Mikael luta sig tillbaka för ett kort 
ögonblick och vara stolt över hur bitarna fallit på plats.
 – Det känns fantastiskt kul att få göra en sådan här 
satsning i sin hemstad, att ha fått förtroendet från Scandic 
och fastighetsägaren Renströmmen. 
 Scandic City har i och med förvandlingen bytt namn 
till Scandic Strömmen och blivit Norrköpings största 
hotell med totalt 237 rum.

Välkomnar åt två håll
 – Vi har gott om upplevelser i Norrköping med 
omnejd, som lockar besökare. Vi såg ett behov av fler 
familjerum i centrala Norrköping. Vi ville också skapa 
en större restaurang som vänder sig lika mycket utåt mot 
staden som mot våra hotellgäster, förklarar Mikael.
Det stora antalet rum gör också hotellet rustat för att 
kunna ta emot stora samlade sällskap, vid exempelvis 
kongresser och konferenser.
 Den nya hotelldelen har vuxit upp på ytan där det 

tidigare låg en asfaltsparkering, och välkomnar besökare 
med entré och stor uteservering mot Saltängsgatan. Den 
ursprungliga hotellbyggnaden, som är förbunden med den 
nya, har sin entré mot Slottsgatan och resecentrum. 
 – Vårt läge är strategiskt. Vi har dörren öppen åt två 
håll, mot staden och Norrköpingsborna och besökare som 
kommer resande, konstaterar Mikael. 

Lokal känsla
Inredningsmässigt är hotellet en flirt med Norrköpings 
industriepok. I lobby och restaurang samsas material som 
tegel, järn, trä, sten och kolmårdsmarmor. Golv i slipad 
betong möter infällda, mjuka mattpartier. Avskilda ”rum i 
rummet” har skapats som ger en känsla av intimitet, trots 
de 240 sittplatserna i restaurangen.
 – Vi vill förstärka den lokala känslan både i 
designtänket – och i restaurangens meny. Köket lagar 
mycket närproducerat som speglar säsongerna. Det gröna 
är inte längre en tillfällig trend, det är en ny livsstil, vilket 
kommer att märkas här, säger Mikael.

Enorm tidsvinst
De nya hotellrummen är byggda i fabrik, fraktade med båt 
och monterade som block på plats. 

 – Jag var skeptisk först. Men alla farhågor blåste bort 
när jag såg hur bra det fungerade. Tidsvinsten är enorm. 
Medan rummen producerades, under tak i en fabrik 
utan risk för inbyggd fukt, byggde vi garage under mark 
och entréplan för lobby och restaurang. Modulerna som 
innehöll helt färdiga rum med badrum och en korridorbit 
monterades och anslöts till varandra ovanpå entréplanet. 
76 rum installerades på fyra och en halv dagar. Vi vann 
över ett år i produktionstid, berättar Mikael.

Många nya arbetstillfällen
Satsningen har också inneburit nyanställningar.
 – Vi har anställt 21 personer. Framför allt till 
restaurangen men även till städ och övrig service. Många 
tycker det är spännande att få vara med och bygga upp 
en helt ny verksamhet. Jag är tacksam över att vi hittat så 
bra medarbetare. Till sommaren anställer vi ytterligare 20 
personer som extrapersonal.
 Den nybyggda hotelldelen har kostat runt 140 miljoner 
kronor. Men insatserna stannar inte där.
 – Nu ska vårt andra hotell, Scandic Nord, får lite 
mer kärlek och till hösten väntar nästa fas för Scandic 
Strömmen – renovering av de äldre rummen. Det nya och 
det gamla ska få en gemensam harmoni.

– Det känns fantastiskt kul att
få göra en sådan här satsning
i sin hemstad.

Hotelldirektör Mikael Åhrberg tror
starkt på Norrköpings framtid.

Upplev äventyret
21-27 juli i Norrköping

Under elitsprinten kommer löpare springa i hög fart runt industrilandskapet och Bergsbron.
Bron kommer att vara avstängd för all trafik förutom buss. Detta kan göra att det blir svårt
att ta sig fram så välj en annan väg.

Kom gärna förbi och titta på loppet som pågar mellan klockan 14.00-19.30.

