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

med övernattning och goda måltider i fina restauranger.

KONFERENSGUIDEN

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

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

Arbetets Museum Konferens

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

mONS SKÄRGÅRDSKROG

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

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

stiftsgården vårdnäs

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

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

yxnerum hotell & konferens

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

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

söderköpings brunn

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

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

vadstena klosterhotell

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

Att ha konferens på Vildmarkshotellet är speciellt; här finns 
naturligtvis allt du kan förvänta dig, som rymliga konferenslokaler, 
god mat och dryck, bekväma sängar och modern utrustning. Men 
här finns också så mycket mer. Som ett fantastiskt spa, unika miljöer 
och service i världsklass.

vildmarkshotellet i kolmården

Kolmården, 618 93 Kolmården
Tel: 010-708 70 00

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

MOTALA CONVENTION CENTRE / FOLKETS HUS

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

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

RIMFORSA STRAND

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

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

SKY HOTEL APARTMENTS

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

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

GRYTS VARV HOTELL & KONFERENS

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

Mitt på Östgötaslätten ligger Himmelsby Gårdshotell 
med vidunderlig utsikt över fälten.  Här kan ni kombi-
nera effektiva konferenser med aktiviteter, SPA-entré, 
behandlingar samt unik fiskpedikyr. Vi erbjuder mötes-
lokaler i olika storlekar där vårt största konferensrum 
tar upp till 100 pers.

HIMMELSBY GÅRDSHOTELL

Himmelsby Norrgård 2, 590 17 Mantorp
Tel: 013-33 12 02

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

LHC EVENT SAAB ARENA

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

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

LIVGRENADSJÄRSMÄSSEN

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

Precis vid kanten av Göta Kanal ligger vackra Vänneberga gård. 
Här ordnar vi kreativa konferenser, fantastiska bröllop och roliga 
födelsedagsfester. Vår filosofi är att servera välkomponerade rätter 
lagade på egna- och lokalproducerade råvaror. Gårdsbutik, B&B, 
konferensrum från 10 -100 personer. 

Vänneberga gård

Vänneberga Gård, 614 92 Söderköping
Tel: 0121 - 104 11

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED
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På rätt spår in i 2018

Innehåll

Hej Norrköping! I din hand håller du årets sista 
upplaga av Norrköping Växer. Ett nummer fyllt 
av goda exempel på företagare som lyfter staden, 
näringslivet och regionen.

Det händer mycket här i Norrköping. Ett utmärkt 
exempel är den första biten räls av Kardonbanan 
som lades på plats i Pampushamnen en kylslagen 
novemberdag. Den är inte bara Ostlänkens första, 
viktiga steg. Den är också ett resultat av ett 
mångårigt lobbyarbete och ett fokuserat samarbete 
med Ostlänkskommunerna, från Linköping upp till 
Stockholm. Norrköping har dragit ett stort och 
betydande lass för Ostlänkens etablering, vilket varit 
möjligt tack vare en stark och enad uppbackning 
från näringslivet och olika organisationer. 

Självklart är det här en skön julklapp för Norrköping. 
Ostlänken är på riktigt nu. Vår position som en av 
Sveriges främsta logistiknoder stärks ytterligare, vilket 
attraherar fler etableringar samtidigt som det stärker 
vårt befintliga näringsliv.  

Vi har fått fler tidiga julklappar. Kreditföretaget Syna 
gör varje år en undersökning där den kommun som 

har störst andel företag som nyanställer och ökar 
sin omsättning vinner priset ”Bästa Tillväxt”. Vi är 
oerhört glada att priset, precis som förra året, gick 
till oss. Norrköping är bäst i Östergötland. Denna 
framgång handlar inte om tillfälligheter, utan om 
ett långsiktigt arbete för ett starkt och hållbart 
näringsliv. Det i sig är ett resultat av en sund och 
organisk tillväxt i en stor bredd av branscher under 
lång tid. Bredden gör oss också mindre konjunktur-
känsliga. 

Vi har dessutom klättrat 16 steg på Svenskt 
Näringslivs årliga ranking av det lokala företags-
klimatet. En ytterligare en indikation på att 
Norrköping är på rätt väg.

Det går helt enkelt bra för Norrköping. Men vi 
lutar oss inte tillbaka. Tvärtom. Jag ser med stor 
ödmjukhet på medvinden och vet att det bästa vi 
kan göra är att hela tiden plantera nya frön för att 
se till att framgångarna får fast mark för en lång 
tid framöver. Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss 
– ett år där vi flyttat fram våra positioner rejält. Detta ska
vi bli bättre på att visa. Nu ser vi med stor tillförsikt 
fram emot ett minst lika händelserikt 2018.

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

#46
NOVEMBER 2017

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

DIStRIBuERAS mED NORRköpINGS tIDNINGAR OcH FOLkBLADEt vEckA 47. FRåGOR Om INNEHåLLEt BESvARAS Av pONtuS LINDBLOm, NORRköpINGS kOmmuN, tFN 011-15 12 74

Årsjö Däckstommar

– entreprenörer med

gummi i blodet s 19
Nordic

International

School s 14

Månsson Rör 

& Värmepumpar

värnar om det familjära s 18

#46
NOVEMBER 2017

EN tIDNING Om NORRköpINGS NÄRINGSLIv

s 8

s 12

s 4

Cordinator förnyar

vårdmarknaden

ED-gruppens resa

har bara börjatNya ägare

till anrika

Halvars kiosk

East Sweden

s 10-11

Business
Meeting

Två städer samlar näringslivet

140 820 
invånare!

Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 31 oktober 2017 var Norrköpings folkmängd 140 820 personer enligt uttag 
ur Kommuninvånardata (KID) den 3 november 2017.

Källa: www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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På 70-talet, när ”allt kändes kass”, tog Ulf Lundell en sväng till Halvars kiosk 
och köpte glass. Han var knappast först att slicka på en strut på Södra 
promenaden – och definitivt inte sist. När Halvars nästa år går in på ett 
nytt kapitel gör kiosken det med nya, hungriga ägare.

Löv efter löv singlar ner från avenyn av formklippta träd 
i stolta rader längs med Södra promenaden. Skolelever 
mellan lunch och lektion hukar för senhöstens lågtryck. 
En svalkande glass känns avlägsen, och på Halvars är också 
luckorna igenbommade. Men innanför dörrarna, i ett litet 
pentry, går det inte att undgå den lika välbekanta som söta 
doften av det som för många är det tydligaste vårtecknet.
 – Här har vi serverat 25 000 liter hårdglass om året. 
Tänk dig att en tankbil på 25 kubik åker förbi utanför… 
så mycket glass har vi skopat kulor av, säger Niclas Pettersson.
 Att han talar i imperfekt har sina skäl. I slutet av 
oktober släppte han och Pernilla Pettersson taget om den 
anrika kiosken som varit ett landmärke i Norrköping 
sedan 1930-talet.
 – Vi är väldigt kluvna. Å ena sidan känns det lite vemodigt
eftersom vi drivits av vår passion här så länge. Samtidigt 
ska det bli skönt att få se bladen slå ut på träden och höra 
fågelsång. Det har varit så intensiva år att vi knappt hunnit 
med något annat än att jobba.
 Niclas och Pernilla Pettersson tog över Halvars 1994, 
efter att bland annat ha drivit en livsmedelsbutik (Pomona).
 – Egentligen var det ingen genomtänkt tanke, utan mer: 
”en glasskiosk vore kul”. Vi visste att stället var till salu och 
kände att vi kunde servicehandel. Vi var unga och gröna 
och tyckte att glass verkade vara en rolig produkt att sälja. 
Det var bara att köra, berättar Pernilla Pettersson.

Från 14 till 48 smaker
Det dröjde inte länge innan de insåg att glassbranschen var 
komplicerad, inte minst extremt väderberoende.
 – Vi kollade SMHI:s prognoser tre-fyra gånger om dagen

 och fick hela tiden vara redo att ta in extrapersonal om 
solen skulle leta sig fram, säger Niclas Pettersson.
 Under sina 23 år vid rodret utökade paret med massvis 
av smaker, från 14 vid starten till 48 som flest, men också 
med tillbehör, strössel, fudge och toppingar. Om Halvars 
gamla paradgren med blåbärsglass sålde bäst på 90-talet 
har detta millennium bjudit på innovationer som 
lakritsmjukglass, chokladcookie och kolahavssalt.
 – Vi undrar alltid om det går att göra glass av något som 
vi stoppar i munnen. Glass är inget man kan föräta sig på, 
smakerna går att variera i all oändlighet. Sedan 2009 har vi 
jobbat som testpiloter och produktutvecklare på uppdrag 
av Sia Glass. Funkar det på Halvars så har de rullat ut 
smaken på deras produktkarta året därpå, berättar Pernilla 
Pettersson.

