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2 Marknad

Beryl Lunder, vd för Länsmusiken i Örebro sedan hösten
2015, är en inspirerande människa. Hon växte upp i en
norrländsk småort där det var ”okej att vara eljest”, som
hon sa under vår intervju, och har en väldigt sympatisk
och inkluderande syn på vad musik och kultur ska vara.
Det renoverade Örebro konserthus har fått en inspireran-
de ledare som vd, och när Kulturkvarteret blir verklighet
kommer huset att bli ett självklart inslag i örebroarnas
medvetande. Att reaktionerna på Gävle konserthus, när
hennes Örebroflytt blev offentlig, närmast går att kate-
gorisera som ”chock” säger det mesta. Ni har redan sett
henne på omslaget, fortsätt bläddra så kan ni läsa om
henne också. 

I det här numret av Marknad har vi även träffat Ylva Axell,
ny vd för Gustavsvik, på Tripadvisor känt som ”barnfa-
miljernas paradis”, för att få veta mer om vilka satsning-
ar som väntas till sommaren. Vi har en hel del om
Industridagen, som kommer tillbaka efter succén 2015,
och vi berättar hur det gick när Ikea speed-dejtade.
Matigt.
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Örebro väl bevandrade skribenter. 
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4 Marknad

Nyheter

Startup-Sweden är Tillväxtverkets satsning på snabb-
växande, mindre, digitala bolag från hela Sverige. I höst
är det dags för projektets tredje Boot Camp för året. 

Nu söker man digitala företag som löser socia-
la och miljömässiga samhällsutmaningar och
har hållbarhet som affärsidé. Under en
intensiv vecka får bolagen tillgång till star-
tupscenen i Stockholm och kan utöka sitt
nätverk med andra företag, finansiärer och
möjliga partner. De får också utveckla sina kun-
skaper in om affärsutveckling.
Denna årets tredje Boot Camp riktar sig till star-

tups som löser sociala och miljömässiga samhällsut-
maningar genom digitala tjänster eller produkter –
och därmed bidrar till en hållbar utveckling.

– Det finns redan idag fler digitala företag som bidrar
till en hållbar utveckling, till exempel Welcome som
är en digital mötesplats för integration och Karma

som minskar slöseri med livsmedel. Men vi
behöver många fler. Vi kommer inte att nå
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
utan många nya djärva affärsidéer från
entreprenörer som använder företagandet
som ett verktyg för att möta samhällsutma-

ningar, säger Johanna Giorgi, hållbarhetsan-
svarig på Tillväxtverket.

Boot Camp 3 äger rum 11-15 september, och an -
mäler sig gör man senast 6 augusti på Tillväxtverkets
hemsida.

Callcenterföretaget Call-Up, som såg dagens ljus i
Gävle 1996, kommer nu till Örebro. Den 3 april flyt-
tar man in i SCB-huset på Klostergatan 10.

Call-Up är specialiserade på säljuppdrag, och i dags-
läget har man 40 anställda i Gävle som arbetar med
uppdragsgivare inom bank och finans, elhandel, för-
säkringar och media bland annat. Ambitionen är att
satsningen i Örebro ska leda till 30 anställda vid nyår,
och redan i dagsläget har man anställt ett tiotal per-
soner.
– Att vi väljer att etablera oss i Örebro nu är för att vi
vill växa och fick en möjlighet att komma in på orten
genom att ta över lokaler och personal efter ett annat
företag. Vi känner att det blåser tillväxtvindar i

Örebro, och vi vill gärna vara med, berättar Viktoria
Lindquist, marknadschef för Call Up. 
Hon konstaterar att man gärna vill etablera sig på

andra orter, men att det i dagsläget inte finns några
officiella planer på detta. 
Beroende på hur man lyckas i Örebro, så finns det

möjligheter att man kommer att anställa ytterligare
personer efter de 30 som är planerade vid årsskiftet.
– Vår styrka ligger i, förutom vår mångåriga erfaren-
het i branschen, det sätt på vilket vi tar om hand om
vår personal. Det är en bransch med hög personalom-
sättning, och vi arbetar aktivt dels för att rekrytera
rätt personal, men också genom att vårda de som
arbetar för oss, de är ju vår främsta tillgång, konsta-
terar Viktoria Lindquist.

