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TIPS PÅ 
KONFERENS-
ANLÄGGNINGAR 
Fartfylld konferens eller en plats att ladda batterierna på? 
Här finns alternativ för stora som små företag när ni vill  
ha en lyckad konferens. 

GRYTS VARV
Hummelvik, Gryt   
0123-12806
grytsvarvhotellkonferens.se

Skärgård, friluftsaktiviteter, relax
Välkomna att konferera hos oss året runt, 
mellan solvarma klippor eller snötäckta vikar. 
Det krävs ett sammansvetsat team för att lyckas.
Kombinera vistelsen med några av våra aktiviteter.

w w w . g r y t s v a r v h o t e l l k o n f e r e n s . s e
0 1 2 3 - 1 2 8  0 6

VISUALISERINGSCENTER C
Kungsgatan 54, Norrköping
Tel. 011-15 63 30
bokning@visualiseringscenter.se

Sveriges coolaste konferenslokal
Gör något annorlunda med kollegorna genom att 
kombinera konferensen med vårt unika utbud av  
aktiviteter. Vi skräddarsyr er konferens efter önske-
mål med grupper upp till 300 personer.

HOTELL NOSTALGI 
Platensgatan 2, Motala 
Tel. 0141-56400 
info@hotellnostalgi.se

Harmonisk miljö vid vattnet!
En lyckad konferens kräver lugn & ro, noggrannhet 
och planering. På Nostalgi erbjuder vi en helhets-
lösning med ljud och bild för ert möte. Konferera i 
trivsam miljö med närhet till sjö och hamn. Fri entré 
till Motala Motormuseum ingår.

KAPTEN BILLE’S  
RESTAURANG & PENSIONAT
Slussvägen 1, Norsholm
Tel: 011-545 50 
info@kaptenbille.se

Konferera vid kanten av Göta Kanal
I hamnmagasinet vid Göta Kanal i Norsholm, ligger 
Kapten Bille´s. Med personlig service i unika lokaler.  
En härlig miljö som ger spännande samtal. Avsluta 
dagen på bastuflotten i kanalen eller annan aktivitet.

Kapten  
Bille’s 
Restaurang  
& Pensionat

LOUIS DE GEER  
KONSERT & KONGRESS
Dalsgatan 15, Norrköping
Tel. 011-15 50 30 • ldg@norrkoping.se

Möten i vackra Industrilandskapet
Vi vet att varje möte är unikt. Därför erbjuder vi 
skräddarsydda lösningar för ert möte, oavsett om ni 
planerar en dagkonferens, kongress eller en företags-
middag. Vi kan ta emot allt ifrån 10 personer till flera 
tusen. Välkommen till en flexibel konferensarena!

SÖDERKÖPINGS BRUNN
Skönbergagatan 35, Söderköping
Tel. 0121-109 00
info@brunn.se

Moderna möten i historisk miljö
Sedan 1700-talet har Söderköpings Brunn varit en
plats för avkoppling och gemenskap. I dag är vi ett
modernt konferens- och SPA hotell, som tar in upp 
till 188 gäster. Övernattande konferensgäster har fri 
entré till spaavdelningen.

BJÄRBY SALOON 
Bjärby 2, Linghem 
Tel. 0735-285063
info@bjarbysaloon.se

Konferens i westernmiljö
Bjärby Saloon är en fantastisk byggnad som tar er 
tillbaka till 1800-talets westernsaloon, med den senaste 
tekniken. Efter en dag med konferens så kan ni koppla 
av i vår vedeldade badtunna eller i vår varma bastu.

SYNS HÄR  
I NÄSTA NUMMER AV 

KONTAKTA OSS PÅ
011-200 120
innesalj@ostmedia.se EVENT CENTER  

KNOCK ’EM DOWN
Mirum galleria,  
Norrköping  
Tel. 011-88188 norrkoping@eventcenter.se

Mixa allvar och lek på ett unikt sätt
27:e februari öppnar Event Center Knock ’em down. 
Vi erbjuder allt inom företagsevent och konferens. 
Hjärtligt välkommen till aktiviteter, mat, dryck och 
upplevelser i världsklass! 

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FÖR SÖDERKÖPINGS BRUNN
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”Konferensgästen får mycket
för pengarna i tanke på den kvalité 
vi levererar när det gäller både 
service, mat och boende”, 
säger Johan Lindgren, vd på 
Söderköpings Brunn.    Mitt i den Madicken-inspirerade stadsidyllen 

ligger Söderköpings Brunn. En byggnad som vid 
första anblick kan vara svår att få en uppfattning 
om hur stor den faktiskt är. Ja, det kan nog komma 
som en överraskning för - såväl lokala som långväga 
– gästerna hur stor konferensanläggning faktiskt 
är. Med 188 bäddar, stor matsal, nyrenoverad spa-
avdelning, åtta fullutrustade konferensrum och tio 
grupprum kan du få en skräddarsydd konferens 
för stora och små grupper. Kombinera med lunch, 
afternoon tea samt en trerätters middag på kvällen, så 
garanterar vd Johan Lindgren att ni får en minnesvärd 
konferensupplevelse.

   – Vi är ett väldigt prisvärt konferensalternativ, säger 
Johan. Konferensgästen får mycket för pengarna i 
tanke på den kvalité vi levererar när det gäller både 
service, mat och boende. Du som gäst märker det i vår 
service och känsla för detaljer. Allt från att vi dukar 
borden i vår historiska matsal med äkta linnedukar 
till att vi har en toppmodern spa-avdelning med flera 
pooler och upplevelseduschar.
   Intresset för att konferera den gamla medeltida 
huvudstaden är stort ser Johan. Många gånger 
paketerar de 
vistelsen med 
historiska 
stadsvandringar i 
Söderköping eller 
en båttur med 
fartyget Lindön 
där passagerarna 
slussas via Göta 
Kanal vidare 
till Sankt Anna 
skärgård. 
   – Vi har ett centralt läge som ger oss många 
möjligheter att möta konferensgästernas efterfrågan 
på både kulturupplevelser, rekreation och team 
building. Vi har flera återkommande kunder från 
storstäderna som tycker det är skönt att komma bort 
från stressen till en lugn småstad, men som ändå har 
mycket att erbjuda.

Renoveras i historisk anda
   Just nu pågår en omfattande renovering av 
anläggningen. Varje rum får ett efterlängtat lyft.

   – När vi gör iordning rummen är vi noga med att behålla 
sekelskifteskänslan. Det ska bli fräscht och nytt, men i den gamla stil och 
charm som ursprungsbyggnaden har. Vi är stolta över vår historia och den 
vill vi framhålla. Vår intilliggande byggnad Brunnssalongen anno 1800-tal 
skulle jag säga är en helt unik konferenslokal för regionen. Här kan du ha 
konferens på dagen och duka för fest på kvällen.
   I den stora matsalen finn plats för 350 matgäster.
  – Att vi lägger extra stort hjärta i maten undgår ingen gäst. Vår afternoon 
tea-servering är minst sagt generös och vi har kapacitet att fylla hela 
restaurangen när vi är fullbokade. Vi är väldigt leveranssäkra, så du kan 
känna dig trygg när du bokar en konferens hos oss, avslutar Johan. 

Moderna möten 
i historisk miljö

   Söderköpings Brunn anlades redan 1718 där Sankt Ragnhilds vattenkälla 
lockade ortsbor och resenärer från när och fjärran. Så även idag, men av 

fler anledningar än så och intrycket är ett annat. Ta med företaget på 
konferens i en anrik sekelskiftesmiljö och njut av fullutrustade konferens-

rum, övernattning, nyrenoverat spa och matupplevelser i toppklass. 

2020 – ett år med 
tillväxt och framtidstro

Innehåll

2020 är här, och jag går in på mitt fjärde år som 
näringslivsdirektör i en stad som ligger mig otroligt 
varmt om hjärtat - Norrköping.

Norrköping är inne i en tillväxtfas, och kommer 
fortsätta att vara det de kommande åren. Byggandet 
av Ostlänken har redan börjat fungera som en 
generator, och kommer att skapa arbetstillfällen 
och fina möjligheter för de människor som lever 
och verkar här. Nyligen gick Trafikverket ut med ett 
klargörande om att Ostlänken blir av som planerat, 
och att den ska byggas i etapper. Först ut blir 
sträckan Järna – Norrköping. Glädjande nyheter!

