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Du håller nu i din hand en specialversion av näringslivsbilagan 
Norrköping Växer, en utgåva som blickar tillbaka på allt positivt 
som hände under 2016. Vi har valt att lyfta fram besöksindustrin, 
stadsbyggnad och restaurangbranschen för att nämna några 
exempel. Vi vill visa på bredden av allt det positiva som händer 
i Norrköping, det som vi alla ska vara stolta över och det som 
gör oss alla till bra ambassadörer för vår stad. 

Nyligen släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin 
rapport om hur företagare i Norrköping uppfattar kommunens 
myndighetsutövning. För Norrköpings kommun har både NKI 
(nöjd-kund-index) och ranking klart förbättrats vilket är oerhört 
glädjande. Vi arbetar hårt för att erbjuda en så bra service som 
möjligt till våra företagare. Att det går bra för Norrköping 
manifesterades också när Dagens industri släppte sin Gasell-lista 
i fjol. Norrköping levererade så många som 17 av regionens 32 
Gasellföretagen. Det är ett kvitto på att saker och ting verkligen 
sker här, att förutsättningarna är bättre och framtidstron starkare 
än någonsin. Norrköping hamnade i topp när (kreditupplysnings-
företaget) Syna listade länets bästa tillväxtkommuner. 
Norrköping är och ska fortsätta ligga i framkanten av innovation, 
entreprenörskap och näringslivsutveckling. För framtida 
succéer gäller det att fortsätta på den inslagna vägen som 
Ung Företagsamhet (UF) slagit in på. Aldrig förr har så många 
gymnasieungdomar i Norrköping provat på att driva ett 
UF-företag som det här läsåret. Oerhört positivt och glädjande.

Under 2016 kunde vi alla besöka och njuta av evenemang som 
Melodifestivalen, Bråvalla och SM-veckan. Men också julgrans-
plundring, nyårsvandring och Nationaldagsfirande. Evenemangsåret 
bjöd på något för alla smaker och få städer kan erbjuda sina 
invånare samma kulturutbud som Norrköping.

Och med fjolårets storsatsning på GIN har Norrköping välförtjänt 
även hamnat på gastronomikartan. När White Guide i mars 
presenterade årets lista fick GIN inte mindre än 71 poäng. 
Därmed kvalade de (som en av 132 svenska restauranger) in 
i kategorin ”mycket god klass”. Ingen annan östgötsk restaurang 
erövrade lika många poäng och fungerar nu som ett lok för 
övriga restauranger i regionen.

När branschtidningen Byggindustrin gjorde ett reportage om 
staden valde de rubriken: ”Boom! Iskalla Norrköping har blivit 
hett för byggherrar”. En rubrik som egentligen säger allt. 
Norrköping är en av framtidens hetaste investeringsstäder. 

Det finns alltså en rad olika anledningar till att Norrköping lyfter 
som stad. Så läs, känn stolthet och berätta för andra om hur bra 
Norrköping är att leva och bo i. För det är tillsammans vi fortsätter 
bygga vår stad och vår framtid. Med stor ödmjukhet och envishet 
vill vi på näringslivskontoret fortsätta arbetet med att utveckla 
näringslivets Norrköping tillsammans med er företagare!

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, Östgöta Media och Pontus Lindblom, Norrköpings kommun
Grafisk form: Östgöta Media
Tryck: PressGrannar AB
Annonsbokning: 011-200 421 eller 011-200 303

pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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White Guide, hängmörade delikatesser och napolitansk pizza. Eller Östergötlands 
bästa restaurang, en exklusiv köttkrog och Paolo Robertos nya satsning.
Oavsett hur man ser det – 2016 års hetaste treklöver bidrog till att Norrköping 
stärkte sin plats på Sveriges restaurangkarta. 

 Om Norrköpingsborna är hungriga? Ja, för 
tjyvingen. Det bubblar på stadens restaurangscen 
– och ett av lokomotiven är Östgöta Kök som satsar 
på bred front. Med fjolårets storsatsning på GIN har 
Norrköping välförtjänt hamnat på gastronomikartan.
När White Guide i mars presenterade årets lista fick 
GIN inte mindre än 71 poäng. Därmed kvalade de 
(som en av 132 svenska restauranger) in i kategorin 
”mycket god klass”. Ingen annan östgötsk restaurang 
erövrade lika många poäng.

 – Det var viktigt för regionen att få upp en 
restaurang ett snäpp. En drivkraft är att alltid försöka 
förbättra sig, så vi försöker klättra lite i guiden nästa 
år och hoppas att någon mer restaurang i länet hakar 
på, säger Thomas Hallgren, vd för Östgöta Kök. 

Med högt ansedde Oliver Kördel som kökschef har 
GIN sedan starten låtit noggrant utvalda lokala 
råvaror få en framträdande roll i rätterna.
 – Vi har alltid värnat om lokala producenter. 
Och att få möjlighet att påverka produkter och 
sortiment gör att vi tillsammans med dem utvecklas, 
säger Thomas Hallgren.

 Han konstaterar att man vill ta med gästerna 
”på en smakresa genom Östergötland”. 
 – Vi hoppas att vi som arbetar på restaurang-
scenen i Östergötland kan inspirera varandra för 
att föra fram Östergötland på den regionala scenen 
också. Rent gastronomiskt sett tycker jag att 
Östergötland är på frammarsch.
 Thomas Hallgren får medhåll av Morad Morad, 
som tillsammans med sin svåger slog upp portarna 
för köttrestaurangen Mateo Xavier 2016.
 – Restaurangscenen i stan har definitivt 
utvecklats de senaste åren. Det har generellt blivit 
högre kvalitet samt ett större utbud av koncept i 
och med ett ökat allmänt matintresse. Norrköping 
har en positiv utvecklingskurva. För egen del har vi 
mål att fortsätta ligga i framkant av utvecklingen, 
säger Morad Morad. 

Varför valde ni att satsa på just kött?
 – För att hitta ett nytt koncept frågade vi runt lite 
och kom fram till att det saknades en riktig köttkrog 
i Norrköping. Det fanns helt enkelt en stor efter-
frågan. Så här med facit i hand har mottagandet 
varit jättebra från gästernas sida.
 Morad Morad, som sedan tidigare även driver 
Il Cibo och Ölhuset, konstaterar att han ”brinner 
för god kvalitet och exceptionell service”. 
 – Därför har vi valt att ha mindre krogar för att 
leva upp till dessa ledord och bibehålla en hög nivå. 
Vi har alltid visioner om att fortsätta expandera, 
men vill inte avslöja för mycket om våra framtids-
planer.

Om gästerna har gjort tummen upp åt Mateo 
Xaviers egna hängmörade kött så har responsen 
också varit god för Paolo Robertos nya satsning. 
Med Pane Fresco lever multientreprenören och 
den italienske matälskaren efter ett visst valspråk 
– ät gott, skratta ofta, älska mycket (mangia bene, 

ridi spesso, ama molto).
 – Är man en jävla tjurpotta så kan vi inte trolla, 
men maten och stämningen kommer att ge goda 
förutsättningar till en riktigt bra matupplevelse, 
säger Paolo Roberto.
 Varför han valde Norrköping för sin nya etablering? 
Enkelt – lokalen och läget i Lyckan-kvarteret fick 
honom på fall.
 – Dessutom har (fastighetsägaren) Lundbergs
varit otroligt tillmötesgående. Det är trevligt med 
fastighetsägare som gillar mat, säger Paolo Roberto.
I nästa andetag konstaterar han att Norrköping långt 
ifrån är en ny bekantskap.
 – Jag har varit här och boxats en hel del. Det är helt 
otroligt fint med vattnet och industribyggnaderna. 
Vi tror väldigt mycket på stan. Ibland vill jag säga 
till Norrköpingsborna: ”ser ni inte det själva? 
Er stad är ju skitfin!”. Jag gillar Knäppingsborg. 
Det kvarteret borde man verkligen göra mer av, 
där finns en fantastisk potential.

”Gastronomiskt är 
Östergötland på 
frammarsch”

Ibland vill jag säga
till Norrköpingsborna:
”ser ni inte det själva?
er stad är ju skitfin!”

Multientreprenören Paolo Roberto har etablerat sig 

i Lyckankvarteren med sin restaurang Pane Fresco.

Morad Morad driver förutom Il Cibo och Ölhuset, 
även köttrestaurangen Mateo Xavier.

Thomas Hallgren, 
vd för Östgöta Kök.
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Det internationella företaget Tate & Lyle har gjort omfattande 
investeringar i sin anläggning i Kimstad sedan övertagandet 2013.
Fabriken har byggts ut och effektiviserats. Produktionen har ökat 
tiofalt och 22 nya arbeten har skapats. 

Den svenska havren anses vara den bästa i världen och det 
är svensk havre som är basen för Tate & Lyles verksamhet 
i Kimstad. Här omvandlas havre, odlad inom en 20 mils 
radie, till olika ingredienser. Tillverkningen sker enligt en 
patenterad process som utan kemiska tillsatser får fram en 
ren och koncentrerad form av havrebetaglukan, en 
certifierad produkt med hälsofrämjande egenskaper. 
 Restprodukterna (mjöl, skal och slurry) säljs vidare och 
blir till bioetanol och djurfoder. En stor del levereras till 
Orga kvarn i Skärblacka.

Tillverkas bara i Kimstad
Tate & Lyle har över 30 olika anläggningar runtom i 
världen, för produktion av ingredienser och lösningar till 
livsmedels- och dryckesindustrin. 