Publikplatser finns vid Linköpings universitet, Skvallertorget
och Visualiseringscenter.

Tillsammans skapar vi folkfesten 2019!

Den 24 juli pågår elitsprinten i centrala Norrköping.

Innovativt.
Inspirerande.
Internationellt.
11 September 2019 - Flygeln, Louis De Geer - Norrköping

KÖP BILJETTER NU.
WWW.FUTURESUMMIT.SE
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Den digitala tekniken har revolutionerat polisens arbete i fält. 
Nya smarta it-system och appar utvecklas hela tiden som gör 
insatserna vid gränskontroller, utryckningar och spaningsarbete 
effektivare.
 Och det är i Norrköping många av it-lösningarna tas fram.

Denna del av Polismyndighetens it-avdelning har funnits 
i Norrköping sedan 1998. Tanken var att dra nytta av den 
arbetsmarknad som fanns i Norrköping och Östergötland 
med Linköpings universitet som bidragande faktor. Men 
för tio år sedan var det nära att avdelningen hade flyttats 
till Stockholm.
 – Många av de anställda protesterade och gjorde klart 
att de inte tänkte följa med i flytten. En konsekvensanalys 
genomfördes som visade på att det skulle bli alldeles 
för dyrt att bygga upp den kompetens som fanns i 
Norrköping på nytt i Stockholm, där hyrorna dessutom 
var mycket högre. Resultat blev att verksamheten fick vara 
kvar i Norrköping, berättar kravanalytiker Karin Strand.

Förhindra terrorbrott
Avdelningen i Norrköping består idag av cirka 45 
medarbetare och fler är på väg in. Sedan några år finns 

verksamheten i Pronovahuset. Här sitter team som 
bland annat jobbar med efterlysningssystem, Schengens 
informationssystem SIS, inrese- och gränskontrollsystem 
och geografiska informationssystem (GIS). 
 – Den kompetens som vi byggt upp i Norrköping är 
unik, för de system vi bygger finns bara inom polisen. Vi 
har inte bara teknikkompetensen, vi har också byggt upp 
kunskap om hur våra system används ute bland poliserna. 
Det gör vi genom att jobba väldigt nära dem, till exempel 
vara med på deras arbetspass, säger sektionschef Rikard 
Gunzenheimer.
 Just nu etablerar it-avdelningen nya team inom två 
områden, gränskontroll och efterlysning, bland annat för att 
förhindra terrorbrott.
 – Till dessa behöver vi rekrytera utvecklare och 
uppdragsledare men även andra kompetenser, säger Rikard 
som uppmuntrar intresserade att bevaka polisens lediga jobb.

 – Vi ser i de ansökningar som kommer in, ett ökat antal 
sökande från Stockholm som vill flytta till Norrköping. 
Det känns kul, tycker han.

Visar poliser i bil
Karin Strand ingår i teamet som jobbar med geografiska 
informationssystem. 
 – Med kartan som utgångspunkt blir det så mycket 
lättare att presentera information som behövs i polisens 
arbete, säger hon.
 Regionledningscentralerna i landet har till exempel 
kartor som visar aktiviteter i realtid, som it-avdelningen 
varit med och jobbat fram.
 – På de kartorna kan man se var polisbilar befinner sig, 
vilka som sitter i bilarna och även händelser. Det går också 
att se en cirkelmarkering för hur långt till exempel en 
rånare i bil skulle kunna ta sig från brottsplatsen på en viss 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Polisens smarta 
it-system utvecklas 
i Norrköping

Kartstöd för ledningscentralerna, 
appar med brottsregister

– Digitaliseringen frigör tid. 
Tid som polisen kan använda 
till att förhindra och lagföra
fler brott.
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given tid. Utifrån markeringen på kartan kan man planera 
var polisen ska börja sin trafikkontroll för att hitta rånaren, 
förklarar Karin.