Något annat som också är glädjande och andas 
framtidstro är våra profiler i detta nummer av 
Norrköping Växer, nummer 53 i ordningen. 
Du kan läsa om Marika som driver Marikas Café, där 
man satsar på vällagat och välbakat med lika stor 
del i det veganska utbudet. Numret innehåller också 
artiklar om anrika Broadway konditori, som nu drivs 
nu av Jörgen Lindström och Mikael Gädda Hansson,  
entreprenören Lasse Fredriksson, som många av oss 
säkert känner igen, som vanligt med många järn i 
elden och NTM´s nya koncern-vd Lina Hedenström.

Under mina år som näringslivsdirektör kan jag se 
tillbaka på flera lyckade etableringar och satsningar, 
som bland annat gett Norrköping nya arbetstillfällen, 
men jag kan också konstatera att förändring tar tid. 
Vi fortsätter vårt arbete med att höja och förbättra 
Norrköpings näringslivsklimat med fokus på service 
och bemötande, upphandlingar, etableringar och 
besöksnäring.

Näringslivsavdelningen finns här för näringslivet, och 
vi är din närmaste kontakt in i kommunen. Det är 
något vi kommer fortsätta att utveckla och förstärka 
under 2020.

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
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Vad vore Norrköping utan sina 
promenader?
 De pampiga lindalléer som 
ramar in stadskärnan ger staden 
en unik karaktär och är en del av 
Norrköpings identitet.
 Nu finns en utvecklings- och 
bevarandeplan framtagen med 
strategier för hur man på bästa sätt 
tar vara på promenadernas värden 
och potential idag och i framtiden.

De cirka 2 000 lindarna planterades i omgångar mellan 
1858 och 1914 och bildar tre alléer: Norra promenaden, 
Södra promenaden och Östra promenaden. Idén att 
anlägga dessa storslagna boulevarder med influenser från 
större europeiska städer, kom från en trädgårdsarkitekt vid 
namn Knut Forsberg. 

För hälsa och nöje
Förslaget hamnade i god jord hos de styrande i staden och 
sammanföll med tidens tankar inom stadsbyggnation att 
främja hälsa, ljus och rymd. En hälsorörelse hade vuxit 
fram som en reaktion på städernas allt osundare miljöer, 
där epidemiska sjukdomar lätt fick fäste.
 Promenaderna, med sina breda trädplanterade gator, 
var inte tänkta som transportsträckor i första hand, utan 
skulle försköna staden och tillgodose människors behov 
av grönska, motion och frisk luft. Här gavs utrymme för 
stadsborna att ägna sig åt den lustfyllda rörelsen till fots, 
eller till häst och vagn, utan att vara på väg någon särskild 
stans. Här skulle de flanera. 

Skydd för att bevara
Promenaderna är sedan 1994 byggnadsminne, vilket 
innebär att de ska bevaras. 
 – Det finns liknande stadsalléer på andra håll, men 
de är ovanliga i den här storleken, framhåller Carolina 
Olsson, landskapsarkitekt på samhällsbyggnadskontoret 
i Norrköping, och en av dem som arbetat fram den nya 
bevarandeplanen. 
 Promenaderna är inte bara en del av Norrköpings själ 
och identitet. De bidrar till en mångfald av växter och 
djur mitt i staden och omfattas också av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken. Det innebär att åtgärder 
inte får utföras som kan skada naturmiljön.

Strategi för framtiden
Lindarna, med sina 120 - 160 år i barken, har varit med 
om en hel del. Biltrafiken har ökat, vägarna har breddats, 
asfalt och ledningar har krupit allt närmare runt träden. 
Norrköping växer och omvandlas med nya stadsdelar intill 
promenaderna. 

 – Det dokument som fram till nu väglett i frågor om 
promenaderna togs fram på 1990-talet. Kommunen har 
koll på hur träden mår och har en beredskap med odlade 
träd med rätt genetik inför förnyelse och så vidare. Men i 
och med stadens utveckling och promenadernas mående 
behöver vi tänka mer strategiskt kring hur promenaderna 
ska vårdas och bevaras. Det behövs en bredare förståelse 
och ett helhetstänk, säger Carolina 
 Det övergripande målet är att promenaderna ska bevaras 
för framtida generationer och bli en självklar del i stadens 
utveckling, fortsätter hon.

Åter till ursprungsidén
 – Vi vill förtydliga den ursprungliga idén att få in mer 
grönska i staden. Att se promenaderna som parkmiljöer, 
inte bara trädrader i en trafikmiljö. Byggnadsminnet 
omfattar hela gatuutrymmet. Vi har en rotskuld på grund 
av att träden fått allt mindre utrymme och påverkats av 
grävningar, vilket förkortar deras livslängd, säger Carolina.
 Hur kan bevarandeplanen användas?

 – Vi har tagit fram ett planeringsunderlag med ett 
antal principer, som fokuserar på vad som är det bästa för 
promenaderna, att utgå från vid planering, skötsel och 
underhåll. Planen ger en förståelse för promenadernas 
olika värden, problembilden och hot. Med rätt kunskap 
kan till exempel grävningar, för underhåll av ledningar 
som ligger nära träden, göras på ett mer hänsynsfullt sätt. 

Träd och människor
Planen ger konkreta förslag på hur promenaderna kan 
stärkas i framtiden.
 – Till exempel genom att minska andelen hårdgjorda 
trafikytor, likt delar av Södra promenaden för att ge mer 
plats för träden och för människor att vistas där. Vi ser 
också att man skulle kunna utveckla en del platser utmed 
promenaderna för exempelvis caféer. Att förlänga och 
binda ihop olika delar av promenaderna är ytterligare ett 
förslag som lyfts fram, säger Carolina och tillägger:
 – Satsar vi på promenaderna idag, får vi utdelning i 
framtiden.

Promenaderna ska 
utvecklas med staden

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Media

– Det finns liknande
stadsalléer på andra håll,
men de är ovanliga i den
här storleken.

Promenaderna är sedan 1994 byggnadsminne, 
vilket innebär att de ska bevaras.

För kommande generationer

www.upplev.norrkoping.se

Stadsguidningar och dramatiserade vandringar

Gå med 
guide

Vill du följa med på en guidad vandring eller boka en guidad tur för en grupp? Vi erbjuder många olika typer av guidningar 
oavsett om du vill upptäcka Norrköping själv, med vänner, familjen eller arbetskollegorna. Läs mer och boka på vår webb 
www.upplev.norrkoping.se eller ring till kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00 för att få hjälp med bokningen.

EN TIDNING OM NORRKÖPINGS NÄRINGSLIV

Vill du synas
med en annons?
Mejla till:
omforetagsmarknad@ostmedia.
Så hjälper vi dig.



För drygt två år sedan fick Café Broadway 
nya ägare. I fokus: att förvalta arvet på 

det legendariska stället men också 
bredda med intressanta events.

Det dova skimret från tre lampor i taket som hängt 
med – i dubbel bemärkelse – sedan 1946 sprider ett 
behagligt ljus över Café Broadways lokaler. Inramningen 
är mysig och när man kliver över tröskeln är det som att 
stiga rätt in i en svunnen tid. På väggarna syns svartvita 
fotografier och tidningsurklipp. Den gamla jukeboxen 
lockar med Peter LeMarc, Mauro Scocco och Eldkvarn, 
förstås. Rödvitrutiga dukar och knarrande stolsben. Siw 
Malmkvist i högtalarna.
 Men det är en gigantisk canvas som får Jörgen 
Lindström att haja till för ett ögonblick. Det är som att 
väggdekoren, en bild som föreställer Bråddgatan på tidigt 
femtiotal, pratar direkt till honom.
 – Den här gatan betyder så mycket för mig. Otten-
eran, Bomullsfabrikens början och nu sitter jag här som 
en av ägarna till Café Broadway, säger Jögga och skakar på 
huvudet.
 Men, tillägger han snabbt, tavlan med de matta 
svartvita tonerna kan också få gäster och stammisar att 
minnas tillbaka.
 – En dag satt en äldre kvinna och bara stirrade på 

bilden. När jag gick fram till henne berättade hon hela sin 
historia. Hon pekade på guldsmedsbutiken där hennes 
man köpt förlovningsringar. Och på Barnvagnscentrum, 
den butik där de hade investerat i en sin första barnvagn. 
Då ryste jag…

”Eldkvarnare” en given klassiker
74 år har hunnit passera sedan det anrika konditoriet 
grundades. Plura, Carla och de andra i Eldkvarn brukade 
komma hit och beställa tekaka med stekt ägg serverat med 

en kopp varm choklad och grädde. Lite senare i tiden 
tillägnade Eldkvarn fiket en egen platta – ”Kungarna på 
Broadway”. Och förresten, mackan är fortfarande en given 
favorit i menyn; numera kallad ”Eldkvarnare”.
 – Visst är Eldkvarn och historien ett stort dragplåster. 
Plura och Carla tittar ofta in, och beställer då varsin 
Eldkvarnare. De tycker att det är kul att deras gamla ställe 
lever kvar.
 Sedan två år tillbaka är det Jörgen Lindström – 
tillsammans med Mikael ”Gädda” Hansson, Thomas 
”Räka” Johansson, Nedim Ergul, Petter Karlsson 
(köksansvarig) och Johan Sjöholm (restaurangansvarig) – 
som driver ett av Norrköpings mest omtalade kultställen.
 – Vi vill bevara ställets charm. Det är slitet men det är 
inte samma sak som smutsigt. Många Norrköpingsbor 
sätter Broadway i samma fack som Halvars, Leons. 
Skillnaden mot förr är att man numera kan beställa events 
av oss, på och utanför Café Broadway. 
 Med den nya ägarsextetten arrangeras det regelbundet 
pianokvällar, poesistunder, trubaduraftnar och 
utställningar. 