Lockas av det historiska värdet
Från att ha tagit över ”en gammal papplåda” som byggdes 
1962 är Halvars idag en kiosk på 63 kvadratmeter som 
årligen lockar upp emot 120 000 besökare.
 Och nästa år får nya ägare bekanta sig med det glasssugna
klientelet.

 – Vi har hälsat på, uppvaktat och visat vårt intresse varje 
sommar i många år. Det är en så fin enhet. Nu ska det bli 
kul att få bli en del av det historiska arvet.
 Det säger Malak Ertas, som tillsammans med Babylon 
Chamoun kliver in som nya huvudägare.
 – Vi är födda och uppvuxna i stan och har precis som 
alla andra Norrköpingsbor kommit hit och ätit glass på 
somrarna. Vi är tacksamma över att ha fått möjligheten 
att köpa verksamheten. Det lockar oss inte att behöva 
uppfinna något nytt, säger Malak Ertas.
 Babylon Chamoun nickar instämmande.
 – Visst kan det bli några små förändringar i sortimentet 
men vi har inga planer på att ändra prägel. Halvars är 
Halvars. Det historiska värdet är stort. 

Lättade efter försäljningen
Familjen Ertas har de senaste 20 åren gjort sig ett namn i 
restaurangbranschen. Restaurang Napoli, Trädgårn, Paus 
och Lagerqvist finns i ”portföljen”. Även familjen Chamoun 
har stor erfarenhet i bagageluckan, med exempelvis Bagar-
stugan i Knäppingsborg och ett antal Gotthuset-enheter.
 – Nu ser vi fram emot att personalrekrytera trevliga 
ungdomar som kan sköta kiosken nästa år, säger Malak 
Ertas.
 Pernilla och Niclas Pettersson är lättade över att de nya 
ägarna ska ta över i samma andra.
 – Många av våra kunder har varit bekymrade över att 
Halvars ska försvinna, eller att det ska ”bli något annat”. 
Det känns skönt att Malak och Babylon inte väljer att 
ändra på ett vinnande koncept. Det finns så mycket kultur 
i den här verksamheten, säger Niclas Pettersson.

Glassig kiosk mot ny era

Foto: Magnus Andersson

Babylon Chamoun, Malak Ertas, Niclas och Pernilla Pettersson framför anrika Halvars kiosk.

Nu ska det bli kul att 
få bli en del av det 
historiska arvet.
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Bättre tider!
Till eller via München

 

NY MORGON-
FLIGHT FRÅN 30/10

Läs mer på
norrkopingairport.se

Res från Norrköping kl. 06:00. Via München når 
du en mängd destinationer snabbt och enkelt. 

Här kommer några exempel: 

MÖT VARANDRA 
I ADVENT
Jesusbarnet kommer till oss som en gåva. 
En gåva från Gud. Som vi får ta emot. 
Som vi får ge vidare. Tänd ett ljus i advent
och möt varandra.  

Du hittar all information, tider och platser här:
 I våra kyrkor och lokaler
 www.svenskakyrkan.se/norrkoping

 www.facebook.se/svenskakyrkannorrkoping

 Ladda ned appen Kyrkguiden 

Bra idéer 
håller länge!
Sedan 1841 har vi arbetat utifrån idén om att människor 
går samman och tar långsiktigt ansvar för varandra.
Idag skapar vi trygghet och möjligheter genom att 
erbjuda helheten inom bank, försäkring och fastighets-
förmedling – allt med stark lokal förankring. 

Det som är viktigt för dig, är viktigt för oss.
Det handlar om ditt företags pengar, men också om 
trygghet för dina anställda och för dig själv. Det handlar 
också om ett hållbart och attraktivt Östergötland och 
om vår gemensamma framtid. 

Välkommen till ett lokalt kundägt bolag.

Läs mer på:
lansforsakringar.se/ostgota
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De drar medicinska gaser genom 
rörledningar till sjukhus och skriver 
historia på Grönland med bergvärme-
pumpar. Men för snabbväxande 
Månsson Rör & Värmepumpar är inte 
prestigeprojekt i fokus.
– Det vi värnar mest om är att 
bibehålla den familjära atmosfären 
på företaget, säger vd:n Fredrik 
Månsson. 

När Dagens industri varje år hyllar tillväxtmästare runt om i
Sverige är röda mattan utrullad och tjusiga galakläder kutym. 
Ifjol knep Månsson Rör & Värmepumpar tredjeplatsen
i hela Östergötland, en hett eftertraktad ”bronspeng” för 
många företag. Men i vd:n Fredrik Månssons ögon var 
det alla ordrar inom rörentreprenader i sig, snarare än 
erkännandet, som betydde något på riktigt.
 – Jag bygger inte bolag för att finnas med på listor. 
Sådant lägger jag inte så mycket vikt vid, påpekar han.
Det företag som han 1986 tog över har de senaste tre 
åren vuxit med 420 procent, och tillväxten har knappast 
avstannat i år. Prognosen är ett ytterligare omsättningslyft 
– från cirka 120 miljoner kronor till 160 miljoner kronor.
 – Det är lätt att bli lite fartblind när man tittar på 
siffrorna, men fokuserar man på produktion så kommer 
pengarna av sig själv. Utförandedelen är vårt kanske 
starkaste konkurrensmedel, säger Fredrik Månsson.
 När han som 22-åring startade sitt första bolag, redan 
då med rör som huvudnisch, visste han knappt vad han 
gav sig in på.
 – Det är kämpigt att läsa in sig på alla de lagar och 
regler som existerar och dyker upp. Å andra sidan har 
jag nog aldrig haft en tråkig dag på jobbet.

Ingen prick på ett Excel-ark
Trots den snabba tillväxten värnar Fredrik Månsson om att 
behålla familjekänslan i företaget. 
 – Vi är rädda om den. Alla som jobbar här vet att det 
är extremt stor frihet under ansvar. Organisationen är 
platt och vi är måna om att beslutsvägarna är så korta som 
möjligt. Kunder, leverantörer och anställda vet att de bara 
kan knacka på hos mig för att få svar direkt, säger Fredrik 
Månsson.
 Han pekar uppåt, mot övervåningen, där hans kontor 
ligger.
 – Ingen ska behöva känna att de bara är en prick på ett 
Excel-ark. Det skapar ett engagemang som har varit viktigt 
för våra framgångar.
 Även om företaget har fortsatt att ta nya omsättningssprång
i år är ambitionen inte nödvändigtvis att fortsätta växa.

 – Vi är 73 anställda idag och har inget behov av att bli 
dubbelt så många. Nu gäller det att sätta organisationen 
och bibehålla familjekänslan. Vi har bland annat tagit 
in Ulrika Worge Carlsson i styrelsen. Hon har tidigare 
arbetat på Sjöfartsverkets HR-avdelning och är ett jättebra 
bollplank när det kommer till personalfrågor, säger Fredrik 
Månsson.

Norrköping förblir basen 
De senaste åren har Månsson Rör & Värmepumpar varit 
involverade i många intressanta projekt, från ombyggnaden 
av akutmottagnings- och förlossningsdelen på Vrinnevi
sjukhuset (där medicinska gaser dras genom rörledningar 

till rummen) till byggnationen av Finspångs nya vårdcenter 
och total VS-installation i Yllefabriken.
 Men det som sticker ut allra mest är kanske det uppdrag 
som man åtog sig på Grönland ifjol.
 – Då installerade vi en bergvärmepump i Nuuk – 
faktiskt den första bergvärmeanläggningen på Grönland 
någonsin. Energibolaget Nukissiorfiit sökte efter en firma 
som hade kunskaper i ett ämne som för dem var helt 
obekant. 
 Sweco rekommenderade oss och vi tackar ogärna nej 
till utmaningar även om det blev mycket logistik och 
krångel med tulldeklarationer utanför EU.
 Månsson Rör & Värmepumpar är verksamt ut med 
ostkusten, från Oskarshamn till Stockholm, men 
Norrköping är och förblir företagets hem (även om 
man har en filial i Västervik och ett kontor i Vimmerby).
 – Vi ligger extremt bra till rent geografiskt och har nära 
till allt. Även om jag är uppvuxen och bor i Söderköping 
är jag ett stort fan av Norrköping. Jag har nog automatiskt 
blivit patriotisk med åren. Norrköping är en fantastiskt fin 
stad, Sveriges svar på Manchester. Den här staden kommer 
vi aldrig att lämna.