Varför investerar Tate & Lyle så stort i Kimstad?
 – Kunskapen och den patenterade process som byggts 
upp här är unik för fabriken i Kimstad. Och den 
stämmer väl in med företagets målsättning att satsa 
alltmer på hälsofrämjande produkter. Då företaget tog 
över anläggningen från Biovelop International AB 2013, 
var det med vetskapen om internationella storkunders 
ökade efterfrågan på havrebetaglukan av den här 
kvaliteten. Vi bygger ut för att kunna leverera större 
volymer till världsmarknaden, säger platschef Annika 
Werneman.

22 nya jobb
 – Att sikta på en hög automatisering, för så effektiv 
produktion som möjligt har varit en ledstjärna sedan 
2013. Vi har etablerat en helt ny produktionslina och 
installerat nya kvarnar men också förbättrat vår 
godsmottagning och packning, säger Annika.

 Fabriken har gått från treskift till femskift, vilket 
innebär att tillverkningen pågår dygnet runt utan avbrott.
 – Anläggningen producerar idag tio gånger mer än 
för tre år sedan, upplyser hon.
 På de åren har personalstyrkan fördubblats, från 22 till 
44 personer. Om- och tillbyggnaderna har även genererat 
arbete för lokala företag. 
 – För oss har det varit viktigt att måna om bygden, 
genom att anlita lokala entreprenörer så långt som möjligt. 
Vi tycker det är fantastiskt att få vara i Kimstad, framhåller 
Miriam Wilkens, kommunikationsdirektör med placering 
i London, där företaget har sitt säte.

Används i flingor
Kimstad-anläggningen tar fram tre olika ingredienser 
ur havren: betaglukan och havreprotein för 
livsmedelsbranschen och betaglukan för hudvårds- 
och kosmetikabranschen.
 – Ingredienserna tillsätts i en mängd livsmedel 
och drycker, till exempel flingor, kex, kakor, smoothies, 
bars och måltidsersättningar. 

Varför ökar efterfrågan på de här ingredienserna?
 – Hälsotrenden har stor betydelse, betaglukan bidrar 
exempelvis till att sänka kolesterolvärdet i blodet. Allt 
fler vill ha näringsrika, proteinberikade livsmedel. Ökad 
efterfrågan på veganmat spelar också in, säger Annika.
Större delen av produktionen i Kimstad går på export.
 – Det beror på att det är de stora internationella 
företagen som varit först med att satsa på de här 
ingredienserna. Med större produktionskapacitet har 
vi nu möjlighet att öka vår marknadsföring i Sverige, 
säger Annika.

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Hälsotrend i världen
skapar jobb i Kimstad– och början på en ny

Annika Werneman, 

platschef Tate & Lyle.

Ur den svenska havren tas tre ingredienser fram: betaglukan och 

havreprotein samt betaglukan för kosmetikabranschen.

Kunskapen och den 
patenterade process som 
byggts upp här är unik för 
fabriken i Kimstad.
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Boom! ”Iskalla Norrköping har blivit hett för byggherrar”. Den vinkeln valde branschtidningen 
Byggindustrin när de i vintras gjorde ett reportagenedslag i stan.
 Så hur kommer det sig att det byggs som aldrig förr – och att Norrköping gått från iskallt 
till stekhett? Vi slungade ut frågan till tre branschprofiler som snabbt gav svar på tal.

Hur kommer det sig att byggkransindexet stiger 
och boomen vägrar att mattas av? Enligt samhälls-
byggnadsstrategen Dag Johansson finns det många 
bakomliggande skäl till att förändringens vindar 
blåst in över staden.
 – Norrköping har haft ett långsiktigt tänkande 
även under den tid då det inte byggdes lika mycket 
nytt som nu. Stadens attraktivitet har varit i fokus 
åtminstone sedan slutet av 1990-talet. Det finns ett 
antal viktiga händelser som byggt upp den efterfrågan 
vi har idag, säger Dag Johansson och nämner allt 
från kulturella satsningar på konserthuset Louis de 
Geer och Arbetets museum till byggnationen av 
Campus Norrköping, skapandet av Knäppingsborg 
och upprustningen i centrum.

 Det främsta skälet till att byggandet kan komma 
att fortsätta är, enligt Dag Johansson, den positiva 
befolkningsutvecklingen.
 – I fjol ökade antalet Norrköpingsbor med mer 
än 2 000 personer. Förväntan är också hög i och 
med ett antal större projekt planeras där Ostlänken 
är viktigast. Ostlänken spelar väldigt stor roll för 
förväntningarna men påverkar det som sker redan 
sker nu. Ostlänken kan ge Norrköping en stärkt 
position både på bostads- och arbetsmarknaden då 
närheten i tid till Stockholm förbättras avsevärt. 
Norrköping blir exempelvis en tänkbar bostadsort 
om jag jobbar i centrala Stockholm. Vi kommer att 
kunna erbjuda ett fullgott storstadsalternativ i en 
stad med kultur och stadsliv, säger Dag Johansson.

 Han påpekar också att Norrköping har lyckats 
leverera hög kvalitet i ett antal projekt. 
 – Priser och nomineringar har formligen haglat 
över staden inom arkitektur och stadsbyggnad. 
Katscha är kanske det mest omtalade exemplet.
Enligt Lotta Lovén, ekonomichef och delägare 
på IBAB som står bakom projektet, sticker den 
spektakulära byggnaden vid Motala ström ut 
på många sätt.
 – Huset är otroligt häftigt i sin arkitektur, samtidigt 
som det smälter in bra i Industrilandskapet i övrigt. 
Samtliga 30 lägenheter är unika, dessutom med 
fantastisk utsikt över Strömmen. Många lägenheter 
har en otrolig rymd på grund av dess takhöjd. Och 
att hela huset är byggt i och står i Motala ström är 
inget annat än fascinerande.
 Katscha-huset byggdes på en bergknalle i industri-
landskapet där det en gång stod gamla turbin-
byggnader. IBAB fick bland annat leda om vatten-
flödet i Motala ström i drygt två veckor.
 – Grundläggningen var otroligt utmanande. 
Det var en utmaning att hinna få grundläggningen 
över vattenytan under tidspressen som var med 
sänkt vattennivå. Vi jobbade dygnet runt i 15 dagar, 
berättar platschefen Johan Brink.
 Med Katscha har IBAB tilldelats en rad olika 
arkitektpriser – men företaget slår sig knappast till 
ro för den sakens skull.
 – Norrköping är en intressant stad på många sätt 
just nu. Nyligen hörde jag att Norrköping ska bygga 
160 nya stadskvarter med en investeringskostnad av 
cirka 50 till 60 miljarder kronor fram till år 2030. 
Ostlänken har naturligtvis en stor betydelse här. 
Själva bygget kommer såklart att generera väldigt 
många fler arbetstillfällen, säger Lotta Lovén.
Hon får medhåll av Magnus Malm, vd för 
Magnentus. Han har stenkoll på att staden nu 
växer ned mot Resecentrum där Ostlänken kommer 
att passera 2028.
 – Helt plötsligt börjar man inse att man på 45 
minuter kan ta sig från Norrköping till Stockholm, 
säger Magnus Malm.
 Han menar att Magnentus har varit föregångare 

till det intresse som idag växt sig starkt i just detta 
område. 
 – Vi gjorde vårt första fastighetsförvärv redan 
år 2000 här, och har sedan dess fortsatt att 
investera i fastigheter från Knäppingsborgsgatan 
till Resecentrum. Det är en extremt tydlig trend 
att företag som sitter utanför promenaderna eller 
långt upp på Drottninggatan vill dra sig neråt 
Drottninggatan.

På vilket sätt försöker ni haka på det 
faktum att det råder byggboom i stan? 
 – Vi bygger och utvecklar så mycket vi orkar med. 
Sedan 2008 har vi fyllt cirka 12 000 kvadratmeter 
vakanta butiks- och kontorslokaler i M-Kvarteren 
samtidigt som vi har investerat cirka 200 miljoner 
kronor för att bygga om Magnentus Building. Från 
att ha varit en tom och trist 70-talsfastighet är det 
idag en modern kontors- och samlingsplats för 
Norrköpingsborna, säger Magnus Malm.
 Han påpekar att han drivs av att fortsätta ”skaka 
liv i Norrköping”.
 – Jag brinner för min stad och vill känna stolthet 
när det kommer besökare till ”mina” kvarter. När 
vi har investerat så mycket som vi gjort i ny- och 
ombyggnationer så har vi dessutom indirekt varit 
en stor arbetsgivare. Genom åren har vi säkert haft 
50-100 personer årligen som bidragit till att skapa 
den känsla vi mejslat fram i våra kvarter. Det gör 
mig stolt.

En byggboom 
som ger eko i Sverige

Foto: Magnus Andersson

Att hela huset är byggt i och 
står i Motala ström är inget 
annat är fascinerande.

Lotta Lovén, ekonomichef och delagäre IBAB.

Dag Johansson, samhållsbyggnadsstrateg.

Magnus Malm, vd för Magnentus.
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”Norrköping
lockar folk från 
hela Sverige!”
Mello, Bråvalla och SM-veckan. Men också julgransplundring, 
nyårsvandring och nationaldagsfirande. Evenemangsåret 
bjöd på något för alla smaker.
 – Få städer i vår storlek har den här paletten av evenemang, 
säger Stefan Papangelis, vd för Nordic Exhibitions & Events.