Mest använda appen
Vad styr utvecklingsarbetet på it-avdelningen?
 – Efterfrågan och behoven ute i verksamheten. Poliserna 
kommer med önskemål och vi utvecklar systemen utifrån 
dem. Jag som kravanalytiker samlar in behoven och ringar 
in vilka krav systemen ska leva upp till, säger Karin. 
 En av polisens mest använda appar är ”polisens 
multifråga i mobil”. Med den kan polisen på en enkel 
fråga få svar från brottsregister, belastningsregister och 
andra register när de är i fält.  Sökningar som för bara ett 
par år sedan gick via Regionsledningscentralen. 
 – Digitaliseringen frigör tid, konstaterar Karin och 
fortsätter: 
 – Tid som polisen kan använda till att förhindra och 
lagföra fler brott.  
 Hon sitter mycket vid skrivbordet och i videomöten 
med kollegor på andra håll i landet. Men jobbet tar henne 
också ut i den polisiära vardagen. 
 – Just nu arbetar vi med den nya generationens 
polisbilar, där vi är med och utformar kartstödet. Vår 
insats är en liten del i hela projektet men det är väldigt 
intressant. Imorgon ska jag ut på research, då väntar 
praktik ute i en polisbil i Norrköping. 

Vill du veta mer om polismyndighetens it-avdelning? 
I höst anordnar it-avdelningens Norrköpingskontor 
ett öppet hus för allmänheten. Datum presenteras 
på polisens webb.

Kravanalytiker Karin Strand och sektionschef Rikard Gunzenheimer
är två av cirka 45 medarebetare på it-avdelningen.
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Tredjepartslogistiken är den starka motorn för logistikföretaget Almroths. 
Nu storsatsar företaget på ett nytt logistikcenter i Klinga, för att utveckla 
hållbarhet i alla led och ta hem fler affärer till Norrköping.
 – Det är en dröm som blir verklighet tack vare en expanderande kund 
som medfinansiär, säger vd Carl Svensson.

Almroths har funnits i Norrköping sedan 1930 och är 
fortfarande ett familjeföretag. 1998 förvärvades det av 
nuvarande ägare. Då var Almroths till 95 procent ett flytt- 
och transportföretag. Idag står tredjepartslogistiken för 95 
procent av omsättningen och flyttverksamheten för fem 
procent.  
 – Vi har vuxit i takt med våra kunder och med 
e-handelns enorma utveckling. Våra lokalbehov har 
spritt ut oss på nio olika adresser, på sammanlagt 78 000 
kvadratmeter. Att samla verksamheten på ett ställe skulle 
förenkla och effektivisera enormt, säger Carl.

Tomt för expansion
Tack vare investerarna Per Törnberg och Mikael Solberg, 
som driver e-handelsföretaget Campadre inom mode och 
livsstil, har satsningen blivit möjlig. Almroths är leverantör 
till Campadre.
 – Deras företag växer snabbt och genom investeringen 
i logistikcentret säkrar de även upp sina egna flöden för 
framtiden, säger Carl.  

 Den aktuella tomten är belägen vid Klinga 
industriområde och är hela 220 000 kvadratmeter stor. 
Markköpet från kommunen har gjorts via investerarnas 
nybildade bolag. Almroths kommer att vara hyresgäst.
 – Vi börjar med en byggnad på 30 000 kvadratmeter. 
Ambitionen är att centret ska kunna expandera 
allteftersom vi drar kunder till Norrköpingsregionen. Vi 
tillför nya affärer som genererar nya skatteintäkter. Jag 
är så tacksam för att kommunen tror på oss och att våra 
kunder vill utvecklas med oss, lika mycket som vi med 
dem. Man får nypa sig i armen, utbrister Carl.

Ger affärer och jobb
Hur stor slutnotan kommer att bli för logistikcentret och 
när det kan tas i drift är svårt att säga, fortsätter han. 
-Investeringen i sin helhet omfattar flera hundra miljoner 
kronor. Det vi inväntar nu är att detaljplanen ska blir klar 
för området, ett arbete som påbörjats i år. Därefter ska 
detaljplanen ut på remiss. Jag gissar att vi kanske har en 
byggnad uppförd i slutet av 2021.