De nya 
kungarna
av Broadway

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Media

– Den här gatan betyder så mycket 
för mig. Otten-eran, Bomullsfabrikens 
början och nu sitter jag här som en 
av ägarna till Café Broadway.

 – Dessutom kan gästerna använda vår nedervåning, 
som är en perfekt plats för familjemiddagar och 
födelsedagskalas. Du förstår själv, många tycker att det är 
rätt spännande att få sitta själva med sina vänner i gamla 
Broadways källare, säger Jögga.

Vill förvalta arvet 
Sedan tiotalet år tillbaka är Café Broadway också en 
kvarterskrog. 
 – Vi kan erbjuda riktigt bra mat nu med en kock som 
är väldigt noggrann. Vi vill få invånarna i stan att förstå 
att man faktiskt kan gå hit och äta gott och ta ett glas vin 
numera, säger Jögga.
 För ett ögonblick fastnar han med blicken på tv-
skärmen i bakre delen av lokalen.
 – Tanken är inte att vi ska visa Idol på fredagar eller 
Liverpool mot United på helgerna. Vi vill istället visa 
bilder på gamla Broadway samt intern reklam och från 
Östgötateatern (ägarna driver även Café där). 
 Jörgen Lindströms första minne från det anrika 
konditoriet hämtar han från 1989, då han som elev 

på Pihlska skolan gick till Café Broadway för att köpa 
leverpastejmackor på håltimmarna.
 – Samma år släppte Eldkvarn albumet ”Kungarna från 
Broadway” och sedan dess har jag varit ett Eldkvarn-fan.

I Norrköping förknippas du ofta med IFK, Otten och 
Bomull. Från nattklubbssudd till Broadway – det är 
verkligen skilda världar?
 – Jo, men man blir äldre så det känns som ett naturligt 
steg att ta. Efter 17 år i nattklubbsvärlden hade jag 
gjort mitt. Där är jag inte längre med i matchen. Men 
att förvalta arvet här och skapa relevanta events känns 
superspännande.

Jörgen Lindströms första minne från det anrika konditoriet hämtar han från 1989, då han som 
elev på Pihlska skolan gick till Café Broadway för att köpa leverpastejmackor på håltimmarna.

Personligt Jörgen "Jögga" Lindström

Ålder: 48 år.

Bor i: Eneby.

Familj: Sambo och två barn.

Kör: Kia.

Läser: Mest i telefonen.

Tittar på: Sport och program om universum.

Lyssnar på: Eldkvarn, Ulf Lundell och Punsch.

Oanad talang:  ”Vet inte, men jag har åkt häst 
och vagn och tältat med Janne Andersson.”
Bra att veta: Vid sidan av att vara ägare till 
Café Broadway har Jörgen en 70-procentig 
anställning i Eneby BK.

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS6 7
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Lina Hedenström har gjort kometkarriär i 
mediebranschen. När hon nu tillträder som vd 
för NTM drar hon paralleller till idrottens värld. 
 – Jag ser det som att jag har gått i träningsläger 
fram till detta, och att det är dags för OS-final, 
säger hon.

Tror ni att tidningsdöden är ett av 
2010-talets nyord i SAOL? Det stämmer 
faktiskt inte alls. Begreppet myntades redan 
på 1930-talet, men förknippas främst med 
50-talet då närmare 60 landsortstidningar 
lade ned från Kiruna till Sölvesborg. 
Men frågan är vilken framtid det tryckta 
mediet har, och vad ”dödförklaringarna” 
egentligen vill säga. Lina Hedenström 
erkänner att det blir allt svårare att locka nya 
tidningsläsare. 

 – De är helt enkelt inte lika lojala. När 
man flyttade hemifrån förr i tiden tecknade 
man snabbt upp sig för elabonnemang, 
telefonabonnemang, försäkring och en 
lokaltidning. Idag står bredband högst upp 
på samma lista. 
 Samtidigt, betonar Lina, läser dagens unga 
ändå mycket nyheter. 
 – Skillnaden är bara att de inte är lojala 
gentemot en källa. Vi har uppgiften att hitta 
dem och göra oss relevanta. 
 Sedan februari 2020 är hon vd för NTM, 
en av Sveriges största mediekoncerner 
med knappa tjugotalet bolag under sitt 
paraply – däribland exempelvis Östgöta-
Correspondenten, Folkbladet och 
Norrköpings Tidningar.
 – Lokaljournalistik fyller en extremt 
viktig funktion och har en stor plats i 
många människors liv. Nu står vi inför ett 
systemskifte, inte bara med digitaliseringen 
utan också innehållsmässigt och i 
annonsaffären. Vi måste balansera att hålla 
kvar vid print och distribution och tryckeri 

så mycket det bara går, samtidigt som vi 
parallellt måste tänka digitalt, säger Lina.
 Efter två år som operativ chef inom 
NTM har hon nu tagit plats i vd-rummet på 
Stohagsgatan. 
 – Det är såklart ett stort kliv att ta. Jag blir 
inte vd för ett företag utan för en koncern. 
Samtidigt kan jag inte göra mer än mitt 
bästa. Det känns skönt att jag faktiskt omger 
mig med de bästa människorna och att vi 
strävar åt ett och samma håll. Att bli vd är 
utmanande och roligt. Och lite läskigt…
 På vilket sätt?
 – NTM är en anrik koncern med anrika 
titlar. Det är min tyngsta tjänst by far i 
karriären. Jag ser det som att jag har gått i 
träningsläger fram till detta, och att det nu är 
dags för OS-final. Det är upp till bevis.

”Tillsammans står vi starka”
När Lina Hedenström talar om NTM gör 
hon det i termer som ”en av Sveriges mest 
intressanta mediekoncerner”.
 – Att vi i ett tidigt skede tog det strategiska 
valet att ha vår egen distribution har 
verkligen blivit ett lyckokast. Nu kan vi 
distribuera frukostfrallor, via ett lokalt bageri, 
med tidningen på lördagar. Genom att skapa 
nya intäkter genom distributionen kan vi 
förlänga tidningsläsandet. 
 Det är svårt att få lönsamhet i en 
mediekoncern på 2020-talet?
 – Så är det förstås, men tack vare vår 
storlek och vår volym har vi lyckats rätt bra. 
Att leva själv idag vill vi inte göra. Just att vi 
är 18 eller 19 mediebolag, beroende på hur 
man räknar, är en av räddningarna till att vi 
står så starka. 
 Lina Hedenström konstaterar att hon 
jobbar aktivt för att minska glappet mellan 
Norrköpings Tidningar och de övriga 
mediehusen.
 – NT är lite av koncernens bas och grund. 
Det är den redaktion som NTM jobbar 
tajtast med i olika utvecklingsprojekt. Ofta 
får NT agera ”försökskaniner”. Men varje 
mediehus driver sin egen verksamhet och 
förändringsprocess.