Som ett inbjudningskort till en möjlig framtid. Så 
beskriver Stefan Papangelis turisteffekten av ett lyckat 
evenemang i Norrköping.
 – Oavsett om man kommer hit för att titta på Mello, 
besöka Bråvalla, bevaka SM-veckan eller någonting 
annat så kan man få en helt ny bild av staden. 
Besöksnäringen är oerhört viktig för Norrköping, 
det är en möjlighet att positionera sig.
 Stefan Papangelis vet vad han talar om. Vid 
nyårsskiftet klev han efter ett dussin år på Upplev 
Norrköping av som vd. Med honom vid rodret har 
vi blivit bortskämda vid ambulerande utställningar 
med NASA, Harry Potter och Titanic, samtidigt 
som vi fått stifta bekantskap med världskända grupper 
på Bråvallafältet och två Melodifestivaler.
 – Som Norrköpingsbo är det nog lätt att bli kräsen. 
Ibland kan det vara bra att stanna upp och fundera 
på hur många städer i vår storlek som har den här 
paletten av evenemang. Vi har redan hunnit med 
fyra vändor med Bråvalla. Det är få förunnat att 
kunna ta spårvagnen till Fridvalla, lösa biljett och 
välja bland 70-talet band, säger Stefan Papangelis.
 Med besöksnäringens glasögon på nästippen 
konstaterar han att 2016 var ett väldigt bra år.
 – Det första riktigt stora evenemanget för året var 
Melodifestivalen i februari. Det var kul att få damma 
av gamla ”Himpahallen” och genomföra Mellon igen. 
Publiktrycket på arenan var betydligt större den här 
gången, samtidigt som vi hade viktiga erfarenheter i 
ryggen från 2009 då vi arrangerade Andra chansen.
Fjolårets stora höjdpunkt var dock SM-veckan som 
bjöd på dubbelstakande längdåkare vid Resecentrum, 

jabbande boxare på Tyska torget, pulserande beach-
vattenpolomatcher i Strömmen och mycket därtill.
 – Vår ambition var att ta idrotten till folket och med 
facit i hand blev det ett av de mest lyckade evene-
mangen vi gjort. Alla klaffade verkligen, det tyckte 
både SVT och Riksidrottsförbundet men också 
deltagare och åskådare, säger Stefan Papangelis.
 Uppskattningsvis besöktes SM-veckan av 47 900 
personer. Cirka 21 procent av Norrköpingsborna 
besökte evenemangets tävlingar minst en dag. 
 – Vi hade oflyt med regn första dagen men i övrigt  
blev det en folkfest där staden bjöd upp och visade sig
från sin bästa sida. Exponeringen som Norrköping fick 
var enorm. 100 timmars livesändning i SVT går inte att 
köpa för pengar.

Men det måste ha varit utmanande också?
 – SM-veckan var krävande på många sätt, bland an-
nat fick vi rensa botten på Strömmen från gamla cyklar 
och kundvagnar samt diverse möbler från Grand Hotels 
uteservering. Men det var ett bra tillfälle att få ordning 
där, säger Stefan Papangelis med ett leende.
 Under år 2016 ökade beläggningen i Norrköping 
med 
7,5 procent på hotell, stugor och vandrarhem. Totalt 
541 000 gästnätter var bättre än genomsnittet i landet.
 – Norrköping lockar folk från hela Sverige. 
Utmaningen är att förlänga säsongen och höja 
lägstanivån. Jag brukar säga att flashiga evenemang 
är som bloddoping. Det är viktigt att vi levererar i 
alla ändar, oavsett hur stort eller litet ett evenemang 
än må vara.

Visste
du att...

NORRköpING 2016 HADE

5,7 NyStARtADE
FöREtAG pER

1 000 INvåNARE

I NORRköpING FINNS

17 Av SvERIGES
SNABBASt vÄxANDE

FöREtAG

varje år delar kreditupplysningsföretaget 
Syna ut priset ”Bästa tillväxt” i varje län 
till den kommun som under året haft bäst 

tillväxt bland företagen. I östergötland 
har Norrköpings kommun haft den bästa 
tillväxten och får därmed priset 2016. 

under de tio år som priset delats ut har 
ingen kommun i Sverige haft så många 
företag som uppfyllt samtliga kriterier! 

Det är få förunnat att 
kunna ta spårvagnen 
till Fridvalla, lösa biljett 
och välja bland 
70-talet band.

Stefan Papangelis, vd för 

Nordic Exhibitions & Events.
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En slumrande textilstad väcktes till liv. Ett fräscht second hand-koncept lanserades. 
Och ännu ett stort företag valde att flytta sin lagerverksamhet till stan.
 2016 var året med många nyetableringar i Norrköping.

I fjol beslutade sig Annelie Thyrén, med bakgrund 
som designer på Stadium, RÅH och FIX Barnkläder, 
för att starta eget.
 – Jag vill bygga ett varumärke som både jag och 
våra kunder kan identifiera sig med. Det saknas 
varumärken som står för god kvalité, kvinnlighet, 
klassiskt, genuint och välproducerat men ändå för en 
rimlig peng som man som konsument kan se som en 
investering i sin garderob. Slit och släng känns och är 
så fel, säger hon.
 NOOR of Sweden är namnet på det företag 
som har huvudkontor, lager och profilbutik i 
Norrköping.
 – Jag bor och vill gärna jobba och verka här. Idag 
har det inte så stor betydelse var ditt företag ligger. 
Det är lätt att förflytta sig och vi har alla möjliga 
tekniska hjälpmedel att kommunicera med vem vi 
vill och vart vi vill. Men jag tror på Norrköping. Det 
är en av Sveriges alla städer som växer mest just nu, 
säger Annelie Thyrén.
 När hon i höstas blev intervjuad av Norrköpings 
Tidningar konstaterade reportern att ”textilstaden 

får nytt liv” med NOOR of Sweden. Annelie Thyrén 
känner själv att hon är med och förvaltar ett arv.
 – Det sitter i väggarna här i Knäppingsborg. Det 
var här den textila eran började. Jag har själv gått på 
Lennings textilinstitut i Norrköping och lärt mig yr-
ket och allt om textil från grunden. Jag har dessutom 
jobbat i branschen i stort sett hela mitt liv. Jag ska 
verkligen göra mitt yttersta för att sätta Norrköping 
på textilkartan igen.
 Annelie Thyrén hämtar inspiration från konsten, 
arkitekturen och filmer men också ”från vad våra 
gamla stilikoner hade på sig” – som Ingrid Bergman, 
Audrey Hepburn och Grace Kelly. Och hon 
konstaterar att det inte är svårt att känna igen 
ett NOOR-plagg på galgen eller hyllan.
 – Det är stilrent, klassiskt, kvinnligt och tidlöst. 
Gediget hantverk med god passform; bekvämt att 
bära men ändå dressat. 

En annan klädbutik som på kort tid visat sig fylla 
ett tomrum är Busfrö Nytt&Bytt, ett nytänkande 
second hand-koncept som vänder sig till den miljö-

medvetna konsumenten.
 – Vi behöver återanvända de kläder och saker vi 
har i en mycket större utsträckning. Vi lever i en 
överkonsumtion och det märker vi på den mängd 
kläder och saker som strömmar in till oss. Kläder 
som är i så fint skick att de nästan ser oanvända 
ut. På bara sju månader så är vi uppe i över 1 600 
inlämnare och växer ständigt vilket visar behovet 
som finns, säger Helena Zinn, som i egenskap av 
franchisetagare driver konceptet i Norrköping.
Av en ren slump upptäckte hon Busfrö-butiken i 
Västervik – och fick genast en uppenbarelse.
 – Jag ville ha en sådan butik i min stad av rent 
själviska själ. Jag trodde så mycket på idén. Att sedan 
få det mottagandet av kunder och inlämnare som 
också blir så där kära i butiken som jag blev samt 
att bli tilldelad priset som ”Årets nykomling” på 
Handelsgalan i höstas… det är mer än vad jag hade 
kunnat drömma om. 
 Kläderna som säljs i butiken är max fem år gamla, 
vilket enligt Helena Zinn ”gör att butiken upplevs 
som fräsch och modern likvärdig någon av de 

’vanliga’ modekedjorna”. 
 – Vi säljer våra kläder på kommission vilket betyder 
att inlämnarna får tillbaka 40 procent på försäljnings-
priset. De saker och kläder vi väljer att inte hänga ut 
till försäljning skänks till välgörenhet genom organisa-
tionen Human Bridge. Vår 440 kvadratmeter stora 
butik gör även att vi kan ta emot större mängd barn-
saker samt större saker, som exempelvis barnvagnar, 
säger Helena Zinn.
 Visionen, berättar hon sedan, är att butiken ska 
växa och etablera sig som en självklar destination 
för hållbar shopping i Norrköpings stadskärna.
 – Jag har även lite funderingar på att utöka 
butiksytan och sortimentet med heminredning.

Vad har du själv för inställning till second hand?
 – Jag har alltid älskat second hand! Inte bara ur ett 
miljötänk men ur ett unikitetsperspektiv; att handla 
något som inte alla andra har. Mitt favoritställe 
att handla på när jag var tonåring var alltid mina 
föräldrars vind. Där hittade jag jämt något ”nytt” att 
ha på mig från pappas gamla kostymer till mormors 
klänningar. 

Norrköping har på senare år blivit ett logistiknav 
där flera aktörer valt att förlägga sina centrallager. 
2016 beslutade sig OCAY, en av Sveriges största 
leverantörer av kontorsmaterial och andra förbruk-
ningsvaror till företagskunder, för att konsolidera 
sitt centrallager i staden.

 – Norrköping som etableringsort kom sig av en 
noggrann analys av våra kunders geografiska lägen 
samt våra transporter. Beaktar vi Luleå som hanterar 
norra Sverige från Umeå och uppåt blev vår geo-
grafiska mittpunkt runt Nyköping. Att sedan valet 
föll på Norrköping var en sammanvägning av 
möjligheterna till personalrekryteringar, lokaler samt 
framtida utvecklingsmöjligheter. Vi ser Norrköping 
och Östergötland som ett stort tillväxtområde för oss 
rent affärsmässigt, säger OCAY:s vd Michael Andersson.