Inflyttning pågår

Elektroskadia har öppnat ett nytt logistik-
center i Örebro där man tog emot den förs-
ta leveransen den 8 mars.
  Flytten, som fortfarande pågår, går från
Bistagatan där man varit belägen sedan
1967 till Lindvallsgatan i Munkatorp. Det
nya centret är totalt 43 500 kvadratmeter
stort, byggt i miljöklass silver med en sol-
cellsanläggning, och för att ytterligare
värna om miljön har man ett sedumtak
som gynnar de fåglar som vistas i områ-
det. Byggnaden rymmer bland annat ett
30 meter högt helautomatiserat lager och
det nya logistikcentret kommer att ha mer
renodlade processer och vara en del i att
nå våra strategiska mål på lång sikt.
  Flyttperioden beräknas vara klar i sep-
tember, och fram till dess bedriver man
verksamhet i lokalerna på både Bistagatan
och Lindvallsgatan och de cirka 300
anställda i verksamheten kommer succes-
sivt att flytta över till de nya lokalerna.

Boot Camp för
digitala Start-ups
Text Camilla Johansson 

Text Camilla Johansson 

Örebro, Trängens IP Anmäl dig på 

Call-Up
till Örebro

Nya byggen i Södra
Ladugårdsängen

Ett helt nytt bostadsområde med 2 000
nya bostäder ska utvecklas på Södra Ladu -
gårdsängen i Örebro. Brf Vingen är en del av
första etappen och byggs längs med Kab -
ingatan i kvarter Fallskärmen med 51 lägen-
heter.
  Huset som är ritat av de Örebrobaserade
arkitekterna Hålléns arkitekter, får tre trapp -
hus, fem våningar med en vindsvåning,
garage under gården samt en fasad av puts
och trä.
– Vi projekterar för att huset ska miljöklas-
sas och nå certifiering enligt Miljöbyggnad
nivå silver. Stort fokus på ligger på energi-
förbrukning och framför allt har vi höga
krav på innemiljön, att den ska vara hälso-
sam att bo i med bra och giftfria material
och tillgång till frisk luft, berättar Göran
Fahlström, projektledare från HSB Projekt -
partner.
  Tillsammans med andra bostadsaktörer
utvecklar HSB etapp 1B i Södra Ladugårds -
ängen. Garagen byggs under husen och
innergårdarna för att skapa bilfria zoner
mellan husen.

Anders Molin, vd och Victoria Lindquist, marknadschef.
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Öppet: Månd–fred 9–18, lörd 10–15, sönd 11–15. Örebrovägen 34, Rya, Lindesberg. Tel 0581-64 56 68. www.samuelkarlssonbil.se

UTOMLANDS ELLER TILL FJÄLLEN?
TA MED SOMMARSTUGAN!

VI SERVAR DIN HUSBIL OCKSÅ, VÄLKOMMEN

Kontorsplatser i Örebro uthyres!

www.hkm.se

HKM Publishing AB disponerar ett våningsplan 
vid Näbbtorget i centrala Örebro. Nu hyr vi ut kontorsplatser. 
Som hyresgäst delar du kontor med HKM Publishings 
medarbetare. Lokalerna är ljusa och fräscha, 
med tillgång till pentry, bra funktioner, egen adress och 
eget skrivbord. Nära till busshållplatser och 
parkeringsplatser. Självklarheter som larm, bredband, 
städning, skrivare, kopiator och scanner ingår. 

Intresserad?
Kontakta Stefan Hallenius på 
sh@hkm.se eller 070-483 59 47 för mer infomation.



6 Marknad

Nyheter

City Örebros branschfest är över för i år, och sex
näringsidkare har gått hem med diplom som bevis på
att örebroarna röstat fram dem i de aktuella kategori-
erna.

Att låta örebroarna rösta fram sina favoriter bland
stadens butiker och restauranger har blivit ett både
populärt och återkommande evenemang. När man
samlades för årets branschfest var det dags att presen-
tera de som fått de flesta rösterna. I kategorin Bästa
bemötande var det Örebro Ost som fått sina röster
för att råd och kunskap alltid levereras med ett leen-
de. Årets butik blev Conspiracy with WeSC med
motiveringen att man är en butik som inspirerar och
lockar många olika målgrupper med sin butik och
inredning. Restaurangen Fratellis blev vinnare i kate-
gorin Årets café/restaurang tack vare den goda maten
och höga trivselfaktorn som kunderna upplever.
Den nyligen påbörjade byggnationen av Sveriges