 Carl räknar med att centret fullt utbyggt kan att ge 
uppåt 500 nya arbetstillfällen.
 – Vi kommer att behöva en blandning av olika 
yrkesgrupper. Många inom lagerarbete och spedition, samt 
kompetens inom tull och it.
 Men Almroths nyanställer kontinuerligt. 
 – Tredjepartslogistiken är den stora motorn i vår 
verksamhet. Våra kunder finns inte här på orten, men de 
bidrar till att människor i Norrköping får arbete. Bara nu 
i maj tog vi in nya kunder som i sin tur genererar 50 nya 
jobb hos oss. 

Söker hållbara lösningar
Hållbarhet är ledstjärnan för hela satsningen och kommer 
att prägla byggnader, energilösningar, bilarnas bränsle – 
och inte minst logistiken.
 – Kan vi samla många e-handelsföretag under ett tak 
kan vi utveckla mer hållbara logistiklösningar, i och med 
att vi kan koordinera kundernas flöden och fylla våra bilar, 
säger Carl.
 Dagens e-handel är bara i sin linda, gissar han.
 – Utvecklingen skenar. För oss smällde det till 2015. Då 
tog vi emot 8 000 order på en månad. Idag hanterar vi 72 
000 order på en månad och prognosen för nästa år är 100 
000 per månad. Idag är det fria returer som gäller inom 
e-handeln. Om vi pratar hållbarhet tror jag att returer 
snart kommer att kosta pengar, säger Carl.
 En bättre geografisk placering för logistikcentret än 
Norrköping har han svårt att tänka sig.
 – Här finns vägarna, järnvägen, flyget och hamnen. 
Norrköping är ett riktigt nav och har allt vi behöver för att 
genomföra detta. Vi har genom åren byggt upp så mycket 
här, framför allt kompetens.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Almroths storsatsar 
på logistikcenter
Kan ge 500 nya jobb

Fakta
Almroths Express & Åkeri AB

Fakta
Tredjepartslogistik

Ägare: Anders Svensson och Carl Svensson

Kontor och lager: Norrköping

Antal anställda: Cirka 200 personer

Marknad: Sverige, Norden och Europa

Verksamhet: Logistiktjänster som kopplar ihop service, 
lager och transport: tredjepartslogistik, utrikesspedition, 
bohags- och kontorsflytt samt bygglogistik.

Kunder: E-handelsföretag, industriföretag och grossister 
inom de flesta branscher. Almroths levererar allt från flera 
hundra ton tunga industrigods till örhängen.

En tredje part, mellan kund och säljare, tar över vissa eller 
alla logistiska funktioner. Till exempel hantering av företagets 
lager, transport och leverans av företagets varor till kunderna. 

Fortsättning följer 
i Sandtorp
 
Nu är radhusen i Brf Dansbandet 
2 slutsålda, men för den som ändå 
hoppas på ett nytt liv i Sandtorp 
kan man hålla utkik efter lägen- 
heterna OBOS planerar att bygga 
där med säljstart i höst. 

Läs mer på  
obos.se/dansbandet
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Slutsålt!

Med vår rekryteringstjänst JobbPlus har ni möjlighet att marknadsföra er i fler kanaler än vad någon 
annan aktör kan erbjuda.Genom våra helhetslösningar finns allt från enklare platsannonsering 
till ett mer kreativt upplägg. Kontakta oss genom info@ jobbplus.se alternativt 011-200 240

SEMESTER
Nu börjar äntligen de efterlängtade semesterperioderna.  

Tid för familj och vänner, och kanske tid över att ligga i hängmattan och 
scrolla efter ett nytt jobb? Det är även en tid då våra studenter och  

nyexaminerade är redo att ta steget ut i arbetslivet.  Har ditt företag en 
tjänst som väntar på någon av dessa? 

På Öst Media erbjuder vi extra förmånliga priser på platsannonsring 
under sommaren. Ta kontakt med oss så ser vi till att skräddarsy ett 

paket som passar er!

Mejla info@jobbplus för mer information. 

Carl Svensson, vd Almroths Express& Åkeri AB, 
storsatsar på ett nytt logistikcenter i Klinga.

– Tredjepartslogistiken är den 
stora motorn i vår verksamhet. 
Våra kunder finns inte här på orten, 
men de bidrar till att människor i 
Norrköping får arbete.