Vilka uppsidor har lagret i Norrköping som det 
motsvarande i Lugnvik saknade?
 – De förbättringar vi får genom vårt nya lager är 
dels att vi initialt kommer kunna hantera hela vårt 
sortiment, vi får ett väsentligt bättre flöde inne i 
lagret. En bonus som vi hade förhoppningar på 
och som det nu visar sig infrias är att vi har lyckats 
rekrytera mycket kompetent personal.

Hur ser du på det logistiska läget?
 – Vi hade ”tur” att våra befintliga kunders 
logistiska mittpunkt fanns i Norrköpings 
närområde samtidigt som vi ser att vi i regionen 
har de största tillväxtmöjligheterna. Med det och 
den breda rekryteringsbasen som finns samt det 
mottagandet vi fått av kommunen tror jag att fler 
företag kommer söka sig till Norrköping, avslutar 
Michael Andersson.

Etablera mera!
DEt vARjE vEckA LANDAR

100 FLyGpLAN 
på NORRköpINGS FLyGpLAtS

cAmpuS NORRköpING
HAR OmkRING

6 000 StuDENtER

kOmmuNEN HADE

240 452 GÄStNÄttER
på HOtELL, vANDRARHEm OcH StuGByAR 

uNDER juNI, juLI OcH AuGuStI 2016

Annelie Thyrén, NOOR of Sweden.

Helena Zinn, Busfrö Nytt&Bytt.
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lockar de bästa 
från hela världen

Växande 
forskning
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”Vi var fem på laboratoriet när vi 
började 1999. Idag är vi över 
60 medarbetare och flera företag 
har knoppats av.”

Deras forskning får genomslag långt utanför Sveriges 
gränser. Professor Magnus Berggren och hans kollegor 
vid Laboratoriet för organisk elektronik på Campus 
Norrköping fick nyligen stor uppmärksamhet när de 
kunde visa att det är möjligt att ladda upp en växt, 
en ros i detta fall, ungefär som ett batteri.
 – Normalt tar grundforskning väldigt lång tid, 
minst tio – femton år. Här har vi nått resultat 
ovanligt snabbt, på bara tre, fyra år säger Magnus 
när vi hörs på telefon. 
 Han är för tillfället pappaledig med sitt fjärde barn 
och vi pratas vid samtidigt som han går en promenad 
med barnvagnen. Den lilla sover gott under hela 
intervjun.

Vad är nyttan med elektroniska kretsar i växter?
 – Vi skulle till exempel kunna styra tillväxten i 
plantor elektroniskt, istället för att tillsätta gödnings-
medel. Ett annat användningsområde är lagring av 
energi i växten. Bladen fungerar som solceller och 
stammen som batteri. Dessa tillämpningar är vi inte 
framme vid ännu, men våra resultat öppnar dörren 
för vidare forskning i framtiden.

Bra start i Norrköping
Det är snart 20 år sedan som Magnus Berggren 
flyttade in på Campus Norrköping för att bygga upp 
forskningen kring organisk elektronik. Inledningsvis 
hade han delad tjänst på forskningsinstitutet RISE 
Acreo och Linköpings universitet.
 – Vi möttes av modiga politiker, ett starkt 
ekonom-iskt stöd från lokala industribolag och ett 
intresse för att utveckla institutionen i Norrköping. 
Vi fick stor frihet. Den andan jobbar vi fortfarande i. 
Vi var fem på laboratoriet när vi började 1999. Idag 
är vi 60 medarbetare. Dessutom arbetar 25 personer 
med tryckt elektronik inom RISE Acreo, som är en 
del av vårt lab. Tryckt elektronik är det område inom 
vår forskning som kommit längst, med tillämpning 
och avknoppade bolag, berättar Magnus.
 Laboratoriet för organisk elektronik har tre 
huvudsakliga inriktningar:
 Tryckt elektronik på papper, organisk bioelektronik 
exempelvis för att utnyttja material i medicinska 

applikationer samt organiska energimaterial. 

Miljoner, miljoner …
En förutsättning för all forskning är pengar. 
 – Vi professorer ägnar ungefär halva vår tid till att 
söka anslag till forskningen. Förra året beviljades våra 
projekt totalt runt 200 miljoner kronor från olika 
håll, till exempel från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse, Vinnova, Stiftelsen för strategisk forskning, 
Vetenskapsrådet med flera. Summan ökar för varje år 
i takt med att våra forskningsprojekt utvecklas och 
blir fler, säger Magnus.
 I skrivande stund kommer nyheten att Vinnova 
beviljat 36 miljoner kronor till RISE Acreo och LiU 
Campus Norrköping över fem år för inrättande av 
ett kompetenscentrum inom digital cellulosa. 
Norrköping blir ett av åtta kompetenscentrum i 
landet där universitet och näringsliv ska samarbeta 
kring forskning på världsnivå. 

Internationella forskare
Parallellt med ansökningar om finansiering gäller 
det för forskarna att få ut artiklar om forsknings-
resultaten i betydande vetenskapliga tidskrifter.
 – Våra artiklar har uppmärksammats och med 
åren gjort oss kända i världen. Det har bidragit till 
att de bästa forskarna från hela världen har sökt sig 
till oss i Norrköping. I vår grupp har vi representanter 
från hela 25 nationer. Det är berikande på många 
sätt, vår forskning står aldrig still!

Avknoppade företag växer
Målet för forskarna är att banbrytande resultat så 
småningom omvandlas till kommersiella idéer och 
affärsmässiga bolag. 
 – Ett exempel på avknoppade bolag är DP 
Patterning som tillhandahåller maskiner för 
elektroniskt tryck på olika material. Ett annat är 
Oboe ipr, inom bioelektronik. Och fler bolag är 
under bildande, framhåller Magnus.
 De nya företagen växer, och det gör även 
Laboratoriet för organisk elektronik.
 – Vår forskargrupp kommer att utökas med 20 
personer inom de närmaste två åren, spår Magnus.

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

Magnus Berggren är professor och 

chef vid Laboratoriet för organisk 

elektronik, Linköpings universitet, 

Campus Norrköping.

Norrköping blir ett av åtta
kompentenscentrum i 
landet där universitet och 
näringsliv ska samarbeta 
kring forskning på 
världsnivå.
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2016
– året då Norrköping
fortsatte att lyfta

En efter en släntrar de in i hjärtat av Strykbrädan, det 
coworking office som sägs vara en blandning mellan 
en arbetsplats, en mötesplats och en sambandscentral. 
Pontus Lindblom, Anna Lövheim, Stefan Papangelis, 
Niklas Hellsing, Cecilia S Aldén och Jan Malmberg 
– sex tunga pjäser från vitt skilda exportområden har 
bjudits in på ett klassiskt runda bord-samtal. Dagens 
samtalsämne – hur var året 2016?

Vad passar väl då bättre än att träffas på Coffice, som 
marknadsför sig med orden: ”Träffar du andra så 
händer det grejer”.

 Och nog händer det grejer när representanterna 
slår sig ner vid det träbord som visserligen inte är ovalt 
utan rektangulärt men som ändå fyller sitt syfte.
Moderatorn Anna Lövheim (AL) hinner knappt hälsa 
deltagarna välkomna innan dialogen tar fart. Fikat 
som står uppdukat förblir i princip orörd.

Cecilia S Aldén (CSA): När jag tänker på vad som var 
bäst 2016 är det svårt att definiera en sak, det handlar 
snarare om en känsla av framgång. Vi i Norrköping 
har rent generellt börjat kaxa till oss. Vi går rakryggat 
istället för lite hukande. Nyligen var jag på en
nätverkslunch i Linköping tillsammans med ett par
näringslivsprofiler från den staden. De påpekade att 
vi är så bra på att inte komplicera saker och ting 
– vi bara kör. Bråvalla är ett bra exempel.

Stefan Papangelis (SP): Det som först sågs som en 
tokig idé har förvandlats till en stor och lyckad festival. 
I början sa vissa kollegor ”lycka till” och undrade 
öppet hur det egentligen skulle gå. 

AL: De senaste åren har vi varit bortskämda med 
biffiga evenemang och häftiga grejer. Hur ska
 besöksnäringen kunna toppa det?

SP: Det är viktigt att inte stirra sig blind på enbart de 
stora evenemangen. Industrilandskapet är helt unikt 
och har en enorm potential, men det krävs att det 
fylls med mer innehåll alla dagar på året. Idag stänger 
kvarteret klockan 17, det enda vi ser är fina bygg-
nader och att det blir folktomt. Man skulle exempelvis 
kunna utveckla området att bli en stor reseanledning 
och mer publik genom att utveckla en tematiserande 
miljö för alla åldrar. Vi i Norrköping måste fundera på 
vad vi kan bli världsunika på. Vi behöver inte bygga 
ett nytt Disneyland, vi har redan en skatt att utveckla. 
Men det krävs mod och engagemang.

CSA: Det är inte heller fel att skryta om det vi redan 
har. När Lund öppnade sin första spårvagnslinje ifjol 
gjorde de en stor nyhet av det. För oss är det självklart 
att ta spårvagnen. Ibland behöver man inte hitta på 
en massa nya saker, utan ”bara” damma av och kredda 
det som faktiskt förtjänar kredd.

Från lätt hukande till naturligt rakryggade. Norrköpingsborna blir 
allt stoltare över sin stad. Fjolåret fortsatte att bjuda på nya, coola 
byggnader, framgångsrika idrottslag, heta evenemang och ett 
restaurangklimat som snuddar stjärnorna.  
 Det konstaterade en lokal panel bestående av experter inom olika 
områden när Norrköping växer släppte ut en diskussionsfackla.