Fredrik Månsson, vd Månsson Rör & Värmepumpar

Foto: Magnus Andersson

”Hos oss är ingen bara en 
prick på ett Excel-ark”

Organisationen är platt 
och vi är måna om att 
bestlutvägarna är så 
korta som möjligt.
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 – Det är dags att sätta Norrköping på kartan som Sveriges 
pappersstad, menar näringslivsdirektör Pontus Lindblom.
I Norrköping finns några av landets största pappers- och 
träindustrier. Runt dessa finns ett stort antal företag som 
alla på något sätt är kopplade till papper och förpackningar.

Tillsammans med Östsvenska Handelskammaren 
planerar näringslivsavdelningen att etablera ett 
tätare samarbete med pappersindustrierna. 
 – Vi ser det som ett fantastiskt sätt att marknads-
föra Norrköping på och samtidigt framhålla den 
kompetens som branschen står för. Vi vill göra 
begreppet Pappersstaden tydligt. Inledningsvis 
kommer vi att arrangera ett event där branschen 
bjuds in. Responsen från de större bolagen har varit 
mycket positiv inför detta, säger Pontus Lindblom.

Många arbeten
Pappersindustrin har en lång historia i Norrköping.
 Många av kommunens företag har uppstått ur 
pappers- och skogsindustrin. De flesta Norrköpings-
familjer har nog också någon som arbetat eller 
arbetar på någon av pappersindustrierna.
 – Antalet arbetstillfällen är betydande, framhåller

Pontus Lindblom men törs inte ge någon siffra 
eftersom det är många företag knutna till 
pappersindustrin, direkt och indirekt som 
under leverantörer och i angränsande branscher.

Hög kompetens
 – Industrierna har utvecklats till moderna 
högteknologiska bolag, på en tuff världsmarknad. 
De har klarat många utmaningar. Den digitala 
utvecklingen har fått pappersbranschen att tänka 
i nya banor, och de har visat att de har kompetensen 
att göra det, säger Pontus Lindblom.
 En bransch som ”alltid” funnits är lätt att ta 
för givet, fortsätter han. 
 – Det vill vi motverka genom att lyfta frågor 
som är viktiga för branschens framtid, och genom 
att samla företagen och prata om hur vi kan arbeta 
tillsammans.

Foto: Magnus Andersson

Pappersstaden ska 
bli ett begrepp

         Vi finns också på Facebook: Näringslivets Norrköping och på norrkoping.se/naringsliv

Följ vad som händer i näringslivets Norrköping
Meddela näringslivsavdelningen din e-postadress genom att mejla naringsliv@norrkoping.se så dyker 
nyhetsbrev, inbjudningar och annan information snart upp i din inkorg. 
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Ibland står vissa operationssalar 
på Motalas och Nyköpings lasarett 
outnyttjade på helgerna. Men 
istället för att låta viktig tid gå till 
spillo kan patienter opereras för 
gallsten, ljumskbråck, krånglande 
knän eller vad de kirurgiska 
ingreppen nu kan tänkas beröra. 
På det privata sjukvårdföretaget 
Cordinator utförs operationer av 
specialistläkare när salarna står 
tomma.

 – Sjukvården har blivit mer och mer avancerad, vilket 
kräver dyr utrustning. Genom att hyra operationssalar när 
det annars är tomt bidrar vi till att täcka kostnaderna för den, 
samtidigt som vi har tillgång till den säkerhet som krävs i 
dessa situationer. Jag tror på samarbeten där båda parter är 
vinnare. Detta är ett sådant exempel. Vi hoppar in och 
betalar landstinget för att få utföra operationerna i deras 
lokaler. 
 Det säger Gunilla Rundqvist, vd och grundare av 
Cordinator – ett företag som erbjuder undersökningar, 
operationer och konsultation av specialistläkare inom många 
olika områden. Gunilla Rundqvist har själv en bakgrund som 
narkossköterska och var då van att ta kvicka beslut i akuta 
situationer. I rollen som vd är hennes ambitioner mer 
långsiktiga. Men frågan är om det finns några samband?
 – Jag har och har haft stor nytta av att vara van att 
omprioritera. Ofta har jag en plan med vart jag vill komma, 
men jag är också öppen för att tänka annorlunda om det visar 
sig att det finns bättre lösningar eller att kunden efterfrågar 
något annat. Jag har också lätt att se att det finns olika sätt 
att nå ett mål. Mitt jobb idag är ju trots allt inte på liv och 
död – vad är det värsta som kan hända? 

Medvetande gör att människan är resursen 
Gunilla Rundqvists nischade företag – där kundgruppen 
är företag och försäkringsbolag som vill ha sjukvård och 
rådgivning för anställda – är sprunget ur viss frustration 
över att bemanningsutvecklingen gick åt ett annat håll än 
vad hon tyckte var lämpligt.
 – Jag tycker fortfarande att det är tråkigt att man pratar i 
termerna av antal huvuden och yrkesgrupper i vården och 
inte pratar om vad man vill åstadkomma tillsammans. 
Enligt Gunilla Rundqvist har Cordinator sedan starten inte 
sålt in en affärsidé utan snarare försökt medvetandegöra att 
människan är resursen och inte maskinen. 
 – Jag märker att fler och fler arbetsgivare inser att det är 
deras personal som är värdet i företaget. Det är de som skapar 
de produkter man säljer. Ett förebyggande arbete för att hålla 
personalen långtidsfrisk är väl investerade pengar. Har man 
det synsättet per automatik i sitt systematiska arbetsmiljö-

arbete minskar risken att hamna i en situation med utbränd 
personal som har svårt att komma tillbaka till arbetet igen. 
Vi försöker alltid vara närvarande för våra kunder för 
rådgivning så att man kan hitta rätt lösning både utifrån de 
risker som kan finnas i själva arbetet, men också utifrån den 
enskilda individen. 

”Stimulerande att göra nytta”
När Gunilla Rundqvist startade eget var hennes ambition att 
förändra branschen, även om hon inte ”tänker så mycket på 
det längre”. 
 – Cordinator har ju genom åren utvecklats till att arbeta 
direkt mot olika företag, deras ledning och anställda; både vad 

gäller att förebygga ohälsa men också att erbjuda hjälp
vid sjukdom. Det är väldigt stimulerande och roligt att göra
nytta inom detta område. Hamnar man rätt finns det bara 
vinnare. Arbetsgivaren vinner på att få lägre kostnader för
sjukskrivning och den anställde vinner på att slippa vara 
sjuk och hålla sig långtidsfrisk.
 Är vårdmarknaden generellt sett för stereotyp och 
trögrörlig? 
 – Vårdmarknaden är komplex och som privat utförare har 
den komplicerats ytterligare efter regeringens utredare Ilmar 
Reepalus förslag om vinstbegränsning. Det ger ingen vilja till 
risktagande och entreprenörskap som skulle kunna bidra med 
nya lösningar. Det behövs en nyfikenhet för att en bransch 
ska utvecklas och den nyfikenheten saknas, säger Gunilla 
Rundqvist.
 När hon får frågan om vad hon är mest stolt över när hon 
blickar tillbaka på sin resa som företagare dröjer svaret en 
aning.
 – Jag brukar sällan blicka bakåt – jag är ju inte färdig än. 
Dessutom gör jag inte arbetet ensam utan jag har en härlig 
personal och samarbetspartners som gör det möjligt att skapa 
bra lösningar för våra kunder. Det är det som är roligt, när 
man märker att lösningen blev bra både som helhet – men 
också för den enskilda individen. Det är det som driver mig 
framåt.

Gunilla Rundqvist, vd och grundare av Cordinator.

Foto: Magnus Andersson

Hon vill förnya 
vårdmarknaden  

Jag märker att fler och fler 
arbetsgivare inser att det 
är deras personal som är 
värdet i företaget ...



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 9

gäller att förebygga ohälsa men också att erbjuda hjälp
vid sjukdom. Det är väldigt stimulerande och roligt att göra
nytta inom detta område. Hamnar man rätt finns det bara 
vinnare. Arbetsgivaren vinner på att få lägre kostnader för
sjukskrivning och den anställde vinner på att slippa vara 
sjuk och hålla sig långtidsfrisk.
 Är vårdmarknaden generellt sett för stereotyp och 
trögrörlig? 
 – Vårdmarknaden är komplex och som privat utförare har 
den komplicerats ytterligare efter regeringens utredare Ilmar 
Reepalus förslag om vinstbegränsning. Det ger ingen vilja till 
risktagande och entreprenörskap som skulle kunna bidra med 
nya lösningar. Det behövs en nyfikenhet för att en bransch 
ska utvecklas och den nyfikenheten saknas, säger Gunilla 
Rundqvist.
 När hon får frågan om vad hon är mest stolt över när hon 
blickar tillbaka på sin resa som företagare dröjer svaret en 
aning.
 – Jag brukar sällan blicka bakåt – jag är ju inte färdig än. 
Dessutom gör jag inte arbetet ensam utan jag har en härlig 
personal och samarbetspartners som gör det möjligt att skapa 
bra lösningar för våra kunder. Det är det som är roligt, när 
man märker att lösningen blev bra både som helhet – men 
också för den enskilda individen. Det är det som driver mig 
framåt.