modernaste kvinnohus och deras särskilda omtanke

om samhällets utsatta gjorde att John Ekströms Bygg
AB röstades fram till Årets fastighetsägare.  ligare en
av kvällens vinnare står upp för samhällets utsatta,
och det är Örebro Stadsmission som gick hem med
diplomet för Årets nykomling då deras sociala enga-
gemang och arbete kring hållbar utveckling attrahe-
rar örebroarna. Sist men absolut inte minst så blev
Petter Stordalens senaste etablering i Örebro, Clarion
Collection Hotel Borgen, Årets uppstickare med
motiveringen att hotellet är ett guldkorn där man kan
övernatta eller bara mötas en stund och njuta av his-
toriens vingslag. Kanske i kombination med after-
noon sweets.
– I år är det nionde året som vi uppmärksammar
några av stadskärnans alla fantastiska verksamheter.
Även i år har örebroarna fått rösta fram sina favori-
ter. Vi vill belöna gott entreprenörsskap, goda idéer,
hårt arbete, hög servicegrad och vi tror på vikten av
de goda exemplens makt, menar Stina Storm, vd för
City Örebro.

Pengar till projekt för enkla jobb

Tillväxtverket har fått i uppdrag att främja
utvecklingen av modeller som kan skapa en -
kla jobb och enklare vägar till jobb för nyan-
lända och långtidsarbetslösa.
  Bakgrunden till detta är att arbetslösheten
fortfarande är hög bland personer med svag
förankring på arbetsmarknaden, trots att
den totala sysselsättningen ökar och arbets-
lösheten sjunker. Samtidigt uppger många
företag att brist på kompetens är ett stort till-
växthinder och att det är svårt att rekrytera
arbetskraft. Nu har Tillväxtverket valt ut en
rad projekt i Örebro, Halland, Skåne, Småland,
Uppsala, Stockholm, Västra Götaland och
Östergötland mellan vilka man fördelar 47
miljoner kronor. De projektägare som valts ut
har sedan tidigare samarbete med företag
eller branscher med konkreta rekryterings-
behov. I Örebro är det Studieförbundet Vux -
enskolan som kommer att driva projektet
Matchning mot jobb – gröna näringen i
Örebro, där man syftar till att förbättra till-
gången till kompetens i den gröna näringen
som har ett växande arbetskraftsbehov i
länet. I projektet kommer man erbjuda aktivi-
teter som stärker arbetsgivare och arbetsta-
gare, som yrkessvenska kopplat till bran-
schen eller utbildning i motorsågs- och röj-
sågskörkort samt en organiserad handled-
ning under praktikperioden.

Text Camilla Johansson 

Biologi och entreprenörskap
på universitet

Biologi och entreprenörskap är kanske inte
dagligen sammankopplat, men till hösten
börjar en utbildning på Örebro universitet
som ska länka dessa två discipliner med
varandra.
  Idag kan steget vara stort mellan utbild-
ning och den verklighet som gäller i arb -
etslivet inom biovetenskap, och det finns
en efterfrågan på en utbildning som kan
hjälpa till att överbrygga gapet.
– Fokus i utbildningen är de tre områdena
läkemedel, funktionella livsmedel och häl-
sosam miljö. Programmet innehåller ut -
bildning inom biovetenskap men ska även
göra att studenterna förstår företagens
villkor, säger Per-Erik Olsson, programan-
svarig för denna Sverigeunika utbildning.
  Det treåriga programmet Biovetenskap -
ligt program med inriktning mot biolo-
giskt entreprenörskap som startar i höst
ska ha ett nära samarbete med näringsli-
vet, både genom besök och föreläsare.
Utöver den vetenskapliga kompetensen
får studenterna kunskap om entreprenör-
skap och hur affärssystem fungerar. Efter
tre års heltidsstudier ska det vara möjligt
att arbeta inom livsmedelsindustrin, läke-
medelsföretag, samt företag inom biotek-
nik eller miljöanalys.

Per-Erik Olsson och Jana Jass.

Socialt engagemang och guldkorn
på branschfesten

City Örebro-gänget.
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ACCOUNT MANAGER MELLANSVERIGE
Nöjesguiden är en av Sveriges största mediekanaler inom kultur och nöje. Vi har sedan 1982 guidat våra läsare till 

det bästa nöjet och våra annonslösningar har alltid varit en naturlig del av vår produkt. Vi har idag 150 000 läsare i 
månaden i print och lika många unika besökare i veckan på ng.se. Nöjesguidens varumärke har aldrig varit starkare 

än nu. Nu letar vi efter en person som kan förstärka vårt team.

TJÄNSTEBESKRIVNING
Som Account Manager på Nöjesguiden säljer och paketerar du annonslösningar för både print och ng.se.  

Du arbetar efter tydliga mål och förvaltar och vårdar din kundportfölj. Kunderna är direktkunder och mediebyråer. 
Du är baserad i Örebro, tjänsteresor förekommer.