Foto: Magnus Andersson

Jan Malmberg och Cecilia S Aldén.
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AL: Och jag som vuxit upp i Söderköping, men också 
alltid känt mig hemma i Norrköping, får ibland höra 
att folk inte längre skäms från att komma från staden. 
Jag har aldrig riktigt förstått det! Vadå skäms?

Niklas Hellsing (NH): Det har hänt otroligt mycket 
sedan jag växte upp i staden, eller bara de senaste tio 
åren. Då, när jag flyttade tillbaka, fanns det knappt 
en enda vettig restaurang att äta på. Guskelov gjorde 
ett par tappra besök men i övrigt var det ganska dött. 
Sedan dess har det totalvänt. 

Jan Malmberg (JM): Det känns lite som om staden 
fått sin stora revansch. 1984, det året när alla 
kommuner med självaktning började fira ”jämna år”, 
var det grusparkeringar som dominerade i Norrköping. 
Enda gången man såg folk var när de gick till och från 
bio. Sedan dess har såklart Norrköping gått på en och 
annan törn, men det har hela tiden funnits en vilja 
att vi vägrat att ge oss. Idag har vi en stark ekonomisk 
tillväxt och det byggs som aldrig förr.

AL: Kan du ge exempel på viktiga byggprojekt som 
bygger stolthet för staden?

JM: Rent allmänt investeras det mer här än i övriga 
Sverige när det gäller byggnation. Optimismen och 
tilltron är jättestark. Det är svårt att peka ut enskilda 
projekt, men jag måste ju nämna Katscha som 
verkligen satt Norrköping på den internationella 
kartan. Det krävdes ett enormt mod att genomföra 
det projektet. Det ser ut som att ett UFO har landat 
i Industrilandskapet, men det är också det coola och 
det unika. 

Pontus Lindblom (PL): Jag minns att vi var en dele-
gation som gick runt som levande flyers i Cannes, och 
så plötsligt vann Katscha världens största arkitektpris. 
Det händer så mycket positivt i stan, med Wildfire 
och stora utställningar samtidigt som allt fler företag 
väljer att etablera sig i Norrköping. Kikar man i back-
spegeln har Norrköping länge varit en underdog, men 
idag finns det ingen annan stad i den här storleken 
som påvisar lika stor tillväxt och vilja. Det bottnar i ett 
mod att våga förändra. Vi samverkar med varandra på 
ett helt annat sätt idag.

JM: Jag håller med. Det finns en själ, ett hjärta, en 
gemensam kraft som säger att här ska man trivas. När 
jag var 20 år längtade jag härifrån. Nu känner jag 
tvärtom – varför ska jag åka iväg någonstans? 

SP: SM-veckan påvisar det jag själv gillar med stan, 
när idrotten, kommunen och näringslivet går samman 
och gör något riktigt bra. Framgång föder framgång 
och evenemang föder evenemang.

CSA: Och nyckeln är samverkan. Vi får inte tappa öd-
mjukheten och bli en Tarzan som står och slår sig för 
bröstet. Varken näringslivet, idrotten eller kommunen 
klarar det på egen hand.

AL: Vilken blir årets största utmaning för er inom 
handeln?

CSA: Norrköping har av hävd tagit emot många 
människor, ett segment som initialt inte har så stor 
plånbok. Det är viktigt att vi fortsätter satsa på till-
gängligheten, som exempelvis parkeringsplatser, oav-
sett om det sker i Knäppingsborg, i Gamla stan eller i 
Mirum Galleria. Det måste också finnas något för alla 
smaker och plånböcker. Även här är samverkan och 
samarbete nyckeln, att handeln blir ännu bättre på 
att rekommendera varandra. Det är också viktigt att 
komma ihåg att handeln är en av Norrköpings största 
arbetsgivare, kan vi använda den som ett verktyg för 
integration?

PL: Idag kanske handelns hämmas av vår befolknings-
struktur, men på sikt kommer handeln att booma. 
Det finns en enorm potential där. Det som skapas ur 
handeln är grunden för vårt näringsliv. Det är ingen 
slump att nyföretagandet 2016 satte oss på första plats 
i Östergötland. 

NH: Ur restaurangnäringens perspektiv ser det bättre 
ut än på länge. Jag upplever att vi i vår bransch har 
blivit bättre på att boosta varandra. Har vi fullt hos 
oss rekommenderar vi kanske våra gäster att åka till 
Villa Fridhem istället. Dessutom har vi ett ansvar att 
lära folk vad kvalitet är, att lära dem vad de bör stoppa 
i sig.

AL: Vad ser ni fram emot i år?

SP: Att IFK vinner SM-guld igen. IFK har verkligen 
satt Norrköping på kartan. Snacka om stolthetsbärare. 
Den stoltheten går inte att köpa för pengar.

PL: IFK berör så många människor, du behöver inte 
vara idrottsintresserad för att känna stolthet för din 
hemort. Men Norrköping är också grymt bra på 
breddidrott.

CSA: Anledningen till att vi har så många framgångs-
rika idrottsklubbar handlar mycket om att kommunen 
länge varit medveten om att satsa på just idrotten. 

När andra lag kommer till nya, fina anläggningar i 
Smedby, Eneby och Lindö blir de hänförda över dessa 
anläggningar, som många andra kommuner saknar.

PL: Detta spiller i viss mån också över på etablerings-
sidan. Förr i tiden tittade man bara på miniräknaren 
och kollade om det var ekonomiskt korrekt att eta-
blera sig här. Idag är det snarare levnadsklimatet som 
styr besluten. Vi försöker hela tiden vara på tårna och 

visa marknaden att vi har paketerade områden som vi 
kan sälja. Det ska inte finnas några tvivel på att företag 
ska vilja investera – och stanna – i Norrköping. Hittar 
en bolagsledning eller en ägarkonstellation ett område 
som de vill bo i innebär det per automatik att de kan 
tänka sig att flytta verksamheten. Och det i sin tur 
hänger ihop med platsmarknadsföring. Vad bygger vi 
för stolthet kring affärer, restauranger, idrottslag?

CSA: Vi märker ett ökat tryck på kommersiella loka-
ler just nu. Vi planerar för ytterligare en restaurang i 
Kvarteret Spiran och noterar att det finns en hetta att 
flytta in. 

AL: Men visst är det ändå bara början?

PL: När Infrastrukturpropositionen lades fram i 
höstas och beskedet om att Ostlänken blir av gick så 

att säga proppen ur och vi har en febril aktivitet och 
raketfart på etableringssidan. Ostlänken kommer 
betyda enormt mycket för alla branscher.

JM: De kommande 15 åren blir helt grymma. Sedan 
är jag 67 – och då är det perfekt läge att gå i pension!

Nyckeln är samverkan.
Vi får inte tappa ödmjuk-
heten och bli en Tarzan 
som står och slår sig för 
bröstet. Varken Näringslivet, 
idrotten eller kommunen 
klarar det på egen hand.

De kommande 15 åren
blir helt grymma.
Sedan är jag 67 – och då
är det perfekt läge att
gå i pension!

Möt panelen!
övre raden från vänster

JAN MALMBERG (chef för Sveriges Byggindustrier Norrköping)
STEFAN PAPANGELIS (tidigare vd för upplev Norrköping, 
numera vd för Nordic Exhibitions & Events)
PoNTuS LINdBLoM (näringslivsdirektör, Norrköping kommun)

Nedre raden från vänster

ANNA LÖVHEIM /moderator (näringspolitisk chef på 
östsvenska Handelskammaren)
CECILIA S ALdÉN (affärsområdeschef på castellum samt 
ordförande i Norrköping Handel)
NIkLAS HELLSING (ägare av Wreta Gestgifveri)

Pontus Lindblom., näringslivsdirektör Norrköpings kommun.

Jan Malmberg, chef för Sveriges Byggindustrier Norrköping och Cecilia S Aldén, affärsområdeschef på Castellum.



Heidi Wetell, ansvarig för UF-utbildningen på Kunskapsskolan.
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Aldrig har så många gymnasieungdomar i Norrköping
provat på att driva ett UF-företag som det här läsåret. 
 – Norrköping har förändrats. Attityden till 
företagande är mer positiv. Insikten om att det är 
nya företag som ger jobb i framtiden ökar i hela 
samhället, säger Heidi Wetell som ansvarar för 
UF-utbildningen på Kunskapsgymnasiet.

Genom organisationen Ung Företagsamhets process-
utbildning får gymnasieungdomar chansen att starta, 
driva och avveckla ett eget UF-företag under ett läsår.
 Antalet elever som driver UF-företag i Norrköping 
ökar för varje år. 2016/17 var det hela 422 stycken, 
vilket är nästan dubbelt så många jämfört med läsåret 
innan, då antalet var 281 elever.

Företag vill bidra
På Kunskapsgymnasiet i Norrköping har UF blivit 
en viktig del av skolans profil. Läraren Heidi Wetell 
är starkt engagerad i skolans utformning av 
UF-utbildningen. 
 – Vi erbjuder den till alla elever men de flesta som 
går den är elever på ekonomiprogrammet. Hos oss 
handlar det om tre kurser på totalt 300 poäng, som 
integreras som en del i gymnasieprogrammet, 
berättar hon.
Samarbetet mellan skola och näringsliv är tätt.
 – Vi plockar in människor utifrån hela tiden, som 
experter och föreläsare. Jag upplever att företagare 
och representanter för näringslivet ser UF som 
viktigt för Norrköping. När jag frågar om de vill vara 
med och skapa Norrköpings framtida företagare är 
det ingen som svarar nej!