Senaste nytt från
Next:Norrköping
Byggstart i Norrköping!

Nu är den första symboliska rälsbiten 
på plats på Kardonbanan, den nya 
godsjärnvägen från järnvägen vid 
Åby till hamnen på Händelö. Kardon- 
banan frigör utrymme för både 
Ostlänkens spår genom Norrköping 
och för stadsutveckling med nya 
bostäder och verksamheter. Med 
Kardonbanan blir Norrköping en 
ännu bättre logistikstad med tillgång 
till hamn, järnväg, flyg och stora 
bilvägar. 
 

Grävmaskiner i Inre hamnen

Nu renas marken i Inre hamnen för 
att förbereda inför byggstarten av 
den nya stadsdelen. Marken är en  
av landets mest förorenade platser, 
här finns rester i form av bland annat 
cyanid och bensen från det gamla 
gasverket som tillverkade stenkol. 
Samtidigt som marken renas under-
söker arkeologer vilka historiska fynd 
som gömmer sig i jorden.  

Resecentrum över gatuplan  

Trafikverket och kommunen planerar 
tillsammans för ett nytt resecentrum 
i Norrköping när Ostlänkens spår 
ska dras in i centrala Norrköping. 
Trafikverket och kommunen har nu 
slutit ett avtal om gemensam förpro-
jektering av en upphöjd anläggning. 
Under förprojekteringen ska det 
utredas hur man kan bygga och vad 
det kan kosta för att under våren 
kunna fatta beslut om hur Norrkö-
pings nya resecentrum ska byggas.  

Kommunerna överens

Nu har kommunerna längs Ostlänkens 
sträckning skrivit på ett avtal med 
Sverigeförhandlingen som inne-
bär att kommunen lovar staten att 
tillsammans bygga minsta 55 000 
bostäder och vara med och betala 
525 miljoner kronor till Ostlänken.

next.norrkoping.se

TALA ÄR SILVER
TIGER ÄR GULD
Boka en vildare konferens på
kolmarden.com
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East Sweden Business Meeting hålls i dagarna i Kolmården.
Under ett dygn samlas runt 200 företagsledare och andra 
näringslivsrepresentanter för att diskutera tillväxtfrågor, lyssna 
på föreläsningar, mingla och nätverka.
Initiativtagare är förutom kommunerna även Östsvenska 
Handelskammaren, Region Östergötland och Östgöta Media.

Suddar ut gränser
 – Vi vill ge en tydlig signal till företagen att de båda stora 
kommunerna har en samsyn kring näringslivsutvecklingen 
i regionen. Det finns inga gränser inom Östergötland eller mot 
våra grannar – det finns en marknad, säger Pontus.
Pia instämmer:
 – Att träffas så här stärker våra relationer och ger oss 
gemensamma bilder av regionens möjligheter. Gör vi saker 
tillsammans blir vi också mer attraktiva för andra. Från 
kommunernas sida hoppas vi även på att få inspel från 
näringslivet, vi vill lyssna på företagens synpunkter och tankar.

Positiv anda
Att samla näringslivet för att ta ett rejält grepp om framtiden 
passar särskilt bra nu, menar de. Det råder en positiv anda och 
stark tillväxt i regionen. Bostadsbyggandet går på högvarv och nya 
stadsdelar föds i de båda kommunerna.
 – Ostlänken har naturligtvis en del i att allt detta sker. 
Satsningen på snabbtåget har skapat en enorm rekyl i näringslivet 
och samhällsutvecklingen. Men ostlänken är inte den enda 
drivkraften just nu, menar Pontus.

Regionens styrkor
Vilka de stora tillväxtfaktorerna är i regionen, är en av de frågor 
som Pia och Pontus vill lyfta tillsammans med näringslivets 
representanter. 
 – Vilka styrkor finns i vår region? Vilka är framtidens 
branscher? Vilka är mogna just nu och hur får vi dem att fortsätta 
vara lönsamma? En annan fråga är var kapitalet och investerarna 
finns, säger Pontus.
 Det handlar om att identifiera vad som gynnar framgångs-
motorerna, eller hindrar dem. 
 – Viktigt att diskutera är hur vi tillsammans säkerställer 
tillgången på den kompetens som regionens företag behöver 
för att växa, säger Pia.

Återkommande event
Tillväxtdygnet arrangeras av Östgöta Media. 
 – Vi har redan en Business Week under vårt paraply av 
mötesplatser för näringslivet, där näringslivsgalor och mässor var 
för sig i Linköping och Norrköping ingår. Vi verkar i en region 
med enorma tillväxtmöjligheter. Nu tar vi nästa steg och skapar 
en regional mötesplats, med tillväxtdygnet East Sweden Business 
Meeting, säger Anneli Larsson, försäljningschef på Östgöta Media.
 Tanken är att regionträffen ska återkomma årligen, precis som 
eventen under Business Week. 

Näringslivet bubblar i regionen.
Det får de båda näringslivsdirektörerna i Norrköping och Linköping, Pontus 
Lindblom och Pia Carlgren, att gemensamt bjuda in företagen till dialog om 
hur den här växtkraften bäst tas tillvara.

East
Sweden
Business
Meeting
Norrköping och Linköping samlar näringslivet

Foto: Magnus Andersson
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Näringslivsdirektörerna i Norrköping och Linköping, 

Pontus Lindblom och Pia Carlgren.
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Från tioårig kojkonstruktör till 
snart 50-årig miljardbolagsägare. 
Eddy Demir börjar närma sig det 
”omöjliga målet”. 
– Men resan har bara börjat, 
säger ED-gruppens grundare.

 – Ingen föds som guru. Huvudsaken är att man hela 
tiden sätter upp mätbara mål, säger Eddy Demir.
 Sittandets i ett konferensrum i det k-märkta tegelhus 
som på senare år förvandlats från sjötullskåk till bygg-
kontor låter han tankarna vandra tillbaka i tiden.
 – När jag grundade bolaget drömde jag om att omsätta 
tio miljoner kronor. Sedan 30, därefter 50. När jag skojade 
om 100 miljoner började folk skratta…
 Men Eddy Demir lät sig inte påverkas av tvivlarna. 
Då den före landshövdingen Björn Eriksson klev in som 
ordförande i bolaget fortsatte Eddy Demir att lufta sina 
visioner.
 – Jag berättade att det vore väldigt kul att spräcka 
miljardvallen, så han föreslog att jag skulle skriva in det 
i ägardirektivet. Att sätta upp orealistiska mål har alltid 
kittlat mig.

 Med facit i hand får man väl säga att konceptet fallit väl 
ut. Eddy Demir, grabben som i tioårsåldern konstruerade 
kojor och som år 2000 började ”bygga drömmar” i en 
bransch där lågkonjunkturen dominerade, har nu byggt 
upp sin miljardkoncern som blivit en av Norrköpings 
största arbetsgivare.
 – Vi känner att vi bidrar till regionens tillväxt. Men det 
är inte jag som ligger bakom allt det här. Alla framgångar 
bottnar i ett lagarbete. Ett av våra viktigaste mål är att vara 
en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige.

Nya ledare med akademin som hjälp
Låg personalomsättning och finfina siffror i medarbetar-
enkäter (94 procent upplever att arbetsplatsen är ”mycket 
bra” enligt Great Place To Work) visar att ED-gruppen är 
på rätt väg.
 – Vi vill få medarbetarna att växa och känna sig synliga. 
Det är lätt att skriva ut en befattningsbeskrivning och 
betala ut den lön en medarbetare vill få, men att känna sig 
uppskattad har inte alltid med pengar att göra. Att hitta 
attraktiva och passande arbetsuppgifter till varje individ är 
minst lika viktigt, säger Eddy Demir.
 Med sin satsning på en egen akademi vill ED-gruppen 

skapa självständiga ledare som kan ta ansvar som platschef.
 – Alla som anställs får genomgå en utbildning i två år, 
med en mentor vid sin sida. Efter akademin ska de vara 
redo att hålla i sina egna projekt, säger Fredrik Henning, 
HR-chef sedan två år tillbaka.
 Vid rekryteringar är unga akademiker i skottgluggen 
vid rekryteringar, vilket inte minst snittåldern – 32 år 
– är ett tydligt bevis på.
 – Vi försöker ta tillvara på den kompetens som finns 
på Campus Norrköpings byggprogram. För att behålla 
individerna så krävs det att de får rätt verktyg, rätt 
förutsättningar och intressanta projekt att jobba med, 
säger Fredrik Henning.