Byter ut det digitala skrovet
Under våren rullar NTM ut en ny digital 
plattform, där sajter, appar och e-tidningar 
görs om i grunden.
 – Vi byter hela det digitala skrovet. Det 
möjliggör att vi kan samla in en mängd data 
och därmed analysera vem som läser vad, 
säger Lina.
 Som ledare beskriver hon sig som en 
lagspelare som tror på att målstyra snarare än 
att detaljstyra:
 – Jag är väldigt rak och tydlig.
 Du har dragit paralleller mellan att arbeta 
på NTM och att spela i ett basketlag?
 – Ja, precis som på basketplanen 
handlar det om få till lagspelet även på 
en tidningskoncern. Man kan ha många 
duktiga individer men om man inte funkar 
som lag så kommer man sällan framåt. Det 
finns en enorm kraft i att få folk åt gå åt ett 
gemensamt håll. 
 Vad gör du när du inte arbetar?
 – Jag har hittat en ny kärlek – padel. Det 
är vansinnigt roligt. Det är lätt att få till bra 
bollar – och det är ett lagspel. Det gillar jag 
som sagt.

 "NTM är en av 
   Sveriges mest 
spännande
 mediekoncerner"

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Media

– Nu står vi inför ett 
systemskifte, inte bara 
med digitaliseringen
utan också innehålls-
mässigt och i annons-
affären.

Personligt 
Lina Hedenström

Ålder: 46 år.

Bor i: Stockholm

Familj: Man, två söner och en mops 
som heter Ben.

Kör: Audi Q3.

Läser just nu: Klubben av 
Matilda Gustavsson.

Tittar på: Succession på HBO Nordic.

Lyssnar på: Kanye West.

Oanad talang: Grym på fickparkering.

Bakgrund: Civilekonom, tidigare vice vd 
på nyhetsbyrån TT och har dessförinnan 
arbetat med bland annat affärsutveckling 
inom mediebolagen Scanpix och Canal Plus.

Kuriosa: Har representerat Brahe Basket 
i Elitserien i tre säsonger på 90-talet. 
Numera spelar hon division tre-basket 
på Lidingö.

Om Norrköping: ”En fantastisk stad med 
fina gamla områden, kullerstenar och 
Strömmen, förstås. Dessutom med ett 
sjudande restaurangliv.”– NTM är en anrik koncern med anrika titlar, säger Lina Hedenström.
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Det är en av Norrköpings äldsta 
byggnader som är k-märkt sedan 
länge. Men nu är dess källare 
också ”v-märkt”. 
 Sedan två år tillbaka kan de som 
vill hyra sitt eget vinfack i de vackra 
valven.
 – Det är en magisk lokal, säger 
Lasse Fredrikson, som tillsammans 
med sin fru Paola skakat liv i 
Vin&Spirituosakällaren.

Entrén till den gulputsade tegelfasaden i 
gamla Rådstugans källarvalv ser ut som 
vilken välordnad ingång som helst. 
Men en spiraltrappa ned ruvar en annan 
värld.
 – Visst är det överväldigande? Det är så 
mäktigt att vara här nere att jag själv får 
nypa mig i armen varje dag.
 Orden kommer från Lasse Fredrikson. 
Tillsammans med sin fru Paola Wickström-
Fredrikson har han skakat nytt liv i en 
av stadens vackraste byggnader som 
uppfördes på 1730-talet av grosshandlaren 
Carl Magnus Westerberg, och som länge 
nyttjades som bostad till kungliga gäster*.
 Här, i hjärtat av Norrköping, återfinns en 
så kallad publik vinkällare som paradoxalt 
nog är relativt anonym för många. I 
Vin&Spirituosakällaren kan man sedan 
två år tillbaka hyra sitt eget vinfack. I det 
optimalt tempererade valvet lagras viner i 
olika prisklasser och årgångar.
 – Vinlagringen håller temperatur på tolv 
grader och håller 70 procents luftfuktighet 
för att inte korkarna ska torka och därmed 
krympa, säger Lasse när han visar runt.

660 kronor för ett eget vinfack
Det lokala intresset för att hyra sitt eget 
vinfack är stort. Vin&Spirituosakällaren 
har 60 avtalskunder som från 660 kronor i 
månaden lagrar sina vinflaskor och även har 
tillgång till de vackra valven.
 – I loungen kan man avnjuta sina viner 
när det är moget, säger Lasse när vi spatserar 
vidare till ett rum som andas anor med sina 
framblästrade tegelväggar.
 Att han skulle bli vinkännare var 
egentligen mest en tillfällighet. När 
Castellum påbörjade sin renovering av den 
gamla k-märkta lokalen med all sin historia 
anmälde han sitt spontana intresse. 
 – Paola och jag hade ingen tydlig idé 
men ville gå ner och titta. Det var då jag såg 
det…
Skrivet i taket, med snirkliga bokstäver, 
stod det: ”C.A Lindgren&Co Vin & 

Spirituosahandel”. Lasse och Paola fick 
genast en idé: var Norrköping moget för en 
egen vinkällare?
 – Några dagar senare skrev vi ett 
meddelande på Facebook och berättade 
att vi kommit över en ascool lokal där 
man kunde hyra in sig och få vara en del i 
konceptet. Mer än 30 personer återkopplade 
samma dag. Då kände vi att vi var på rätt 
väg.

Känd från radio
I april 2018 flyttade Lasse och Paola in i 
den 215 kvadratmeter stora lokalen där 
det blott en halvmeter under marken på 
torget utanför finns spår av medeltiden med 
stolphål efter en gata som går på diagonalen.
 – Det mesta som finns här inne är fynd 
från nätauktioner, Myrorna och Blocket, 
berättar Lasse.
 Att han skulle bli entreprenör var inte 
helt givet, trots att hans far drev åkeri och 
var månskensbonde. I många år var Lasse ett 
av frontnamnen i etern, främst under East 
FM-, Radio Match- och Gold FM-eran.
 – Vi drog igång Partyvågen, lockade 
hit de stora 90-talsartisterna och gjorde 
oss kända som något slags ”Gallien” 
i kommersiella radio-Sverige. Vi gick 
visserligen bara med svarta siffror några av 
åren, men det var så vansinnigt kul att arbeta 
med kommersiell radio. Det var rena vilda 
västern. Och under tiden byggde jag upp ett 
stort nätverk.

Det nätverket har han dragit nytta av 
sedan han 2006 bestämde sig för att bli 
egenföretagare.
 – Jag är inte driven av pengar, utan av 
sammanhang och bra energier. Det ska 
kännas spännande. Som entreprenör har jag 
inte skurit guld men jag gör kul saker. 

Rastlös mångsysslare 
Få personer personifierar det uttjatade 
uttrycket många järn i elden lika väl 
som Lasse Fredrikson. Träffar han inte 
kundkontakter i Stockholm, håller 
föreläsningar i gruppdynamik eller 
arrangerar vinprovningar så lär han 
nysvenskar att prata svenska med hjälp 
av inspirationskören The Rocking 
Pots, är projektledare för Mjölby stads 
100-årsjubileum eller planerar nästa Frans 
Jäger-event.
 – Vi går in på det åttonde året och har 
lyckats hitta vår målgrupp i Norrköping.
Jo, förresten – Lasse Fredrikson har också 
byggt sitt eget hus samt en bastu och en 
vaktkur till nya filmen om Jönssonligan 
som går upp på bio i år.
 – Visst är jag rastlös, erkänner han.
 – Och jag behöver omväxling i livet. 
Men här i källaren hittar du lugnet?
 – Absolut. Vi är bara ett ögonblick av de 
här 400 åren. Sådana perspektiv är mäktigt. 
Det gäller att förstå sin egen litenhet men 
också storheten att få vara här. Det är 
magiskt.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Media

”Norrköping var 
moget för en egen 
vinkällare”

Personligt 
Lasse Fredriksson

Ålder: 56 år.

Bor i: Svärtinge

Familj: Fru, tre vuxna barn, tre katter.

Kör: För fort ibland.

Läser: Mejl och "Ett jävla solsken".

Tittar på: Skicross just nu.

Lyssnar på: Mitt hjärta ibland och musik 
med svängiga trumbeats och grym bas.

Oanad talang: Öppnar stängda ”dörrar” 
och bakar gärna matbröd.

– Visst är det över-
väldigande? Det är så 
mäktigt att vara här 
nere att jag själv får nypa 
mig i armen varje dag.
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När andra sover, står hon i sitt lilla cafékök på 
Albrektsvägen och skapar smörgåsar, bakverk och 
kakor till dagens alla gäster. 
 – Att driva ett café innebär hårt arbete. Men jag 
lever och andas min dröm, säger Marika Karlsson.

För ett år sedan öppnade hon Marikas Café 
& Inredning i Norrköping. Kunderna har 
strömmat till så pass att Marika i år kunnat 
anställa fast personal. Hon har inte bara 
jobbat upp en kundkrets och utvecklat ett 
personligt cafésortiment utan också tävlat i 
Mack-SM, där hon kom på delad fjärdeplats.
 – Det uppmärksammades i TV och 
tidningar och väckte nyfikenhet. Det var 
roligt och hjälpte mig att bygga varumärket, 
säger hon.
 Hennes plattformar på sociala medier
har också varit viktiga i marknadsförings-
processen, framhåller hon.