Nytt entreprenörskap
Kunskapsgymnasiet jobbar mycket med goda 
exempel och bjuder in unga, framgångsrika 
Norrköpingsföretagare som inspiration.
 – Eleverna får ofta en kick när de ser att man kan 
starta företag utifrån många olika utgångspunkter 
– ett samhällsengagemang, en passion eller en 

lösning på ett problem, säger Heidi.
 Den nya generationens företagare har också nya 
tankar om vad entreprenörskap kan vara, menar 
Heidi.
 – Se på alla Youtube-företag och inriktningen mot 
socialt företagande till exempel! 

Utmanar och peppar 
Forskning har visat att de som drivit ett UF-företag 
har större benägenhet att starta ett eget företag, än de 
som inte gått entreprenörsutbildningen. Men även 
de som inte blir företagare vinner mycket på att gå 
en UF-utbildning, framhåller Heidi. 
 – Alla människor behöver tänka lite mer som en 
entreprenör. I framtiden kommer vi att ha nya typer 
av medarbetare som ibland är anställda och ibland är 
entreprenörer.
 UF-företag från Norrköping utmärker sig i UF:s 
tävlingar och ofta kommer eleverna från Kunskaps-
gymnasiet. Vid årets regionala UF-mässa vann Heidi 
själv ett pris som Årets UF-lärare. 
 – Jag tycker det är så kul att peppa eleverna, att 
utmana dem att ta höjd på sina idéer. Vi ger dem 
till exempel möjlighet att presentera sin idé inför 
ett lokalt sammansatt Draknäste av företagare och 
näringslivsrepresentanter. Det är elevernas personliga 
utveckling som gör mitt jobb så roligt och menings-
fullt, säger Heidi.

Kommunens strävan
För Norrköpings kommun är Ung Företagsamhet en 
angelägen verksamhet, som stöttas med ekonomiska 
medel. En lokal strategi är framtagen med målet att 
UF-utbildningar så småningom ska erbjudas samtliga 
elever på gymnasieskolorna i Norrköping.
 – UF är otroligt viktigt för den fortsatta utveck-
lingen av näringslivet i Norrköping. Att utbilda 
och inspirera unga människor till att bli företagare 
är grunden för vår fortsatta framgång, säger Pontus 
Lindblom, näringslivsdirektör.  

UF väcker
entreprenör-
skapet
hos Norrköpings 
ungdomar
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson

FAKTA UNG FÖrETAGsAMHET (UF)

En politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation 
som etablerades 1980. Utbildar gymnasieelever 
i entreprenörskap genom processutbildningen 
UF-företagande, där ungdomarna under ett läsår 
får starta, driva och avveckla ett företag ”på riktigt”.
Organisationen anordnar regionala mässor för 
UF-företagen där vinnarna går vidare till den stora 
SM-finalen i Stockholm i maj.

UF finns på grundskolor (sedan 2009) och gymnasier 
i hela landet. Organisationen stöds av offentliga medel, 
stiftelser och fonder samt det privata näringslivet.

Visste
du att...

Av ALLA RESOR mED
kOLLEktIvtRAFIkEN I NORRköpING SkER

65 % mED SpåRvAGN 

I NORRköpING 2016 FöDDES DEt

1 721 pERSONER
831 FLIckOR & 890 pOjkAR 

uNDER 2016 ByGGDES DEt

1 000 NyA BOStÄDER
I NORRköpING

Det är elevernas personliga
utveckling som gör mitt
jobb så roligt och
meningsfullt.
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BillerudKorsnäs genomför just nu ett stort investeringsprojekt i Skärblacka. Anläggningen 
blir därmed ett av världens största centrum för produktion av maskinglättat kraftpapper.
– Hela bruket är på fötter i det här projektet. Dessutom nyanställer vi runt 40 personer, 
berättar fabriksdirektör Håkan Krantz. 

BillerudKorsnäs genomför just nu ett stort investe-
ringsprojekt i Skärblacka. Anläggningen blir därmed 
ett av världens största centrum för produktion av 
maskinglättat kraftpapper.
 – Hela bruket är på fötter i det här projektet. 
Dessutom nyanställer vi runt 40 personer, berättar 
fabriksdirektör Håkan Krantz.

Koncernen har investerat närmare tre miljarder kro-
nor i sin produktion i Skärblacka under de senaste 
fem åren och fortsätter att satsa.
 Den aktuella investeringen, på 1,3 miljarder kronor 
totalt, innebär att koncernen flyttar sin pappers
maskin i Finland till Skärblacka. Projektet påbörjades 
efter sommaren 2016 och maskinen väntas vara 
installerad och klar för produktion i februari 2018.

Varför väljer BillerudKorsnäs att investera 
i Skärblacka?
 – Förpackningsbranschen växer, med snabb 
utveckling i Asien och Afrika där efterfrågan på 
matförpackningar ökar kraftigt. Våra ägare tror 

på tillverkningen i Skärblacka. Vi utmanar den 
konventionella förpackningsindustrin genom att 
erbjuda hållbara alternativ i papper i stället för plast. 
Råvaran kommer från välskötta svenska skogar. 
Vi använder dessutom förnybar energi i våra processer. 
Företagets framtidsvision handlar om hållbarhet 
i alla led, inte minst med tanke på kommande 
generationer. Det går inte att blunda för att våra 
hav är fulla av plast, säger Håkan.

Vad används maskinglättat kraftpapper till?
 – Det används i en mängd olika förpackningar, 
exempelvis påsar för socker och mjöl, till bärkassar, 
medicinska förpackningar och till skyddsremsor för 

exempelvis bindor. Det är ett brett område som 
ställer höga krav på tillverkningen, säger Håkan.

På vilket sätt ökar er konkurrenskraft med 
ytterligare en pappersmaskin?
 – Vår produktion av maskinglättat kraftpapper 
kommer att fördubblas, från dagens 90 000 ton 
per år till 180 000 ton. Den här typen av pappers-
tillverkning sker oftast på små bruk. När vi nu kan 
samla tre maskiner på en anläggning gör det oss till 
en av de största på världsmarknaden. En stor fördel 
för oss är att vi har egen massatillverkning och 
slipper köpa in utifrån, säger Håkan.

Hur går en sådan här flytt till?
 – Pappersmaskinen, som får benämningen PM10, 
är 75 meter lång och installeras i en 130 meter 
lång byggnad som är under uppförande på fabriks-
området. Den plockas ned i bitar i Finland 
och skeppas till Norrköping i 140 containrar. 
Utmaningen på transportsidan är den sju meter 
breda cylindern på 150 ton som inte kan delas, 

berättar projektchef Rickard Björsten. 
 Parallellt med maskinflytten genomförs 
ombyggnation av en befintlig pappers-
maskin, PM7. Även medarbetarna rustas 
under projekttiden genom omfattande 
utbildningsinsatser.
 – Projektet påverkar oss alla och blir ett 
kompetens-
lyft för hela bruket. Vår produktion är 
dessutom igång som vanligt under hela 
byggprocessen, säger Rickard.
Strax efter jul började sökandet efter 
medarbetare till de nya tjänsterna.
 – Mer än 40 nya arbetstillfällen skapas 

i Skärblacka genom investeringarna. 
Förutom operatörer till själva pappers-
maskinen behövs till exempel ingenjörer, 
tekniker och underhållspersonal. Några 
medarbetare från Finland har flyttat med 
maskinen, några personer i Skärblacka 
har tagit tillfället i akt att byta jobb inom 
bruket. Under våren pågår nyrekryteringar 
för fullt. Vi har inpendlare från orter 
runtom och väntar oss sökande från 
hela länet, säger kommunikatör Monica 
Lundgren. 

Miljardprojekt 
– lyft för hela bruket

40 nya jobb i Skärblacka

Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson
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Fabriksdirektör Håkan Krantz och projektchef Rickard Björsten, vid 

den nya byggnad som uppförs på BillerudKorsnäs i Skärblacka. 

BILLErUdKorsNäs

Koncernen: Omfattar åtta anläggningar – Skärblacka, Karlsborg, Gävle, Gruvön, 
Frövi/Rockhammar, Jakobstad i Finland och Beetham i England.

Verksamhet: Tillverkning av pappersmassa, papper och förpackningspapper samt 
design- och logistiklösningar för förpackningar. (I Skärblacka tillverkas pappersmassa 
och papper: brunt säckpapper, maskinglättat kraftpapper och fluting, det vill säga det 
veckade i wellpapp.)

Marknad/kunder: Förpackningstillverkare, varumärkesägare och stora detaljhandels- 
och dagligvarukedjor på världsmarknaden.

omsättning: 22 miljarder kronor (3 miljarder kronor i Skärblacka)

Anställda: 4 300 personer (650 i Skärblacka)
facebook.com/Norrkopingskommun

norrkoping.se

instagram.com/norrkopings_kommun

Festlig invigning
av Hörsalen!

Nu har Musikhuvudstaden Norrköping fått tillbaka sin 
fantastiska scen i nyrenoverade Hörsalen. 
Invigningen skedde med pompa och ståt den 22 april då 
kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och hans unga 
kopia Andreas Bäckström klippte bandet och välkomnade alla
Norrköpingsbor in till öppet hus. Under dagen fick ett fullsatt 
Hörsalen njuta av sång, musik och dans.

Företagets framtidsvision 
handlar om hållbarhet
i alla led.
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Sverige är ett föregångsland när det gäller miljöteknik. 
Östergötland sticker ut med en stark koppling till de 
gröna näringarna.
 – Jordbruket ger råvaror till många miljötekniska 
lösningar och spelar en viktig roll för att sluta många av 
kretsloppen, framhåller Malin Forsgren, verksamhets-
ansvarig för Cleantech Östergötland. 