Växer med hjälp av förvärv
Det senaste decenniet har ED-gruppen expanderat kraftigt 
– senast genom förvärv av Developing Design Sweden 
AB. Developing Design Sweden (DDS) är en koncern 
som består av företag inom arkitektur, konstruktion och 
byggledning. ED-gruppen å sin sida är ett företag inom 
bygg- och fastighetssektorn. 
 – Vi har en unik konstellation av medarbetare inom 
DDS med många samlade erfarenheter och kunskaper. 
Det är ett tillsammans-koncept där vi kan erbjuda till 
exempel arkitekter, bygg- och projektledare samt 
konstruktörer som bland annat kan stötta ED-gruppen 
till att hitta bra och billiga sätt att bygga på, kommenterar 
Krister Sühl, vd för DDS.
 ED-gruppen har även växt genom att i byggverksamhet 
tagit hem många tunga upphandlingar i och kring 

Stockholmsregionen. Att medvetet bygga upp en 
Norrköpingskultur har varit en av framgångsfaktorerna 
till att företaget lyckats så väl i den satsningen. 
 – I expansionen är vi noga med att engagera under-
leverantörer, konsulter och bemanningsföretag som vi 
har jobbat med lokalt. Vi tillsätter egna tjänstemän 
som har jobbat i organisationen i några år och som kan 
vår kultur. Dessutom förlägger vi nästan alla möten i 
Norrköping. Vi är stolta över den stad vi kommer från, 
säger vd:n Anders Whass.

 När koncernen nu, av allt att döma, passerar miljard-
vallen är frågan om det är slutexpanderat. Anders Whass 
kikar symboliskt uppåt.
 – Vi har ett par våningar kvar att bearbeta i huset, säger 
han med ett leende. Eddy Demir nickar instämmande.
 – Vi är stolta över att ha huvudkontoret i Norrköping. 
Staden behöver stora arbetsgivare som vågar tänka 
långsiktigt i framtiden också, och som kan sätta sina 
avtryck på riktigt.

Krister Sühl, vd för DDS, Eddy Demir bolagsägare och Fredrik Henning, HR-chef, ED-gruppen.

Foto: Magnus Andersson

"Norrköpingsandan" får 
ED-gruppen att växa 

Ett av våra viktigaste mål
är att vara en av de mest
attraktiva arbetsgivarna
i Sverige.
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Stockholmsregionen. Att medvetet bygga upp en 
Norrköpingskultur har varit en av framgångsfaktorerna 
till att företaget lyckats så väl i den satsningen. 
 – I expansionen är vi noga med att engagera under-
leverantörer, konsulter och bemanningsföretag som vi 
har jobbat med lokalt. Vi tillsätter egna tjänstemän 
som har jobbat i organisationen i några år och som kan 
vår kultur. Dessutom förlägger vi nästan alla möten i 
Norrköping. Vi är stolta över den stad vi kommer från, 
säger vd:n Anders Whass.

 När koncernen nu, av allt att döma, passerar miljard-
vallen är frågan om det är slutexpanderat. Anders Whass 
kikar symboliskt uppåt.
 – Vi har ett par våningar kvar att bearbeta i huset, säger 
han med ett leende. Eddy Demir nickar instämmande.
 – Vi är stolta över att ha huvudkontoret i Norrköping. 
Staden behöver stora arbetsgivare som vågar tänka 
långsiktigt i framtiden också, och som kan sätta sina 
avtryck på riktigt.

UPPTÄCK. UTFORSKA. UPPLEV!
1 december 2017 - 7 januari 2018

www.norrkopinglightfestival.se

BOKA 
GUIDNING

NU!
PERFEKT FÖRETAGS-

AKTIVITET ELLER 

FÖR KOMPIS-
GÄNGET! 

13 
SPEKTAKULÄRA LJUSINSTALLATIONER!
KONSTNÄRER 

FRÅN HELA 
VÄRLDEN!  

KÖP 
FESTIVAL-

ARMBANDET!
FYLLT MED 

FANTASTISKA 
ERBJUDANDEN! 

ARRANGÖR:PARTNERS:

• Kvalificerade miljökonsulttjänster
• Avfall- och återvinningslösningar
• Spol- och sugbilstjänster
• Industri- och fastighetsjour
011-10 13 90 renall.se 013-12 46 00

Renall är ett lokalt ägarlett företag som verkar främst i Östergötland och Södermanland.
Sedan våren 2017 även ägare av Linköpingsföretaget Urbans Spol- och Tankservice.
Renall är ett brett miljötjänsteföretag och har mångårig erfarenhetmed hög kompetens
inom branschen. Hos oss finner ni engagerade miljökonsulter, avfalls- och återvinnings-
lösningar, spol- och sugbilstjänster samt industri -och fastighetsjour.
Våra kunder är allt från stora företag och organisationer till mindre privata aktörer,
uppdragen omfattar även kommunala entreprenader.
Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte om vad vi kan erbjuda ditt företag!

Biljetter: Turistbyrån 011-15 51 00
www.norrkopingssymfoniorkester.se

STENHAMMAR & SJOSTAKOVITJ
Torsdag 30 november kl 19 De Geerhallen
Prokofjev, Stenhammar, Sjostakovitj

BARNENS JUL
Lördag 2 december kl 15 De Geerhallen
Nötknäpparen möter streetdansare.
Danskompani Legacy Family

KAMMARKONSERT  
MED FINSKA FÖRTECKEN
Onsdag 6 december kl 12  
Bistron i Louis De Geer  Fri entré!
Matinkvartetten  
Presentation på svenska och finska

BACH JULORATORIUM
Fredag 8 december kl 19 Crusellhallen 
Lördag 9 december kl 15 De Geerhallen

JULKONSERT
Torsdag 14 december kl 19 De Geerhallen
Hagaskolans och Navestadsskolans  
musikklasser årskurs 9,  
De Geergymnasiet Musik

DET LACKAR MOT JUL MED 
NORRKÖPINGS

SYMFONIORKESTER

SCENKONSTBOLAGET I ÖSTERGÖTLAND

STENHAMMAR & SJOSTAKOVITJ

Norrköpings Symfoniorkester      
Dirigent Ilyich Rivas
Solist Martin Sturfält piano

Prokofjev Löjtnant Kijé
Stenhammar Pianokonsert nr 2
Sjostakovitj Symfoni nr 6

Torsdag 30 nov kl 19 De Geerhallen
Introduktion kl 18.30 Stig Jacobsson

Biljetter Turistbyrån 011-15 51 00  norrkopingssymfoniorkester.se SCENKONSTBOLAGET I ÖSTERGÖTLAND

Den bästa svenska  
pianokonserten!

,,
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Nordic International School, som omfattar årskurs 
4 – 9, startade i höstas i tillfälliga lokaler på Kvarngatan 
i centrala Norrköping. 
 – I augusti nästa år planerar vi att flytta till en skol-
byggnad i Smedby, berättar Christine Karmfalk. 
När skolan är fullt utbyggd kommer den att ha 480 platser.
Koncernens huvudkontor ligger på Drottninggatan i 
Norrköping, och från kontorets fönster har Christine 
Karmfalk utsikt över de tre skolor som drivs i stan: 
gymnasiet, den nystartade grundskolan och Karmfalkska 
skolan (resursskola för behörighet till gymnasiet).

Koncern som växer
Fria Läroverken i Sverige är en expansiv skolkoncern som 
bildades 2013, genom förvärv av fyra gymnasieskolor 
i John Bauer-konkursen. De fyra skolorna fanns i 
Linköping, Norrköping, Karlstad och Malmö. Koncernen 
omfattar idag totalt sju gymnasieskolor, två grundskolor 
och en resursskola. 
 Med Nordic International School i Norrköping 
har koncernen etablerat sin första grundskola med 
internationell profil. Under de kommande åren finns 
tillstånd att starta ytterligare fyra grundskolor i 
Karlstad, Malmö, Solna och Stockholm. 

Engelska ett arbetsspråk
På Nordic Internationals grundskola bär eleverna 
skoluniform. Undervisningen som följer den svenska 
läroplanen bedrivs till hälften på engelska och de flesta 
lärare har en internationell bakgrund. Rektor Steven 
Battye är från England. Dessutom använder skolan en 
internationell pedagogisk plattform där olika ämnen 
integreras.  
 Varför har ni valt en internationell profil?
 – Vi tycker det är viktigt att eleverna inte bara lär sig 
att prata engelska utan att de även blir bekväma med 
att använda engelska som ett arbetsspråk. Vi tror att 
framtiden är en värld där man arbetar och verkar globalt 

Christine Karmfalk, vd för koncernen Fria Läroverken i Sverige.
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Nystartade friskolan Nordic International School marknadsförs som en ”modern pluggskola” med 
fokus på studieresultat, ordning och reda. Över 1 400 elever köar för att få en plats kommande år.
 – Vi har ett samhällsuppdrag att utbilda eleverna så att de lyckas. Då vill vi skapa en skolkultur 
där nya idéer och forskning möts. Där det är roligt att lära sig och både lärare och elever växer, 
säger Christine Karmfalk, vd för koncernen Fria Läroverken i Sverige, där Nordic International 
School AB ingår.