Snabb och kreativ
Det går undan i Marikas kök. Hon vispar 
fluffiga glasyrer och knådar kakdegar utan att 
stressa upp sig. Kreativiteten flödar och ofta 
provar hon nya recept eller skapar helt egna. 
Allt tillverkar hon själv och på riktiga råvaror. 
Inga äggulor på dunk, här inte. Det ska 
smaka hembakat, säger hon bestämt.
 Caféet utmärker sig också genom att ha ett 
brett veganskt sortiment.
 – Jag vill ha ett utbud som passar alla. För 
mig är det en spännande utmaning att skapa 
smaskiga veganska rätter och bakverk som 
alla gillar oavsett om de är veganer eller inte. 
Dessutom bakar jag på impuls och känsla. 
Menyn och kakutbudet är lite olika varje dag.

Samlade idéer i tio år
Ute i caféet skramlar kaffekoppar och skedar 

skrapar faten rena. Människor i alla åldrar 
kommer och går.
 – Att vara här är inte som att vara på 
jobbet. Det känns mer som att ha gäster 
hemma i vardagsrummet, myser Marika.
 Hon är utbildad kallskänka och har 
arbetat inom restaurangbranschen i 15 år. 
Men tanken på ett eget företag har funnits 
länge.
 – Jag har samlat idéer, recept och tankar i 
säkert tio år i en liten bok jag burit med mig 
överallt, berättar hon. 
 Marika är också road av heminredning, 
och har inspirerat många följare genom 
instagramkontot villagrip. Det förklarar 
den lite annorlunda kombinationen av 
heminredningsbutik och café.   
 
Oväntad möjlighet
Länge letade hon lokal hemma i 
Söderköping men när en möjlighet dök upp, 
var det i Norrköping.
 – Jag fick ett dygn på mig att fundera och 
tänka om. Nästa dag startade jag aktiebolaget 
och började göra iordning den här lokalen. 
Jag visste ju redan precis hur jag ville ha det, 
säger hon.
 Idag är hon mer än nöjd med att caféet 
hamnade i Norrköping.
 – Läget kunde inte bli bättre, här är 
mycket folk och företag i rörelse. 
 Hur kommer hon att gå vidare?
 – Jag kan inte tänka mig att starta fler 
Marikas. Då tappar jag hela grejen med den 

personliga kontakten och att göra allting 
själv från grunden. Jag stortrivs i mötet med 
gästerna. Att få omedelbar respons på vad 
de tycker. Jag kommer att fortsätta utveckla 
olika delar i företaget med mer inredning 
och presenter och lägga till försäljning av te 
i lösvikt.

Barnen ger balans
Lika punktligt som hon ställer sig vid 
bakbordet klockan fyra på morgonen, 
inställer hon sig på förskolan prick 
klockan fyra för att hämta barnen om 
eftermiddagarna.
 – Annars hade jag nog jobbat ihjäl mig. 
Det är ju så roligt! Men nu får jag balans. 
Att jobba upp en sådan här verksamhet hade 
aldrig gått utan familjen. Min man och mina 
föräldrar har stöttat mig hela tiden och ryckt 
in både här och där, säger Marika.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Media

– För mig är det en 
spännande utmaning 
att skapa smaskiga 
veganska rätter och 
bakverk som alla gillar 
oavsett om de är 
veganer eller inte.

Marika 
har nått sin 

cafédröm

Framgångsrikt första år

Marika letade länge efter en lokal hemma i Söderköping 

men när en möjlighet dök upp, var det i Norrköping.

Fakta  Marikas Café 
& Inredning AB

Ägare: Marika Karlsson, 37 år

Läge: Albrektsvägen 157, Norrköping

Verksamhet: Café, catering, luncher, 
inredningsbutik. 

Specialitet: Stort utbud av veganska 
bakverk, mackor och sallader.

Anställda: Två personer
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Lundgrens El 
växer som ett lag
Med en medveten breddning på nya 
anläggningsdelar växer anrika Lundgrens El 
snabbt. Nu närmar man sig 100 anställda.
 – Alla medarbetare är viktiga nyckelpersoner. 
Det krävs så mycket mer än en tvåmansshow 
för att få ett företag att funka, säger Henrik 
Hermansson.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Media

När Lundgrens El i december bjöd in till 
traditionsenlig julfest på Villa Fridhem 
var det bara fem personer från hela 
personalstyrkan som inte dök upp.
 – Det är en ganska bra temperatur-
mätning på hur ett företag mår, säger 
Henrik Hermansson.
 Han är installationschef i det anrika 
familjeföretaget som vuxit snabbt de senaste 
åren. Nu närmar man sig 100 medarbetare 
– något av en magisk gräns för många 
entreprenörer.
 – Men vi tänker inte i sådana banor. 
Däremot har vi gjort många lyckade 
rekryteringar under vår resa. Vi har en stabil 
grund av duktiga medarbetare som varit med 
oss länge, säger Fredrik Hermansson, vd.
 Efter ett generations- och ägarskifte 
2006 har han och lillebror Henrik, 
installationschef, upplevt att vinden puffat 
på i ryggen. 

 – Vi har aldrig upplevt en lågkonjunktur, 
och samtidigt kunnat anställa varje år. 
Vår tanke har varit att växa ihop med 
våra kunder och efterfrågan. Det krävs så 
mycket mer än en tvåmansshow för att få 
ett företag att funka. Ett företag handlar 

inte bara om ägarna. Alla medarbetare är 
viktiga nyckelpersoner, säger Fredrik.
Medveten satsning på ny teknik
I en tuff bransch satsar Lundgrens El på att 
vara marknadsledande aktör i Östergötland 
inom installation av kraft, belysning, data/
tele- och säkerhetsteknik. 
 – Den tekniska utvecklingen och 
elektrifieringen har gynnat vår bransch som 
helhet. Många nya anläggningsdelar har 
kunnat samlats under begreppet elteknik 
– exempelvis datanät, passerkontroll, 
brandlarm (förvärv av Larm och 
Säkerhet 2018 ledde till denna satsning), 
inbrottslarm och solceller. Det är en 
medveten satsning på ny teknik från vår 
sida, säger Fredrik.
 Han konstaterar att man lever i en tid 
där omställningen från fossila bränslen till 
andra energikällor leder till möjligheter för 
företaget att utvecklas inom solceller och 
batterilagring. 
 – Omställningen från fossila bränslen 
till el för bilar leder till arbete för oss 
med billaddare och kraftinfrastruktur i 
fastigheter. En kraftig värdeutveckling på 
fastigheter leder till jobb inom säkerhet. 
Man vill helt enkelt säkra sina fastigheter 
med brandlarm, inbrottslarm och 
passagesystem.
 Satsningen på solceller inleddes 2015. 
 – Det var ett initiativ från vår 
Vikbolandsfilial. Nu har vi utfört mer än 
130 solcellsanläggningar, berättar Henrik.

 Sticker ni ut som elföretag i branschen?
 – Det finns ju många elfirmor som 
erbjuder ungefär samma lösningar, men vi 
vill kunna erbjuda fler tjänster och högre 
kompetens än våra konkurrenter. Det gäller 
att ha lite muskler om man ska lyckas förbli 
ledande inom modern elteknik. Samtidigt 

har vi inte glömt vårt ursprung utan har 
kvar basaffären med service och mindre 
eljobb parallellt med satsning på större jobb 
och ny teknik.

Ägarduon kompletterar varandra
Som personer är Henrik och Fredrik 
Hermansson varandras motpoler. Enligt 
Henrik är det bara en fördel.
 – Med två minuspoler skulle det inte 
funka. Fredrik är noga och strukturerad och 
jag är den som gasar. 
 Fredrik nickar instämmande:
 – Vi kompletterar varandra, men det 
gör också de övriga drygt 90 som jobbar i 
företaget. Vi försöker medvetet rekrytera 
individer som inte är avbilder av oss själva. 
Jag skulle vilja påstå att det är en av flera 
framgångsfaktorer.

Fakta  Lundgrens El

■ Lundgrens El grundades av Gustav Lundgren 
redan på 1940-talet. 

■ Anders Hermansson och Håkan Thedvall tog 
över företaget i början på 1970-talet. Håkan 
slutade som delägare 1989 då Anders fortsatte 
som ensam ägare.