I den ideella föreningen Cleantech Östergötland 
finns cirka 60 av regionens miljöteknikföretag 
samlade.
 – Bland medlemmarna har vi både småskaliga 
enmansföretag och storföretag med en global 
marknad, berättar Malin. 

Hur skulle du beskriva Östergötlands position 
och betydelse för utveckling av ny miljöteknik? 
 – Regionen är i särklass starkast i landet inom 
vissa av miljöteknikens områden. Vi har flera fram-
stående producenter inom fossilfria drivmedel 
- med Agroetanol i Norrköping i täten som 
producent av spannmålsetanol, med världens högsta 
klimat-prestanda. Östergötland har företag som 
arbetar med alla typer av biodrivmedel, utom vätgas, 
säger Malin. 
 Andra viktiga områden är avfall och återvinning, 
avlopp, energi och värme. Några framstående 
exempel där plast återvinns på olika sätt är Svenska 
Returpack, Cleanaway PET och Miljösäck – som 
alla verkar i Norrköping.
 – Ett spännande företag inom värmeåtervinning 
är Norrköpingsföretaget Againity som skapar el från 
olika typer av spillvärme. Deras lösningar har visat 
sig vara mycket användbara i utvecklingsländer, det 
finns även många tjänste- och konsultföretag som 
utvecklats runt de olika miljötekniklösningarna, 
exempelvis inom fjärrvärme, berättar Malin.

Vilka faktorer har främjat utvecklingen av nya 
miljötekniska lösningar i regionen?
 – I Östergötland vill man gå före och visa vägen. 
De båda storkommunerna Linköping och 

Norrköping har lagt fram tuffa klimatmål för att bli 
koldioxidneutrala och jobbar för det. Norrköping 
siktar på att ha ställt om helt till förnybara 
energikällor 2030, säger Malin och tillägger att 
kommunerna naturligtvis får en skjuts i rätt 
riktning av de nationella miljömålen.
 Betydelsen av Linköpings universitet kan heller 
inte underskattas, liksom framgången hos de 
storföretag som tagit helt nya grepp för miljön 
på marknadsmässiga villkor, betonar Malin.
 – Händelökombinatet är ett sådant initiativ 
som blivit en imponerande förebild i branschen, 
säger hon och syftar på nätverket av företag ute på 
Händelö industriområde som använder varandras 
biprodukter i ett sinnrikt system, med E.ON:s 
kraftvärmeverk som nav. El, fjärrvärme och ånga 
från förbränning av sopor och avfall produceras 
i ett första steg, spannmålsetanol (Lantmännen 
Agroetanol), djurfoder och kolsyra (AGA) blir 
nästa steg hos de olika aktörer som ingår. 
Tidigare nämnda Returpack och Cleanaway är 
delvis kopplade till kombinatet på Händelö.

Vilka utmaningar står miljöteknikföretagen inför?
 – Initialt kan miljötekniska innovationer ibland 
vara dyrare än de konventionella lösningarna, även 
om de oftast är ett billigare alternativ långsiktigt. 
Utmaningen är att slåss på marknaden för sitt 
alternativ som vid första anblicken ser dyrare ut 
och att samtidigt kämpa mot inarbetade och gamla 
strukturer. Men våra företag är otroligt duktiga och 
entreprenörsdrivna. De lyckas med det, säger Malin.
 En annan utmaning handlar om konkurrens vid 
offentliga upphandlingar, där miljöteknikföretagen 
inte alltid kan hävda sig utifrån lägsta pris. Malin 
önskar att miljömålen stod mer i fokus när 
upphandlingar görs och att upphandlingarna 
tog större hänsyn till de totala kostnaderna, över 
hela livslängden. 
 – Det skulle betyda mycket för våra miljöteknik-
företag. Och för vårt klimat. 

Miljöteknik 
i Norrköping 
visar vägen
Text: Annelie Sylvan Foto: Magnus Andersson
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50 000 mÄNNISkOR
BESökER BRåvALLAFEStIvALEN

vARjE åR

DEN 31 DEc 2016 HADE NORRköpING

139 363 INvåNARE 
ENLIGt ScB & vAR SvERIGES
NIONDE StöRStA kOmmuN

23 BROAR
LöpER övER StRömmEN

I NORRköpING

... våra företag är 
otroligt duktiga och 
entreprenörsdrivna ...

Malin Forsgren, verksamhetsansvarig

för Cleantech Östergötland.

ÖPPET



Ett nytt
bilkluster  växer fram
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Platinum Cars var först. Men snart får lyxbilsleverantören 
gott sällskap i Jursla när Olofsson Auto och Proauto 
väljer ett etablera sig längs med E4:an.
 – Flera handelsföretag i samma område drar fler 
kunder, säger Proautos vd Jens Tjärnlund.

2005 sålde Sigge Bilajbegovic sin första bil – en Porsche 
996 – hemma på garageuppfarten i Svärtinge. 
Kontraktet undertecknades i köket. Tolv år senare 
är Platinum Cars en av Sveriges största leverantörer 
av exklusiva bilar. Få bilister på E4:an som passerat 
Platinum Cars uppseendeväckande fasad har kunnat 
undgå att företaget expanderat i Jursla.
 Men man är inte ensam i området särskilt länge 
till. När ett par olika bil- och lastbilshandlare 2016 
tog beslut om att bygga nytt valde man just Jursla 
som etableringsområde. I den skaran ingår Proauto.
 – För oss är det inte ett måste att det ska finns fler 
bilhandlare där vi väljer att etablera oss, men det är 
alltid bra att det ligger fler liknande handelsföretag i 
samma område. Det drar fler kunder, säger Proautos 
vd Jens Tjärnlund.
 
Han grundade bolaget 2005 som BMW-åter-
försäljare i Nyköping. För två år sedan fick Proauto 
möjligheten att förvärva BMW-verksamheterna i 
Norrköping och Linköping. 
 – I samband med affärerna insåg vi att lokalerna i 
de två städerna inte höll den standard som vi 
behövde för att vi skulle kunna bedriva vår verksamhet. 
Redan då bestämde vi oss för att vi skulle bygga 
nytt i både Norrköping och Linköping. Eftersom vi 
redan byggt en ny BMW-anläggning utefter E4:an 
i Nyköping vill vi fortsätta den strategi att ligga 
synliga längs med motorvägen i Östergötland, säger 
Jens Tjärnlund.

 Han konstaterar att det är ett logiskt beslut 
att etablera sig en bit utanför staden.
 – Citykärnorna växer i Norrköping och 
Linköping, så genom att ligga lite utanför centrum 
blir det enklare för våra kunder att ta sig från och till 
oss utan att behöva fastna i köer. Dessutom får vi ett 
väldigt bra exponeringsfönster mot övriga Sverige. 
Varje dygn kommer vår bilhall att passeras av 
tusentals fordon på E4:an.
 Bilhallen, som är i projekteringsfasen, blir cirka 
4 500 kvadratmeter stor och kommer innehålla såväl 
BMW- som MINI-fordon.
 – Våra varumärken har varsitt designkoncept som 
vi förhåller oss till men vi får ändå sätta vår prägel på 
utformningen. För oss är det viktigt att vi anpassar 
byggnaden efter hur vi arbetar och hur våra kunder 
ska röra sig i lokalerna. Det gäller att dra nytta av 
den möjlighet man får när man investerar i nya 
anläggningar så att man får bra flöden på alla 
kundflöden och processer, säger Jens Tjärnlund.
 I samband med byggnationen av den nya bilhallen 
blir Norrköping nytt huvudkontor för Proauto. 
Och det lär bli tal om en del nyrekryteringar.
 – Vi har redan ökat vår serviceverksamhet i 
Norrköping med nästan det dubbla, och räknar 
med att anställa ytterligare fyra mekaniker de 
närmaste åren. Totalt siktar vi på att öka 
personalstyrkan med åtta personer på tre år, 
avslutar Jens Tjärnlund.

Foto: Magnus Andersson

I samband med byggnationen 
av den nya bilhallen blir 
Norrköping nytt huvudkontor 
för Proauto.

Jens Tjärnlund, vd Proauto.
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En stad som lyfter och flyter 
på en och samma gång. 
Norrköping var staden som 
2016 bjöd på reguljära flyglinjer 
till München och välkomnade 
ännu ett av världens stora 
containerrederier till hamnen.

Ett starkt flygnav med förbindelser till 228 
destinationer. Och en flygplats som nyligen utsågs 
till Europa bästa i sitt slag. Munich Airport sticker 
ut i mängden.
 Sedan den 15 april ifjol har allt fler Norrköpingsbor 
tagit sig till den sydtyska staden. Det var då den 
reguljära linjen instiftades.
 – Ett år senare kan vi konstatera att det finns en 
marknad och ett behov av flyg till ett starkt flygnav 
ute i Europa. Vi är mycket nöjda med att det blev 
just München dit det också finns väldigt mycket 
direktresande, säger Mari Torstensson, vd för 
Norrköping flygplats.
 Hon konstaterar att hon i sina möten med 
näringslivet har hört en rad olika positiva röster.
 – Bra kommunikationer är alltid något som 
kommer högt när näringslivet rankar vad som är 
viktigt. I en internationell värld spelar flyget en 

viktig roll. Både för att vi ska ta oss ut i världen
men också för att man ska kunna ta sig till 
Norrköping från hela världen.
 – För privatresenärerna är det riktigt kul att 
konstatera att man upptäckt att området 
runt München har så mycket att ge. Det är inte 
bara ölfestival utan också vandring, skidor och 
kultur. Det är dessutom glädjande att tyskarna 
upptäckt att det går att resa till Sverige den här 
vägen.
 Destinationen München och det erkänt starka 
flygnavet ger enligt Mari Torstensson ett stort värde 
för såväl turism som näringsliv.
 – Att bekvämt kunna ta sig till en flygplats med 
så många förbindelser är väldigt positivt. Det vet alla 
som suttit fast i bilkö genom Stockholm eller suttit 
på ett försenat tåg till Arlanda. Det gör livet enklare 
för både privatpersoner och näringsidkare som har 
internationella affärer – och gör det enklare att trivas 
och verka i Norrköpingsområdet. Sedan skapar 
det en stor möjlighet att utveckla turismen i vårt 
område, inte minst för tyska turister som generellt 
sett är mycket intresserade av Sverige och vår fina 
skärgård.