Nordic International School, som omfattar årskurs 
4 – 9, startade i höstas i tillfälliga lokaler på Kvarngatan 
i centrala Norrköping. 
 – I augusti nästa år planerar vi att flytta till en skol-
byggnad i Smedby, berättar Christine Karmfalk. 
När skolan är fullt utbyggd kommer den att ha 480 platser.
Koncernens huvudkontor ligger på Drottninggatan i 
Norrköping, och från kontorets fönster har Christine 
Karmfalk utsikt över de tre skolor som drivs i stan: 
gymnasiet, den nystartade grundskolan och Karmfalkska 
skolan (resursskola för behörighet till gymnasiet).

Koncern som växer
Fria Läroverken i Sverige är en expansiv skolkoncern som 
bildades 2013, genom förvärv av fyra gymnasieskolor 
i John Bauer-konkursen. De fyra skolorna fanns i 
Linköping, Norrköping, Karlstad och Malmö. Koncernen 
omfattar idag totalt sju gymnasieskolor, två grundskolor 
och en resursskola. 
 Med Nordic International School i Norrköping 
har koncernen etablerat sin första grundskola med 
internationell profil. Under de kommande åren finns 
tillstånd att starta ytterligare fyra grundskolor i 
Karlstad, Malmö, Solna och Stockholm. 

Engelska ett arbetsspråk
På Nordic Internationals grundskola bär eleverna 
skoluniform. Undervisningen som följer den svenska 
läroplanen bedrivs till hälften på engelska och de flesta 
lärare har en internationell bakgrund. Rektor Steven 
Battye är från England. Dessutom använder skolan en 
internationell pedagogisk plattform där olika ämnen 
integreras.  
 Varför har ni valt en internationell profil?
 – Vi tycker det är viktigt att eleverna inte bara lär sig 
att prata engelska utan att de även blir bekväma med 
att använda engelska som ett arbetsspråk. Vi tror att 
framtiden är en värld där man arbetar och verkar globalt 

med hjälp av teknik och engelska kommer att vara en 
förutsättning för detta, säger Christine Karmfalk.
Hon är lärare i grunden och har tidigare arbetat med 
utländska skolor i Storbritannien, USA och Grekland men 
också med svenska skolor som har internationell profil. 

Vill bidra med nytänkande
Hur tas ni emot ute i kommunerna när ni vill starta 
nya skolor?
 – Kommunernas ansvariga är oftast positiva! Det saknas 
skolplatser på många håll i landet och kommunerna vill 
ha hjälp. Det finns ett utrymme för oss. Det är väldigt 
kul att starta nya skolor när vi har så bra samarbete med 
kommunerna, säger Christine Karmfalk.
 Vad är drivkraften bakom att köpa och starta skolor?
 – Vi är entreprenörer och dessutom så kaxiga att vi 
tror att vi kan göra exceptionellt bra skola! 
Generellt vill vi vara med och utveckla skolvärlden, 
framför allt genom att ifrågasätta invanda mönster. 
Vi vill bidra till nya arbetssätt och nya synsätt i skolan. 
Målet är att vi ska kunna ta emot vilken elev som helst 
och att eleven ska klara sina studier, säger hon. 

En annan drivkraft är att bli ett framgångsrikt företag 
där minst 90 procent av medarbetarna rekommenderar 
bolaget som arbetsgivare, fortsätter hon. 
 – För egen del drivs jag av viljan att göra skillnad. 
Och att det inte får råda någon tvekan om vad som är 
vårt uppdrag – det är barnens utbildning som kommer 
först. 

Ger tillbaka till Norrköping
Innan Christine Karmfalk blev vd för Fria Läroverken 
hade hon chefstjänster inom olika friskolekoncerner med 
huvudkontor på olika platser i Stockholm. I flera år fixade 
hon vardagen genom att dagspendla från Norrköping till 
huvudstaden.
 – I själ och hjärta är jag Norrköpingsbo. Jag växte 
upp i Navestad. Jag gjorde mina första år som lärare på 
Navestadsskolan, där skickliga kollegor gav mig en bra 
start. Det känns väldigt kul att vi har huvudkontoret här 
och att jag får möjlighet att anställa människor i min 
hemstad. Att jag får ge tillbaka något till den stad som 
gett mig så mycket, säger Christine Karmfalk. 

Foto: Magnus Andersson

Fakta: Fria Läroverken i Sverige AB

Ägare: Qcraft, Moderbolaget Watma Group AB
(styrelseordförande Anders Hultin)

VD: Christine Karmfalk 

Skolor: Gymnasieskolor i Norrköping, Linköping, 
Malmö, Karlstad, Kalmar, Karlshamn, Ystad. Grundskolor 
i Norrköping och Växjö. Resursskola i Norrköping. 

Antal anställda: 338 personer totalt, 80 i Norrköping.

Antal elever: 2 645 elever totalt, 615 i Norrköping.

Expansiv koncern satsar i Norrköping

Internationell 
skoldisciplin
lockar elever

Christine Karmfalk tillsammans med elever från Nordic International 

School. Fr v. Vilja Jawara, Lea Yavasan och Nathalie Ergul.



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS16

Enligt Tillväxtverket vill nästan sju av tio små och medelstora svenska företag växa, och 
närmare fyra av tio vill anställa fler. I Östergötland uppger 31 procent av företagen att 
kompetensbristen är ett hinder. 
 – De tre utmaningar vi måste lösa är effektivare matchning, motverka långtidsarbetslöshet 
samt verka för etablering av nyanlända, säger Jonas Jalvér, näringslivsutvecklare på 
näringslivsavdelningen.

Målet är att vi i 
Norrköping kommer 
ner till riksnivån 
i arbetslöshet ...

Operation 
kompetensförsörjning 2.0

När Jonas Jalvér träffar företagare i 
Norrköping finns i stort sett alltid frågan 
om brist på arbetskraft högst upp på 
dagordningen.
 – Många företag skulle vilja anställa fler 
om de bara hittade kompetent personal. 
I ökad utsträckning har företagen också 
börjat internutbilda personal som har bra 
personliga egenskaper men inte kan yrket 
fullt ut, säger han.
 I Norrköping är det idag tolv procent 
arbetslöshet där det skiljer sig mellan 
svenskfödda (6,3 procent arbetslösa) mot 
utrikesfödda (33,4 procent). 
 – Det är väldigt högt mot rikssnittet på 
7,4 procent. Tittar man på den utbildning
 de arbetslösa har så är det 77 procent 
av de svenskfödda och 53 procent av de 
utrikesfödda som har gymnasie- eller 
eftergymnasial utbildning. Det bevisar att 
vi har en stor matchningsproblematik i 
Norrköping. Samtidigt har jag pratat med 
många rekryterare och företag som utlyser 
jobb utan några vidare utbildningskrav, där 
de i många fall även där får få ansökningar. 
Det är väldigt oroande.

Flera aktörer tar krafttag i 
kompetensfrågan
Nu ska Norrköping ta ett krafttag kring 
kompetensförsörjningen, och det sker i 
samarbete med en lång rad aktörer. Bland 
annat har det startats ett kompetens-
försörjningsråd som består av cheferna för 
Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen 
och Marieborgs Folkhögskola samt 
representanter från näringslivsavdelningen, 
Handelskammaren och Linköpings 
universitet. 

 – I Näringslivsrådet (består av en grupp 
företagsledare som rådgör med Näringslivs-
avdelningen) har vi kompetensförsörjningen 
som högsta fokus i år. Det är viktigt att 
företagen ställer upp med praktikplatser i de 
olika former som krävs för yrkesskolorna, 
vuxenutbildningen, Yrkeshögskolorna och 
universitetet för att eleverna ska få den 
praktiska behörigheten i sina utbildningar.

Varför?
 – Ställer inte företagen upp på det så 
blir det moment 22. Nu tycker jag att vi 
har många goda exempel på företag som 
gör jättebra insatser här, men det gäller att 
alla tar sig tid för det om vi ska lösa våra 
problem, säger Jonas Jalvér.