■ Henrik Hermansson började i familjeföretaget 
1993 och Fredrik Hermansson tre år senare. 

■ 2001 blev Fredrik vd och har varit det sedan 
dess. Henrik är installationschef. 

■ 2005/2006 genomfördes en succession och 
sedan dess äger Fredrik och Henrik 50 procent 
var i företaget.

■ Företaget har på senare tid exempelvis varit 
involverade i utvecklingen av Finspångs nya 
vårdcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping 
och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. ”Vi är 
glada att verka i en expansiv region där våra 
städer växer. Det borgar för att det finns jobb 
framöver”, säger Fredrik Hermansson.

– Vi har aldrig upplevt 
en lågkonjunktur, och 
samtidigt kunnat anställa 
varje år.

Bröderna Fredrik och Henrik Hermasson, Lundgrens El.
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HR Support växer och 
vill ta nya steg
”HR-frågor trendar - nya generationer ställer nya krav i arbetslivet.”

Hur du som företagare tar hand om det levande kapitalet, det vill säga 
medarbetarna, har blivit en framgångsfaktor idag, menar Erika Werme, 
som driver företaget HR Support i Östergötland, med bas i Norrköping.
 – Konkurrensen om medarbetarna är stor. När du hittat rätt kompetens 
gäller det att behålla den, säger hon.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Media

För inte alltför länge sedan pratade man om personalfrågor. 
Numera är begreppet bredare, djupare och större och kallas 
Human Resources (betyder ungefär hantering av mänskliga 
resurser). Förutom rutiner kring personaladministration 
handlar det om strategiskt arbete för att göra arbetsplatsen 
väl fungerande, intressant och utvecklande för de anställda. 
Och om de anställda trivs, ja då brukar det färga av sig på 
företagets framgång och tillväxt.

Från en till fem anställda
Erika har jobbat med HR i snart 20 år. Hon tog examen 
från PA-programmet med en master inom psykologi vid 

Linköpings universitet 2001 och fick sitt första jobb på 
Cloetta, som då hade ett kontor i Norrköping. Därefter har 
hon haft anställningar på olika företag och trivts bra med det. 
Hon har aldrig haft någon uttalad dröm om att bli företagare 
men tillfälligheter i livet öppnade en sådan dörr 2012. 
 Och det går bra för hennes bolag. Sedan 2016, då hon 
bestämde sig för att börja anställa, har företaget vuxit med 
fyra personer och en av medarbetarna, Nina Luhtanen har 
blivit delägare.   
 Efter åtta år som företagare kan Erika inte tänka sig något 
annat.
 – Jag vaknar varje morgon med en frihetskänsla. Dagen är 

full av åtaganden förstås, men samtidigt full av möjligheter 
för hur vi kan driva det här företaget, säger hon.

Både rutin och strategi
Kunder är främst små och medelstora företag i regionen. 
Den stora målgruppen är företag som inte har en egen HR-
avdelning men som börjar känna att de skulle behöva tjänster 
inom det området. 
 – Vi jobbar med alla branscher och anpassar våra insatser 
efter företagets behov. Ofta går vi in som HR-chef på 
konsultbasis några dagar i veckan. I vissa företag går vi in 
och säkerställer rutiner och processer. I andra företag kanske 
vi gör mer strategiska insatser i form av chefsstöd eller sitter 
i ledningsgrupp. Vi jobbar med en mängd olika typer av 
interimslösningar, som både kan innebära dagligt operativt 
arbete och långsiktiga strategiska insatser, säger Erika. 

Ser behoven
Hon har ett närmast passionerat förhållningssätt till HR 
och lyser när hon berättar om sitt arbete. En ny kund kan 
upptäckas var som helst. På en middag. I bilkön.
 – Jag kopplar nog aldrig av helt. Det har hänt att jag sett 

en intressant firmabil i trafiken och sen tagit 
reda på mer om företaget. Kanske behöver 
de hjälp med sin HR? Man blir ju lite 
nördig, skrattar hon.
 Vad driver henne?
 – Jag vet vilka behov företagen har av att 
arbeta med det här området och vad det 
kan ge dem. Det har också hänt mycket de 
senaste åren. Väldigt många företagsledare 
förstår idag att medarbetarna är den 
viktigaste resurs de har i företaget.

Vill utvecklas och växa
HR Support är redo att ta nya steg, och 
deltar just nu i Almis tillväxtprogram för att 
ringa in vad företaget ska arbeta med för att 
utvecklas vidare.
 – Vi vill växa ytterligare. Ett mål 
är att vi ska vara mellan åtta och tio 
medarbetare om två år. Men det gäller att 
göra saker i rätt ordning och på rätt sätt. 
Tillväxtprogrammet hjälper oss att tänka till 
om vårt eget företagande, säger hon.
Ska man jobba hem uppdragen först och 
sen anställa, eller tvärtom? Ja, det är en fråga 
att fundera på. Erika har kommit fram till 

att hon vill anställa först.
 – Uppdragen finns. HR-frågor trendar 
idag i och med att många företag är 
medvetna om hur svårt det är att rekrytera 
och behålla medarbetare med specifik 
kompetens. Nya generationer ställer nya 
krav på arbetslivet. De unga vill ha ut mer 
av jobbet än en bra lön, säger hon.

Fotnot: Med interim menas tillfällig, tills vidare.

    

– Vi vill växa ytterligare. Ett mål 
är att vi ska vara mellan åtta 
och tio medarbetar om två år.
Men det gäller att göra saker 
i rätt ordning och på rätt sätt.

Fakta  HR Support
i Östergötland AB

Etableringsår: 2012

Ägare: Erika Werme (grundare) 
och Nina Luthanen

Verksamhet: Erbjuder interim- och 
konsultlösningar till företag som 
behöver stöd och utveckling inom 
Human Resources.

Kunder: Små och medelstora 
företag i regionen. Jobbar med 
alla branscher.

Anställda: Fem personer
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Om du vill jobba med
att dela din nyfikenhet.

Då vill vi jobba
med dig.

linkedin.com/company/norrkopings-kommun

facebook.com/norrkopingskommun

norrkoping.senorrkoping.se/jobb

För drygt fyra år sedan kom familjen 
till Sverige och kunde inte ett ord 
svenska. I december öppnade Crista 
presentbutik i Norrköping.
 – Jag är beredd på att jobba hårt 
med företaget. Det betyder mycket 
för självkänslan att ha jobb och tjäna 
egna pengar, säger Crista som stöttas 
av maken Habib.

För Crista är det första gången hon yrkesarbetar. Hemma 
i Aleppo, där familjen bodde innan de flydde från kriget, 
var hon hemmafru liksom många andra kvinnor i Syrien. 
 – Jag har studerat ekonomi men aldrig jobbat med det 
yrkesmässigt, berättar hon.
 Habib är utbildad guldsmed och var dessutom delägare 
i ett familjeföretag i Syrien som bedrev import och export 
av olika varor. Han söker arbete men är samtidigt ett stöd 
för hustrun i hennes satsning.

Fanns inte i Norrköping
 Hur fick hon idén att starta en presentbutik?
 – Vi såg hur vänner och bekanta åkte till Stockholm för 
att handla, eftersom det inte fanns en renodlad butik för 
de här speciella sötsakerna och presenterna i Norrköping. 
Då kände vi att vi hittat något unikt att satsa på, förklarar 
Crista.
 Men det är stor skillnad på att driva företag i Sverige 
jämfört med Syrien, framhåller paret. 
 – Vi har fått mycket vägledning och stöttning av 
kommunen för att allt ska bli rätt, säger Habib.

Del av svenska systemet
Tillvaron i Norrköping har så sakta hittat sin vardagslunk. 
Familjen, med de tre snart vuxna barnen, bor ganska 
centralt och trivs med stadspulsen. 
 Yngsta sonen tittar förbi i butiken på vägen från skolan 
och snart kommer även dottern och säger hej. På det stora 
hela har livet rätat upp sig bra efter flykten. De har fått 
nya vänner, bland annat genom gemenskapen i kyrkan, 
och de upplever att svenskarna är vänliga. 
 – Vi vill in i det svenska systemet. Det går lättare för 
varje dag att leva i ett nytt land men det gör ont i våra 
hjärtan, säger Crista och tystnar.
 De har familj kvar i Syrien och även släktingar i USA, 
som flydde för 20 år sedan. 
 – Krigen har splittrat oss, säger hon sen.

Med ord och gester
Men även om släktingarna är spridda över jorden, hjälper 
de varandra och har kontakt så mycket de kan, berättar 
Habib. I stort och smått. 