CAROLINE JOHANSSON  
kommunikationsstrateg

Mitt uppdrag som kommunikationsstrateg med 
inriktning näringsliv är att hjälpa och stötta 
näringslivsavdelningen att nå ut och tydliggöra 
deras erbjudande: vad kan de hjälpa till med?

Tillsammans med Pontus och 
näringslivsutvecklarna arbetar jag för att 
avdelningen ska vara närvarande som en första 
kontakt i kommunen för stadens företag och 
etableringar och att marknadsföra platsen 
Norrköping.

Det bästa med Norrköping: Det bästa med Norrköping 
är att allt finns! Kultur, elitidrott, skärgård och landsbygd.

caroline2.johansson@norrkoping.se 
011-151028

SOFIA SVENSK 
näringslivsutvecklare

Genom att vara ständigt aktiv och lyssna in 
behov och önskemål i form av besök och 
dialog arbetar jag för att utveckla näringslivet. 
Jag vill förmedla en service för att hjälpa till i 
såväl interna frågor till kommunen som i olika 
kontakter med företag. Ett av mina uppdrag 
är att hjälpa företag på Butängen att hitta nya 
lägen att etablera sig på i samband med vår 
stadsutveckling. Ett annat är att utveckla vårt 
redan goda lager-och logistiknav till att bli än 
bättre och effektivare. Genom samarbeten i 
regionala projekt arbetar jag för att locka 
arbetskraft tillbaka till Östergötland.

Det bästa med Norrköping: Det bästa med Norrköping är 
att det är vackert, det är mycket vatten och jag tycker om 
Industrilandskapet. Det är nära till allt och att det finns en 
stolthet i att vara Norrköpingsbo.

sofia.svensk@norrkoping.se  

011-153050

CARINA HELLBERG  
näringslivsutvecklare, 
företagsservice samt assistent 
till näringslivsdirektör

Jag arbetar med service, stöd och rådgivning 
i näringslivsfrågor. Kontakta mig utifrån de 
behov du har när det gäller Norrköpings 
näringsliv, det gäller både dig som etablerad 
företagare och dig som funderar på att starta 
eget företag.

Om du vill få nya företagskontakter i olika 
branscher, hitta nya samarbetspartners eller bli 
inspirerad av andra finns ett stort antal nätverk 
och mötesplatser i Norrköping som erbjuder olika 
forum för att samtala, samverka och utvecklas.
  
Det bästa med Norrköping: Närheten till vattnet! Motala ström 
som virvlar genom staden, närheten till alla sjöar och skärgården. 
För mig är det något speciellt med att leva och bo i närheten av vatten.

carina.hellberg@norrkoping.se 

011-151501

Möt näringslivsavdelningen
på Norrköpings kommun

BRITT FORSBERG 
näringslivsutvecklare

Jag arbetar bland annat med handels- och 
miljöfrågor och projektet Inre Hamnen, men 
arrangerar också olika branschdagar. Kontakta 
mig gärna om du vill ha ett besök för att 
diskutera näringslivsfrågor eller om du behöver 
vår hjälp på något sätt.

Det bästa med Norrköping: Det bästa med 
Norrköping är alla fina miljöer, som till exempel 
Åbackarna och Industrilandskapet.

britt.forsberg@norrkoping.se 
011-151511

CHRISTINA LEINONEN 
näringslivsutvecklare

Jag kommer från tidigare Upplev Norrköping 
och kommer även fortsättningsvis arbeta 
med besöksnäringsfrågor. Besöksnäringen 
är en av Norrköpings, Sveriges och världens 
snabbast växande näringar. För att lyckas 
med besöksnäring krävs samverkan, både i 
kommunen och med näringslivet. Kontakta 
gärna mig om du vill diskutera hur vi 
tillsammans kan utveckla Norrköpings som 
besöksort.

Det bästa med Norrköping: Det bästa med Norrköping är 
vårt breda utbud, det logistiska läget och engagemanget 
hos alla aktörer.

christina.leinonen@norrkoping.se  
011-155056

SANDRA WALL 
näringslivsutvecklare

Jag arbetar med utvecklingen av 
Kulturella kreativa näringar, bland annat 
genom kompetenshöjande projekt som 
Musikhuvudstaden, Kulturspåret och det 
globala nätverket Unesco Creative Cities, 
där Norrköping är utvald som Nordens enda 
musikstad. 