 Allra värst är kompetensproblemen inom 
verkstadsindustrin och den konjunktur-
känsliga byggbranschen.
 – För ett antal år sedan var det inte 
mycket sug efter byggarbetare. Då byggde 

vi 200 lägenheter i stan i jämförelse med 
idag när vi bygger över 1 000 lägenheter 
per år. Startar man utbildningar när det 
är brist så finns risken att eleverna är klara 
när behoven minskar. Därför är det viktigt 
att prognostisera behovet i olika branscher 
så man är med i konjunkturfaserna, säger 
Jonas Jalvér.
 Visionen med kompetensförsörjnings-
initiativet, konstaterar han, är att nå en 
balans mellan utbildad arbetskraft och 
behovet inom näringslivet.
 – Målet är att vi i Norrköping kommer 
ner till riksnivån i arbetslöshet på runt 7,5 
procent.
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Restaurangen Gringo & Comidas öppnade i Norrköping 
innan sommaren. Ett fräscht koncept med inspiration av 
Sydamerika.
   – En sådan här restaurang har inte funnits i stan tidigare, 
säger Jonas Wieselgren, delägare i Gringos & Comida och 
grannrestaurangen Brooklyn Bar. Vi har fått ett väldigt 
positivt mottagande! Norrköping gillar uppenbarligen 
smaker och våra gäster har varit i alla åldrar.
   Jonas ville skapa ett ställe med bords-servering och 
knappt 50 platser för att kunna hålla hög servicenivå. 
Miljön skulle ha en känsla utöver det vanliga – precis som 
maten.
   – Det ska vara lekfullt och en stämning som tilltalar 
våra gäster. Det ska finnas utrymme för överraskningar 
och alltid finnas något nytt att upptäcka vid varje besök. 
Därför byter vi något på vår meny varje vecka. 

Fusion 
Gringos & Comida sätter fokus på Sydamerika, Mellan-
amerika och är ett så kallat ”fusion-koncept”. Det betyder 
att rätterna kan vara moderniserade eller stilmässigt 
blandade med mat från andra länder. Missuppfattningen 
är att många tror att Mexico bara handlar om tacos.
   – Jag förstår att det är så, men det vi i Sverige förknippar 
med tacos är texmex-maten många lagar på fredagkvällar. 
Det är inget fel med det, men Gringos & Comida är allt 
annat än texmex.

Tar ut svängarna
Förutom maten är Jonas väldigt nöjd med inredningen.
   – Allt är specialgjort för oss och vi har samarbetat med 
designerns från hela världen.
   Väggarna har både handgjorda detaljer och har foto-

tapeter som skapar en unik miljö. Starka färger och 
inspiration av mexikanska dödskallar. 
   – Det är som med maten. Vi tar ut svängarna och vill 
att du ska upptäcka nya saker vid varje besök. Det är en 
del av vår sköna och avslappnade stämning på Gringos 
& Comida. 
   Maten har annorlunda upplägg och presentation. 
Tanken är att du som gäst ska beställa in olika rätter 
som ditt sällskap kan dela.
   – Det är familystyle som gäller, eller ”sharing” som 
det kallas. Ta med familj och vänner – ät, upptäck nya 
smaker och trivs, avslutar Jonas. 
   Gringos & Comida ligger i Galleria Domino med entré 
från Prästgatan. På luncherna serveras streetfood och à la 
carte på kvällarna. 

Gillar du mat som utmanar och sticker ut? 
Då kan Gringos & Comida vara något för dig.

Gringos & Comida
- allt annat än texmex

Jonas Wieselgren, delägare i Gringos & Comida

INDIVIDUELL
LEDAR-
UTVECKLING

Står du inför ett förändrings-
arbete eller mitt i en hektisk
vardag?

Vi ger chefer och ledare
möjlighet till individuell
reflektion kring den egna
verksamheten i vardagen,
det egna chefsuppdraget
och ledarskapets verktyg.

Anmälan till kontakt@ioh.se.

Pris enligt överenskommelse
utifrån individuell upplägg

För mer information besök gärna
vår hemsida www.ioh.se

MUSIK
är bästa julklappen!

Fina erbjudanden  

från Norrköpings  
Symfoniorkester.

www.norrkopingssymfoniorkester.se

vi 200 lägenheter i stan i jämförelse med 
idag när vi bygger över 1 000 lägenheter 
per år. Startar man utbildningar när det 
är brist så finns risken att eleverna är klara 
när behoven minskar. Därför är det viktigt 
att prognostisera behovet i olika branscher 
så man är med i konjunkturfaserna, säger 
Jonas Jalvér.
 Visionen med kompetensförsörjnings-
initiativet, konstaterar han, är att nå en 
balans mellan utbildad arbetskraft och 
behovet inom näringslivet.
 – Målet är att vi i Norrköping kommer 
ner till riksnivån i arbetslöshet på runt 7,5 
procent.
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Norrköpings kommun har nyligen aktualiserat sin energiplan.
 – Vi hoppas att den kan inspirera fler företag att ställa om 
till förnybara energikällor, säger Karin Faxér, miljöcontroller 
på Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun har nyligen aktualiserat sin 
energiplan.
 – Vi hoppas att den kan inspirera fler företag att 
ställa om till förnybara energikällor, säger Karin 
Faxér, miljöcontroller på Norrköpings kommun.

 Energianvändningen i samhället står för en stor 
del av utsläppen av växthusgaser.
Norrköping har högt satta mål för att minska 
kommunens klimatpåverkan och siktar på att ha 
ställt om helt till förnybara energikällor år 2030.
 De tuffa målen är fastställda i kommunens
energiplan 2009 – 2030. Vid varje ny mandatperiod 
aktualiseras planen. 
 Vid den senaste översynen har planen skrivits om 
för att bli mer lättillgänglig. Målen har också gjorts 
tydligare.
 – Vi hoppas att vi kan skapa ett ökat engagemang 
hos företagen, både stora och små, för att vara med 

och bidra till målen. Den kommunala organisa-
tionen i sig kan inte ensam uppfylla målen. Vi 
behöver hjälp från invånare och näringsliv. Många 
företag arbetar redan med energieffektiviseringar och 
omställningar till förnybara energislag. Vi vill upp-
muntra fler företag att ställa om. Från kommunens 
sida kan vi även bistå med vägledning för den som 
är intresserad, säger Karin Faxér.

Foto: Magnus Andersson

Karin Faxér, miljöcontroller på Norrköpings kommun.

100 procent förnybara energikällor till 2030

Brett engagemang 
behövs för att nå målen  

Målen för
Norrköpings energiplan:

•	Energianvändningen	ska	effektiviseras	med
 minst 30 procent till år 2030 jämfört med 2005. 

•	År	2030	använder	kommunen	endast	
 förnybara energislag och bränslen.

Har du frågor om hur ditt företag kan bidra 
till energimålen?
Kontakta: Karin Faxer, karin.faxer@norrkoping.se

Clas Gustafsson vd, 
Helgenäs Transporter

 – Sedan flera år kör vi alla våra 27 transportbilar och 
personbilar på förnybart bränsle. Anledningen till att vi 
började var att vi fick en kundförfrågan om att leverera 
fossilfritt bränsle. Nästa steg blev att själva köra på fossilfritt 
för att öka trovärdigheten. Allt fler kunder frågar efter vad 
vi kör på och hur vårt miljöansvar ser ut, det har gjort att 
vi har fått uppdrag vi aldrig annars skulle ha fått.
 Omställningen till fossilfritt bränsle har varit ekonomiskt 
lönsamt för oss. Vi växlar mellan RME, rapsdiesel och HVO, 
syntetisk diesel (växt- och djurfettbaserat) beroende på priset. 
När man har runt två miljoner kronor i bränslekostnader varje 
månad, är priset viktigt. Tre kronor hit eller dit per mil blir 
stora pengar totalt.
 Vi köper också grön el till företaget men jag drömmer om 
att en dag sätta upp ett eget vindkraftverk! 

David Frykerås vd, 
Againity

 – Vår affärsidé är att ta vara på spillvärme och göra 
el av den. Det gör vi bland annat genom att leverera 
utrustning som bidrar till att spara enorma mängder 
energi. Nyligen levererade vi en sådan utrustning till 
Norrköping vatten och avfall. En anläggning som har 
potential att spara 1 200 000 kilowattimmar per år, 
vilket motsvarar 150 lägenheters medelförbrukning.
 Vårt företag jobbar mycket i Europa, Sydamerika 
och Afrika, då med att omvandla avfall till el. 
 Här hemma finns mer att göra, på uppdrag av 
industrin. Det finns gott om flispannor som bara 
producerar värme. Vi kan se till att de blir 
elproducerande.
 Vårt företag har varit lönsamt från starten 2013, 
med fördubbling av omsättningen varje år. Tidigare 
var det kanske inte ekonomiskt att ställa om från 
fossila energislag men nu är den förnybara energin 
på väg att bli den mest lönsamma.