Hur ser bokningsläget ut i år?
 – Det är flygbolaget som har koll på boknings-
läget. De har i alla fall meddelat att de är nöjda 
– och har satt in dubbla avgångar måndag till fredag 
från och med den 27 mars, säger Mari Torstensson.

Även ur hamnens perspektiv blev 2016 ett år att 
minnas. Bland annat började Maersk, världens 
största containerrederi, att anlöpa till Norrköping.

 – Vi har ett intressant upptagningsområde för 
både export och import, med nya och växande 
företag som intresserar transportörer och rederier. 
Samtidigt kan vi erbjuda en modern och effektiv 
containerhamn, med stor kapacitet och flexibilitet, 
säger Patrik Åman, vd för Norrköpings hamn. 
 Under fjolåret ökade Norrköpings hamn 
containerlastningen i Pampusterminalen med 
hela 55 procent (som en jämförelse ökade Europas 
topp 15-hamnar med cirka två procent).
 – Ökningen är resultatet av en långsiktig 
containersatsning som gynnat både import- och
exportföretagen i vår region. Vi har också fått flera
etableringar och investeringar i Norrköping som
skapar nya godsvolymer. Detta stärker hamnens 
attraktionskraft och under senaste åren har trafik-
utbudet ökat. Flera av världens största container-
rederier trafikerar nu hamnen. Vi kan konstatera 
att rederierna är mycket nöjda över den service 
och produktivitet de får i Norrköpings hamn.

Vad talar för att containervolymerna kommer 
att fortsätta öka även framöver?
 – De stora rederierna satsar på ökad trafik i det 
växande östersjöområdet. Där ligger Norrköping 
väl till som ett starkt hamn- och logistikläge med 
kapacitet att ta emot stora fartyg. Samtidigt har 
vi en bra balans mellan import och export. Det 
gynnar containerrederierna som kan gå välfyllda 
i båda riktningarna. Vårt upptagningsområde 
växer när rederierna satsar här.

Foto: Magnus Andersson

Mari Torstensson, vd för 

Norrköping flygplats.

Under fjolåret ökade 
Norrköpings hamn
containerlastningen 
i Pampusterminalen  
med hela 55 procent.

Det är dessutom 
glädjande att tyskarna 
upptäckt att det går 
att resa till Sverige 
den här vägen.

Patrik Åhman, vd för Norrköpings hamn.

Flyget och
hamnen   
ger internationell lyskraft
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Norrköping är en av framtidens hetaste investeringsstäder. Det påpekade flera oberoende 
fastighetsanalyskonsulter under Almedalsveckan 2016. Att det bubblar och puttrar i staden har 
knappast undgått någon. Just nu råder ett enormt tryck på investeringsmarknaden. Det är ingen 
slump att Norrköping hamnade i topp när (kreditupplysningsföretaget) Syna listade länets bästa 
tillväxtkommuner. I ingen annan östgötsk stad växer företagen lika fort.

Att det går bra för Norrköping manifesterades också när Dagens industri släppte sin Gasell-lista 
ifjol. Norrköping levererade så många som 17 av regionens 32 Gasellföretagen. Det är ett kvitto 
på att saker och ting verkligen sker här, att förutsättningarna är bättre och framtidstron starkare än 
någonsin. Norrköping är och ska fortsätta ligga i framkanten av innovation, entreprenörskap och 
näringslivsutveckling.

I takt med att den ökade digitaliseringen och den nya tekniken ständigt utvecklas så går 
Norrköping starkt och fort in i en ny industriell och kunskapsintensiv revolution – ”industri 
4.0” – vi vill fortsätta lyfta fram det faktum att Norrköping är en av Sveriges starkaste och största 
skogsindustristäder. En fungerande naturnäring ger ringar på vattnet till nästan alla branscher. 
Och är det något vi kan stoltsera med så är det verkligen stark branschbredd. Jag är stolt över att 
våra Gaseller representeras av så många branscher. Det är tydligt att Norrköping inte står och 
faller med en bransch.

Det är också glädjande att Norrköping på allvar är mitt uppe i en stark högkonjunktur. 
Ostlänken är förstås en bidragande faktor. Det är tydligt att Norrköpingsborna sätter sin tilltro 
till bygget, och att många ser fram emot den enorma stadsomvandling som kommer att ske. 
Mungiporna pekar uppåt helt enkelt när vi nu tar ett nytt kliv in i framtiden. Med Ostlänken har 
vi fått en fantastisk möjlighet att fortsätta utvecklas som en framtida dynamo i en region i stark 
tillväxt. Nu gäller att ta vara på den möjligheten, ta fram bostäder och skapa ett ännu mer vibrant 
näringsliv.
 Även utifrån har Norrköpings ’varumärke’ stärkts avsevärt. Inte minst bevisas det genom den 
heta investeringsmarknad som Norrköping är just nu på såväl den nationella som den inter-
nationella investerar- och fastighetsmarknaden. Vi har tagit klivet in i investeringsvärlden för 
att stanna.
 Det finns alltså en rad olika anledningar till att Norrköping lyfter som stad. Vi ska inte under-
skatta vår satsning på så kallade ’leva-miljöer’. Sakta men säkert har Norrköping blivit en otroligt 
attraktiv stad. Många kommuner kryddar med klyschor om sina vackra stadsmiljöer, närheten 
till vatten och att skogen ’finns runt hörnet’ – men vi har på riktigt manifesterat att detta tillhör 
vardagen här. Vi står på alla de ben som gör att invånare och företagare verkligen ska kunna trivas. 
Vi har hamnen och logistiken, idrotten och innovationen, produktionen och industrin. Och så 
alla det visuellt vackra på det.

Men vi slår oss inte till ro för den sakens skull. I år fortsätter vi vår kraftsamling i alla bostads-
områden. Tillsammans med de offentliga aktörerna tar näringslivet ett stort ansvar i frågan. 
Vi är väldigt måna om att Norrköping ska vara en trygg stad att bo.
 Framtiden då? Med Norrköpingsmodellen* i grunden ska vi år 2020 vara i topp bland Sveriges 
tio största kommuner när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet. Det är viktigt att sätta upp 
höga mål – men jag tror på allvar att vi har förutsättningarna för att lyckas.”

Fotnot: Norrköpingsmodellen är en kombination av åtgärder som ska förenkla, snabba på 
och utveckla företagens förutsättningar att växa och vara lönsamma.
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Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör, Norrköping kommun.

 CHoICE HoTEL slog upp 
 sina portar.

 NoRdIC LIGHT FESTIVAL 
 blev en Sverigesuccé.

 HAMNENS CoNTAINERLASTNING 
 i pampusterminalen ökade 
 med 55 procent.

 SM-VECkAN besöktes av 
 47 900 personer. cirka 21 % 
 av Norrköpingsborna besökte  
 evenemangets tävlingar minst  
 en dag. 

 WILdFIRE, Europas högst 
 belägna och brantaste 
 berg-och-dalbana i sitt slag,  
 öppnade på kolmårdens 
 djurpark.

 kATSCHA vann guld 
 i mipim Awards i cannes.

 När ARkÖSuNdS HoTELL blev 
 till salu gick en stor grupp 
 Norrköpingsentreprenörer 
 med hjärta för skärgårdsidyllen  
 samman och gav hotellet 
 och gästhamnen ett lyft.

 MAGNENTuS invigde sin nya 
 kontorsfastighet på 
 Drottninggatan och LuNdBERGS  
 byggde bland annat ett modernt  
 citykontor för Swedbank.

 Industrikonsultföretaget   
 AGAINITy, med sitt unika 
 miljötekniksystem, fick en   
 stor order från kenya 
 i syfte att förvandla sopberg  
 till lönsam el.

pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun

Fakta 
& utvalda
ljusglimtar
           från 2016





















Bästa företagare i Norrköping!

Nu utbildar vi framtidens arbetskraft. Vill du vara med?
Praktik under grundskoletiden kan spela en avgörande roll i ungdomars fortsatta studie- och yrkesval. Genom att ta emot 
en praktikant får du som arbetsgivare möjlighet att presentera ditt företag och din bransch och skapa god PR för  
verksamheten. Det kan resultera i att elever väljer att utbilda sig inom ditt yrkesområde.

Vill du ta emot en praktikant? Anmäl ditt intresse till:
Edna Aghammar, arbetslivskoordinator vid utbildningskontoret
Tfn: 011-15 33 91, Mobil: 0730-20 23 99
Mail: edna.aghammar@norrkoping.se

norrkoping.se

Meddela näringslivskontoret din e-postadress genom att mejla naringsliv@norrkoping.se så dyker  
nyhetsbrev, inbjudningar och annan information snart upp i din inkorg. 
 
         Vi finns också på Facebook: Näringslivets Norrköping och på norrkoping.se/naringsliv
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en praktikant får du som arbetsgivare möjlighet att presentera ditt företag och din bransch och skapa god PR för  
verksamheten. Det kan resultera i att elever väljer att utbilda sig inom ditt yrkesområde.

Vill du ta emot en praktikant? Anmäl ditt intresse till:
Edna Aghammar, arbetslivskoordinator vid utbildningskontoret
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