Jag är också medarrangör till exempelvis 
musikbranschveckorna och Filmnäringsdagen. 
Kontakta gärna mig om du vill ha ett besök för 
att diskutera näringslivsfrågor eller utveckla 
din verksamhet.

Det bästa med Norrköping: Det bästa med Norrköping 
är att kultur, gastronomi, miljöer, Campus i city och utbudet 
totalt skapar en storstad i bekvämt miniformat.

sandra.wall@norrkoping.se 

011-151627

IRENE WARMER 
citysamordnare

I min roll som Citysamordnare arbetar jag 
med att förädla och utveckla Norrköpings 
stadskärna. Tryggt, säkert och snyggt är 
värdeorden i mitt arbete.

Att främja och utveckla samverkan mellan 
privata och offentliga aktörer är en av mina 
viktigaste uppgifter. Jag jobbar med både 
handels- och sociala frågor och stimulerar bland 
annat olika aktiviteter i stadskärna. Mitt motto 
är att om man trivs i hjärtat av staden, då mår 
hela staden bra.

Det bästa med Norrköping: Den bästa platsen att bara vara 
för mig är Kärleksparken vid strömmen, där kan man hämta 
energi när det behövs.

irene.warmer@norrkoping.se 

011-151529

JESSICA STILLE 
näringslivsstrateg

Som näringslivsstrateg arbetar jag både 
strategiskt långsiktigt och praktiskt för att 
befintliga företag i Norrköping ges rätt 
förutsättningar för att utvecklas och vara 
framgångsrika. 

Kompetensförsörjningsfrågor är en stor del 
av arbetsuppgifterna och inriktningen på 
uppdraget är också besöksnäring 
och arbete med kunskapsintensiva företag. 

Det bästa med Norrköping: Bästa med Norrköping är 
engagemanget för staden och de unika miljöerna bland 
annat runt industrilandskapet. Jag är en stolt Norrköpingsbo!

jessica.stille@norrkoping.se 

011-153033

PONTUS LINDBLOM 
näringslivsdirektör

Jag är oerhört stolt och priviligierad att få 
ha förtroendet att representera Norrköpings 
ca 10 000 företag! Lika stolt är jag att få 
representera Norrköping och Norrköpings 
kommun. Mitt uppdrag går ut på att i första 
hand tillsammans med Er i näringslivet 
skapa förutsättningar för att företagandet 
i vår kommun och region skall vara enkelt, 
utvecklande, lönsamt, attraktivt och självklart 
roligt!

Näringslivet och företagandet är en grundförutsättning för att våran stad och 
kommun ska kunna leva och vårt uppdrag är att vara bryggan mellan o ena 
sidan näringslivets frågor och svar in i offentligheten.
Till sist: Glöm aldrig bort hur oerhört viktiga ni är ni företagare. Sträck på er och 
var oerhört stolta över er själva!

Det bästa med Norrköping: Allt! Allt inom Norrköpings kommun som city, 
landsbygd och skärgård med all den variation det ger.

pontus.lindblom@norrkoping.se 

011-151274

MAGNUS JONSBERG 
näringslivsutvecklare

Jag arbetar med att utveckla Norrköping 
som etableringsort och har nära kontakt 
med kommunens fastighetsägare. 
Näringslivsavdelningen är första kontakt när 
nya företag vill satsa i Norrköping och flytta 
till vår kommun. Våra egna företag utvecklas 
och växer och jag arbetar för att hjälpa dem 
att hitta nya lokaler eller nya tomter att 
flytta till. Näringslivsavdelningen har en viktig 
samordnande funktion när företag behöver 
hjälp av de olika delarna inom kommunen. 
Jag arbetar också tillsammans med Region 
Östergötland och med våra angränsande 
kommuner.   

Det bästa med Norrköping: Det bästa med Norrköping 
är närheten till skärgården och Vikbolandet.

magnus.jonsberg@norrkoping.se 

011-153739