Carl Johansson, kund- och 
försäljningschef, och 
Björn Persson, regionchef, 
E.ON:

 – Att bidra med hållbara energisystem i våra städer är 
något vi ständigt arbetar med och samtidigt vill fortsätta 
utveckla. E.ON:s mål är att år 2025 ha ställt om till 100 
procent återvunnen och förnybar energi. Vi har kommit 
långt. Idag finns ett energisystem i världsklass i Norrköping 
och vi ligger även väl i fas med att kunna uppnå E.ON:s 
och kommunens gemensamma energimål, säger Carl och 
fortsätter:
 – För att kunna nå hela vägen fram krävs konkreta åtgärder 
och investeringar. Reservpannor konverteras från olja och 
kol till förnybara bränslen. Det är väldigt viktigt att vi 
nyttjar energin på rätt sätt och det är extra roligt när så 
sker genom olika helhetslösningar som bygger på flera 
förnybara energikällor – som exempelvis fjärrvärme, 
fjärrkyla, markvärme, vindel och solceller på taket. 
 – När det blir energi över, som exempelvis överskotts-
värme, tar vi gärna emot den och levererar den vidare till 
andra kunder. Att ta vara på spillenergi och biprodukter 
är kärnan i det energisystem som byggts upp runt E.ON:s 
kraftvärmeverk på Händelö, i nära samverkan med andra 
aktörer, till exempel Lantmännen Agroetanol. Vi har alla 
möjligheter att ta in fler företag i det energisamarbetet 
framöver, säger Björn.

Hur jobbar företagen för att

ställa om till förnybar energi?
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Familjen har jobbat med däck i tre generationer. 
 – Vi föddes in i det här. Jag har gummidäck i blodet, säger Daniel Årsjö, 
vd för Årsjö Däckstommar AB i Norrköping.
 Företaget är lite av en doldis, vilket man inte kan säga om Daniels bror och 
kompanjon, Johannes Årsjö som tagit titeln som Sveriges starkaste man nio år i rad

På skylten in till företaget står det Ragn-Sells. 
 – Ja, vi jobbar uteslutande på uppdrag av Ragn-Sells 
och det här är deras anläggning. Utåt är vi en del av 
dem, fast vi har våra egna anställda, egna maskiner och 
transporter, förklarar Daniel Årsjö.

Unik som entreprenör
Alla uttjänta bildäck ska återvinnas, enligt förordningen 
om producentansvar som infördes 1994. Då bildades även 
Svensk däckåtervinning AB för att skapa en organisation 
kring detta. Ragn-Sells har uppdraget att samla in och 
återvinna alla uttjänta däck i Sverige åt SDAB, från alla 
typer av fordon. Över hela landet har Ragn-Sells sina egna 
anställda för insamlingsarbetet. Utom i Norrköping, där 
alltså familjeföretaget Årsjö Däckstommar anlitats som 
entreprenör sedan 1997.

Omfattande verksamhet
 – Vårt företag, med 13 anställda, hämtar in 30 procent 
av alla skrotade däck i Sverige. Vårt upptagningsområde 
omfattar hela Mälardalen, Östergötland, norra Småland 
och Öland. Vi hämtar däcken och transporterar dem hit 
till Norrköping. Här sorteras först de hela däcken ut 
för att återanvändas till sprängmattor, fendrar eller för 

regummering, berättar Daniel Årsjö.
 Men majoriteten av alla de 13 000 till 14 000 däck 
som tas emot dagligen, klipps ned i småbitar för att skickas 
vidare som energimaterial och bli fjärrvärme i framför 
allt Norrköping men även i Linköping. Största kunden 
är E.ON.
 – All bearbetning görs här. Det är smidigt att avsättningen
 för större delen av vårt energimaterial finns bara några 
kilometer bort, säger Daniel Årsjö.

Företagsledare och allt-i-allo
Hur har ni fördelat uppgifterna mellan er bröder i företaget?
 – Formellt är det väl jag som är vd medan Johannes är 
produktionsansvarig. Men vi jobbar båda väldigt mycket 
med det praktiska. På ett litet företag rycker man in och 
gör det som behöver göras, säger Daniel Årsjö. 
 Just denna förmiddag håller Johannes ställningarna i 
produktionen medan Daniel berättar om företaget och 
hur de redan som smågrabbar vande sig vid stora maskiner 
och däck. Det var brödernas farfar Eje och deras pappa 
Göran som lade grunden för Årsjö Däckstommar, som 
blev aktiebolag på 1980-talet. 
 Finns det någon ny generation som vill ta över i framtiden?
 – Jag har två tonårsdöttrar och Johannes har tre barn, 

en son på sex år, en dotter på fyra år och en liten son på 
två månader. Jag tror nog att något av våra fem barn 
kommer att bära fanan vidare i framtiden. Som sagt, 
gummi i blodet, säger Daniel Årsjö och blinkar. 

Planerar att flytta
Inom några år är det tänkt att företaget ska flytta 
från nuvarande plats till Häradsudden.
 – Det har att göra med att Ragn-Sells vill flytta från 
hyrd mark till mark de äger själva. Men flytten hänger 
också ihop med att Ostlänken är tänkt att gå rakt över 
vårt område, säger han.
 Nödvändiga tillståndsansökningar har lämnats in 
till berörda myndigheter.
 Hur tänker ni framåt som underentreprenör till en 
stor uppdragsgivare?
 – Vi lever i femårsplaner och har ett avtal med 
Ragn-Sells fram till och med 2022. Vi tar inget för 
givet i framtiden. Konkurrenter finns alltid. Men 
branschen känns ganska säker. Det måste alltid finnas 
någon som tar hand om de uttjänta däcken, säger 
Daniel Årsjö.
   

Kraftfull entreprenör i det fördolda

Foto: Magnus Andersson

Johannes Årsjö, produktansvarig och Daniel Årsjö, vd, Årsjö Däckstommar.

Vårt företag, med 
13 anställda, hämtar 
in 30 procent av 
alla skrotade däck 
i Sverige.

Årsjö Däckstommar
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Let´s create Norrköping är ett gemensamt budskap för kommunen, näringslivet och andra 
med syfte att stärka varumärket Norrköping. Tillsammans kan vi stärka den positiva bilden 
av Norrköping genom att berätta om alla goda exempel som finns och genom att bjuda in 
till att vara med och skapa vårt framtida Norrköping. Vi väljer att göra det gemensamt 
under budskapet Let´s create Norrköping. 

För mer info, gå in på www.norrkoping.se/varumarke

Therése Thard Rydelius 
CEO & Co-founder, MyGizmo AB 

Så är jag med och skapar Norrköping: 
 – Genom MyGizmo, som numera är ett LEAD-bolag! 
MyGizmo är ett bolag som skapar en effektivare och 
lönsammare vardag för bolag i hantverksbranschen. 
Vi växer ständigt och skapar nya, spännande arbets-
tillfällen. För 1,5 år sedan var vi två stycken och idag 
är vi totalt nio som jobbar med bolaget, inom allt 
ifrån styrelsen till programmering och sälj. 

Det bästa med Norrköping är: 
 – Norrköping är en otroligt bra stad att bedriva 
företag i, eftersom vi bland annat har Sveriges bästa 
företagsinkubator LEAD här. Sedan har vi Norrköpings 
kommun som gör mycket för att utveckla och främja 
företagande i vår vackra stad!

 

Hanna Johansson 
COO, Lifee AB 

Så är vi med och skapar Norrköping: 
 – Vi vill få Norrköpings och Sveriges skolbarn 
att röra på sig igen. Det här gör vi med enkel teknik 
och gamification där motivation och lekfullhet är 
nycklarna till aktivitet. Vi "levlar upp" vardags-
motionen i Norrköping. Kom och var med!

Det bästa med Norrköping är:
 – Hur "nära" allting är. I Norrköping är det nära till 
andra länder, stora städer, stadskärnan, universitetet, 
rekreationsområden eller bara till pizzerian. Staden har 
också nära till kunskap, kontaktnät, innovation och 
möjligheter. I Norrköping är det nära till allt.

Mutlu Rüya 
Konstruktör, Sefer Construct

Så är vi med och skapar Norrköping: 
 – Vi arbetar med VDC, Virtual Design and 
Construction, som är ett sätt att bygga 3D-modeller 
på detaljnivå inför kommande byggprojekt, vilket 
minimerar riskerna för fel i produktionsskedet. 
Idag har vi kunder i exempelvis Stockholm men 
det här är ett arbetssätt som efterfrågas allt mer 
även i Norrköping vilken i sin tur lär innebära 
nyanställningar hos oss framöver.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Här finns allt man behöver. Närheten till
 Stockholm, Göteborg och Malmö och flyg ut 
till kontinenten. Kort sagt, bra kommunikations-
möjligheter. Det är också enkelt att hitta ny 
kompetens via Campus Norrköping.

 