 När vi pratar över en kopp kaffe i butiken viftar vi 
allihop med armarna och försöker förstärka det vi säger 
med yviga gester. Det blir många skratt. Crista och Habib 
söker efter orden. De berättar om tokiga missförstånd och 
menar att man måste ta det med humor. 
 För drygt fyra år sedan hade de aldrig hört det svenska 
språket.
 – Jag kunde inte urskilja att det var enskilda ord. Allt lät 
som långa ramsor, skrattar Crista på en svenska som dock 
flyter på väldigt bra.
 – Barnen är duktiga på svenska. De hjälper oss, säger 
Habib.

Vill bli självständiga
De båda har lagt ner mycket arbete för att komma 
iordning i lokalen på Sankt Persgatan. Resultatet är en ljus 

och välkomnande butik där varorna exponeras på öppna 
hyllor och i montrar med effektfull belysning.
 – Vi vet att man måste ha tålamod. Det tar tid att 
etablera sig, säger Habib.
 – Läget känns bra, nära gångstråken på Drottninggatan, 
tycker Crista.
 De marknadsför butiken bland annat via sociala medier, 
framför allt Facebook. Men också genom att dela ut 
information om butiken på de platser där de rör sig och 
träffar vänner och nya bekanta.
 – Målet med företaget är inte att tjäna massor med 
pengar. Målet är att kunna försörja sig, att bli självständig, 
framhåller Habib. 
 – Att jobba ökar självförtroendet, säger Crista.

Crista satsar på 
nischad presentbutik

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Media

Tillvaron i Norrköping har så sakta hittat sin vardagslunk för Crista och Habib.

De bygger sitt nya liv i Norrköping

Fakta  Christell´s 
Gåvor & Presenter

Ägare: Crista Dekrmanjan.

Etablering: Butiken öppnade i 
december 2019.

Läge: Sankt Persgatan 92.

Verksamhet: Presentbutik med ett 
sortiment av glasföremål, dekorationer, 
sötsaker och choklad som passar vid 
bröllop, dop, babyshower och 
konfirmation med mera. Handgjorda 
bordsdekorationer att hyra. Butiken 
säljer och reparerar smycken.

– Vi såg hur vänner och bekanta 
åkte till Stockholm för att handla, 
eftersom det inte fanns en renodlad 
butik för de här speciella sötsakerna 
och presenterna i Norrköping. 
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Nazismen i Norrköping - då och nu

och

Sagt av besökare: 
 

”Bra utställning, 
alla borde se den.”

”Viktigt ämne, då  
som nu.”

”Vi måste lära av 
historien.”

Besöksrekord

Gratis entré. Visas till den 31 januari 2021

den så kallade Agheramodellen, där man 
tillsammans arbetar fram nyckelaktiviteter 
för att skapa en arbetsplats som främjar 
hälsa och trygghet. 
 – Modellen används för att ta fram 
vad företagen behöver genom analys 
av nuläget, utbildning och workshop. 
Därefter kommer uppföljning och 
implementering, berättar Örjan.
 Agheramodellen är framtagen genom 
intervjuer med företag, forskning, 
litteratur och – såklart – egna erfarenheter.  
 – Proaktivt arbete kring hälsa på 
arbetsplatsen gör att medarbetarna 
mår bättre och det i sin tur leder till 
att organisationen blir mer lönsam 
genom ökad produktivitet och minskade 
kostnader. Det är den absolut bästa 
investering en organisation eller bolag kan 
göra för att bli starkare inför framtidens 
utveckling.

Ärren i hjärnan behöver 
omvårdnad
Målet, berättar Örjan, är att få företagen 
att inse att hälsa borde vara en punkt på 
agendan varje dag; att hälsa är lika viktigt 
som prestationsmål.
 – Kan jag hjälpa en person att inte 
behöva gå igenom det jag har gjort är det 
värt allt slit. Det kanske låter pretentiöst, 
men min drivkraft är att hjälpa samhället.
Örjan konstaterar att han alltid kommer 
ha ett ärr i hjärnan som kommer behöva 
omvårdnad. 
 – Jag tar pauser på jobbet, tränar, äter 
sunt och sover ordentligt. Jag måste leva så 
för att hantera min vardag. I mitt företag 
lär jag helt enkelt som jag lever. Jag har 
lärt mig att tolka mina egna signaler. 
Och nu har jag äntligen fått tillbaka 
självkänslan.

I ett helt liv har Örjan Bäckstrand 
jobbat för att prestera. I backlinjen 
i UEFA-cupen med Åtvidaberg. 
I sin roll som make och pappa. 
Som affärsområdeschef på Proffice 
med 1 000 medarbetare under sig.
Till slut gick han in i väggen. 
 Sju år senare har han startat 
eget företag – i syfte att hjälpa 
andra.

2013 ljöd varningssignalerna i rockkonsertsnivå nära 
smärtgränsen – men ändå vägrade Örjan Bäckström att 
inse vad som höll på att ske. Det spelade ingen roll att han 
tvingades äta Ipren varje vardag och migränmedicin varje 
helg för att ens kunna ta sig upp ur sängen. Inte heller 
tyckte han att det var särskilt märkvärdigt att det alltid 
finns ett näsblodskit i plånboken, utifall att.
 Men så en dag i maj sa det pang. Det var ljudet av en 
varningssignal som skulle få de allra flesta att reagera.
 – Jag gick från tåget till kontoret i Stockholm när det 
högg till bröstet. Jag kunde inte andas, det stack i armarna 
och benen gav vika. Jag vet inte hur länge jag satt där på 
trottoaren, jag vet bara att det var länge. Jag fick nästan 
krypa fram till kontoret. Ändå försökte jag trycka bort 
tankarna. Jag vägrade erkänna för mig själv att det var 
någonting annat än en förkylning.
 Innan Örjan till slut blev sjukskriven för 
utmattningssyndrom, det skedde direkt efter semestern 
2013 och läkarna påpekade sedermera att han ”aldrig sett 
någon som varit så nere i skiten”, ville han alltid att alla 
andra skulle tycka att han var duktig.
 – Det var viktigt oavsett om jag satt i 
omklädningsrummet, med ledningsgruppen i 
mötesrummet eller i en relation. Jag ville vara andra till 
lags och förbisåg mig själv. Jag brukar säga att jag gick från 
att vara stora starka Örjan till att inte vara någon.
 I tre år, då han var sjukskriven, fick han träna på 
någonting nytt i livet – nämligen att göra ingenting.
 – Det är en konst i sig och framför allt att känna att 
det är okej. Bara att vara hemma utan att orka diska eller 
ta hand om barnen när de skriker tär på ens självkänsla. 
Samtidigt är detta situationer som jag lärt mig dra fördel 
av idag. Visserligen är vårt samhälle byggt på prestationer, 
men för att kunna prestera över tid behöver du backa 
några steg. Jag har lärt mig att det räcker med good 
enough.

Har startat eget för att hjälpa andra
Tack vare fotbollen, den sport som givit Örjan så mycket i 
livet, har han på sätt och vis också mejslat ut vägen tillbaka 
till just livet.
 – Fotbollen gav mig möjligheten att känna glädje igen. 
Det började med att jag fick vara med och lägga ut koner 
och vara med på samlingarna med IFK Dam. Sedan har 
jag arbetstränat på Östergötlands Fotbollsförbund och 

SISU, samt arbetat med marknadsföring för Smedby 
och som tränare för Åbys herrlag. Att vara en del i ett 
sammanhang är otroligt viktigt, och det fick jag tack vare 
fotbollen.
 Sedan drygt ett år tillbaka lägger Örjan Bäckstrand dock 
all kraft och energi på sitt nya företag: Aghera. Namnet 
syftar på att han numera jobbar proaktivt, och att det 
är viktigt att agera på förhand. Företaget arbetar utifrån 

Örjan startade eget 
för att hjälpa andra

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Media

– Kan jag hjälpa en person
att inte behöva gå igenom
det jag har gjort är det 
värt allt slit.

Personligt  Örjan Bäckstrand

Ålder: 39 år.

Bor i: Åselstad, Norrköping.

Familj: Fru Anna, barnen Vilgot (nio år), Ella (sju år).

Kör: Bil.

Läser: Forskning om ledarskap och effektiva team.

Tittar på: Fotboll.

Lyssnar på: Poddar om självkänsla.

Oanad talang: Har ett starkt sjätte sinne.
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Syskonen som satt Skärblacka 
och Valdemarsvik i rörelse

Hälsobruket firar 
10 år i större lokaler
Hälsobruket i Skärblacka har fått invånarna att resa sig ur soffan.
Sedan starten för tio år sedan har syskonens gym blivit en välbesökt 
samlingspunkt för alla åldrar.
 Mikael Gustafsson och Therese Eklund är entreprenörssjälarna 
som aldrig sitter stilla. 

Det var i januari 2010 som de slog upp 
dörrarna till sitt gym på Centralplan i 
Skärblacka, efter en rejäl ombyggnad. I 
lokalerna hade det tidigare sålts kläder 
bland annat. 
 – Det fanns de som inte trodde 
på projektet. Men snart fick vi höra 
att gymmet var det bästa som hänt i 
Skärblacka på länge, berättar Mikael.
Stärkta av framgången öppnade Mikael 
och Therese ännu ett gym två år senare, i 
Valdemarsvik som också gått väldigt bra.
Deras tanke, att skapa familjära gym, där 
alla ska känna sig välkomna, bär än idag. 
 – Från 90 år och uppåt är det gratis 
medlemskap, upplyser Therese.

Träning i gamla banken
När vi ses i början på februari är de båda 
syskonen möra efter flera månader av 
ombyggnad och utbyggnad i Skärblacka. 
Bankens gamla lokaler är nu en del 
av Hälsobruket, som vuxit med 190 
kvadratmeter.
 – Vi skulle ju bara riva en vägg och 
utöka lite, puh…aldrig mer tänker man. 
Men fråga mig igen om ett tag så har jag 
nog massor av nya idéer, skrattar Therese 
och Mikael tar sig för pannan.
 Det är ofta Therese som bubblar av idéer 
medan Mikael är mer eftertänksam.

 – Vi kompletterar varandra bra, är de 
överens om.

Frisörsalong och begravningsbyrå
Gymmet är inte det enda som upptar 
syskonens tid. Långtifrån. Mikael driver 
också en begravningsbyrå tillsammans med 
sin fru och en anställd.
 – Det har gett upphov till en del 
galghumor här på gymmet, med 
kommentarer som ”ni kör livet ur oss” ha 
ha…, säger Mikael som tycker det är helt 
okej.
 – Man måste kunna skämta, säger han.
Tidigare har Mikael även arbetat som 
massör på gymmet men nu räcker inte 
dygnets timmar till. Therese är också 
hårfrisör och driver en salong i Skärblacka, 
vägg i vägg med gymmet. Dessutom är hon 
deltidsbrandman (vilket även Mikael varit 
tidigare). 
 Det går att ana en gemensam nämnare 
i allt de tar sig för. En vilja att jobba med 
människor på olika sätt. Att få människor 
att må bra och att stötta i svåra stunder.

Engagemang för unga
 – Vi förlorade båda våra föräldrar med 
kort mellanrum när jag var drygt 20, 
berättar Therese.
 Deras pappa gick bort i cancer 

och deras mamma blev påkörd av en 
alkoholpåverkad bilförare, och mycket 
svårt invalidiserad för resten av livet. 
 – Det var från början det som gjorde att 
vi ville starta ett företag ihop, vi ville göra 
något tillsammans, Mikael och jag, säger 
Therese.
 Den tragiska olyckan har engagerat 
henne i Vägverkets nationella satsning 
”Don’t drink and drive”, som vill upplysa 
ungdomar om konsekvenserna av att köra 
alkohol- och drogpåverkade.
 – Jag har hållit sådana föredrag i över 
tio år, på skolor och arbetsplatser. Ofta blir 
det knäpptyst i en aula med 500 elever. De 
lyssnar verkligen. Det känns meningsfullt, 
säger Therese.

Inte slut på idéer
Att deras entreprenörskap bidragit till 
fyllda lokaler och friskare människor råder 
inget tvivel om. Men vad har det betytt för 
dem som syskon?
 – Förr sågs vi mest på födelsedagar. Nu 
har vi fått en gemenskap vi inte hade förut. 
Vi umgås mer även på fritiden. Vi vill ha 
kul tillsammans. Båda kan också ta ett steg 
tillbaka, säger Therese.
 De får energi av att vara aktiva i alla sina 
verksamheter, framhåller de.
 – Ett gym, där hälsa står i fokus, är 
fyllt av positiva känslor. Men även min 
roll i begravningsbyrån ger kraft. Jag har 
fått så mycket tillbaka från tacksamma 
människor, säger Mikael.
 – Min motor är att jag vill hinna med så 
mycket som möjligt i livet. Det kan ta slut 
i morgon. Det finns så mycket roligt. Och 
idéerna stannar inte här – det kommer nya, 
skrattar Therese.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Media

– Vi kompletterar varandra bra, säger syskonen 
Therese Eklund och Mikael Gustafsson.

– Det fanns de som inte 
trodde på projektet. 
Men snart fick vi höra 
att gymmet var det bästa 
som hänt i Skärblacka 
på länge.



Det totala antalet gästnätter i Norrköping under 
2019 var 548 884 vilket är en ökning med 36 307 
eller 7.1 procent jämfört med 2018. Det innebär 
att Norrköping ökade mer än riket i övrigt. Där är 
ökningen 4 procent. Det är också en ökning med 3 
000 gästnätter i jämförelse med Norrköpings tidigare 
rekordår 2016.

 – Det är fantastiskt roligt att se att Norrköping 
åter har ökat i antalet gästnätter. Det har varit en 
stark sommar då många svenskar valde att semestra 
på hemmaplan, vilket gynnar besöksnäringen. 
Det visar också hur viktigt det är att få hit stora 
evenemang och betydelsen av ha en permanent stark 
reseanledning. Det är extra roligt att se att vi också 
har haft en tillväxt under höstmånaderna. Vi strävar 
efter en säsongsförlängning och här ser vi betydelsen 
av bland annat höstlovsaktiviteter, stora möten och 
konferenser/kongresser, säger Pontus Lindblom, 
näringslivsdirektör i Norrköping.

Besökare från Sverige utgör 88 procent av det 
totala antalet gäster och det är i den här gruppen 
som tillväxten har skett. Flest internationella 
övernattningar har genomförts av besökare 
från Finland och Tyskland, totalt har dock de 
internationella gästnätterna minskat. Östergötland 
som län ökar också och totalt står Norrköping för 
runt 30 procent av gästnätterna i länet.

 – Det här visar att besöksnäringen är stark i 
Norrköping och att det är en bransch i tillväxt. Vi 
har både permanenta dragplåster och är bra på 
att få hit och genomföra stora evenemang inom 
olika områden. Det ser ut som en trend är att fler 
semestrar på hemmaplan. Detta är inte bara bra för 
hotellen utan också för restauranger och övrig handel 
och vi är jätteglada över de här fina siffrorna. Nu 
hoppas vi att Norrköping kommer att fortsätta att 
locka många gäster så att fler får upptäcka vår fina 
stad, säger kommunalråd Reidar Svedahl (L).

Det är flera faktorer som påverkar den starka 
tillväxten. Kolmårdens djurpark har haft ett rekordår 
med 737 818 besökare. O-Ringen i juli var en succé 
med över 21 000 starter och Louis De Geer har haft 
flera stora möten, med bland annat Music Cities 
Forum, Ortopediveckan och Kirurgveckan.

 – Kolmården och Vildmarkshotellet hade ett 
fantastiskt år 2019. Vi  inledde med besöksrekord 
redan första helgen med 32 000 gäster mot 5000 
tidigare år, och sedan har det rullat på med stadigt 
höga besökssiffror säsongen ut. Totalt hade parken 
737 818 besökare under året vilket är nytt rekord. 
Bidragande faktorer är givetvis vårt nyrenoverade, 
fina hotell men viktigast är nog gästnöjdheten där 
vi vissa veckor under 2019 når 100 procent nöjda 
gäster, säger Christine Karmfalk, VD på Kolmårdens 
Djurpark.

Antalet kommersiella gästnätter i Norrköping ökade 
rejält under 2019. Det visar färska siffror från Statistiska 
Centralbyrån. Bakom ökningen ligger flera större 
evenemang, men också starka attraktioner som satsar 
långsiktigt på Norrköping.

Angenäm 
ökning för 
Norrköping

VAR MED OCH PÅVERKA 
NÄRINGSLIVSKLIMATET. 
BESÖK OSS I VÅR MONTER PÅ NÄRINGSLIVSDAGEN!

NORRKÖPINGS STÖRSTA B2B-DAG
2 APRIL • LOUIS DE GEER
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