ERFARENHET OCH KOMPETENS
Du är en person som drivs av att arbeta mot resultat och mål och vill bli belönad därefter. Du älskar att sälja och 

göra affärer och mäts gärna mot tuffa mål. Du tar både budget- och säljansvar. Du gör kundbesök, gör mediedrag-
ningar och ökar värdet på och för befintliga och nya kunder. Ett eget kontaktnät värderas högt. Du får tillgång till 

vårt upparbetade CRM-system. Den vi söker har
åtminstone ett par års erfarenhet. Det finns mycket goda möjligheter till utveckling.

ERSÄTTNING
Grundlön samt en rörlig del. 

ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och personligt brev samt  

gärna ett foto. Skicka snarast din ansökan till Stefan Hallenius på sh@hkm.se.
Start: Omgående

Omfattning: Heltid
Placering: Örebro

Om du har några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Stefan Hallenius på sh@hkm.se  
eller telefon 070-483 5947. Du är också alltid välkommen att skicka

din öppna ansökan till rekrytering@nojesguiden.

Läs mer på ng.se/jobbamedoss. 
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Nyheter

Zinkgruvan Mining i Zinkgruvan har slutit ett så kallat
prestationsbaserat avtal med Momentum Industrial AB
och SKF för leverans av ett helhetskoncept av övervak-
ningstjänster och industrikomponenter.

Zinkgruvan Mining, som anrikar zink, bly och kop-
par och ingår i Lundin Mining-koncernen, innefattar
en djup underjordisk gruva, anrikningsverk och till-
hörande infrastruktur och sandmagasin i samhället
Zinkgruvan i närheten av Askersund. Det nu ingång-
na avtalet med Momentum Industrial och SKF är pre-
stationsbaserat mätt i antal producerade ton och syf-
tar till att öka driftsäkerheten och därmed förutsätt-
ningarna för att ökad produktion i Zinkgruvan.
Avtalet innehåller online-övervakning på de fyra pro-
duktionskritiska kvarnarna i anrikningsverket och
även produkter anpassade för kvarnar. Fjärröver -
vakningen av kvarnarna sker från SKF:s servicean-
läggning, SKF Solution Factory, i Kiruna.

– Vi har lång erfarenhet av produktionsstödjande
åtgärder i anläggningar världen över och är glada att
få vara delaktiga i att förbättra tillgängligheten i den
roterande utrustningen och produktiviteten på Zink -
gruvan Mining, säger Magnus Backe, chef på SKF
Solution Factory i Kiruna.
Momentum Industrial har levererat industrikom-

ponenter till Zinkgruvan under många år.
– Det är mycket roligt att vi får förnyat förtroende
från Zinkgruvan Mining tillsammans med SKF. Av -
talet är ytterligare ett exempel på hur vi hjälper våra
kunder till effektivare underhåll och en än mer ”håll-
bar produktion”, säger André Svensson, Key Account
Manager på Momentum Industrial i Örebro.
Avtalet mellan Zinkgruvan Mining och Momentum

Industrial och SKF omfattar fem år.

Text Ulf Hjelting

Företagskonkurserna ökar

Årets första kvartal bjöd inte på några
positiva siffror för svenskt företagande.
Statistik från UC visar på en ökning av
företagskonkurserna med +12 procent.
  Mars månad redovisar en blygsam min -
skning av antalet svenska företagskon-
kurser. Totalt visar de första tre månader
en ökning på +12 procent.
– Året har börjat svagt för svenskt företa-
gande. När vi jämför första kvartalet i år
med första kvartalet förra året, så gick
det bättre för svensk företagande förra
året jämfört med i år. Konkurserna är fler i
år och främst är det företagskonkurser
inom byggindustrin samt inom restau-
rang- och hotellbranschen som ökningen
är störst, säger Victoria Preger, mark-
nads- och kommunikationschef på UC AB.
UC:s statistik visar att det fortsatt skiljer
sig i landet vad gäller företagskonkurser-
na. För mars månad är det Västmanlands
län (+1 700 procent), Dalarnas län (+186
procent) och Jämtlands län (+160 pro-
cent) som redovisar störst procentuell
ökning för företagskonkurser. För Örebro
län är siffran +3 procent.

Energipris till Kopparbergs 
bryggeri

Kopparbergs bryggeri fick ta emot Öre -
broregionens energipris som årets före-
döme 2016 när priset delades ut under
Promotionmorgonen 31 mars. Region
Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län
står bakom priset.
  Vinnarna har utsetts av Region Örebro
läns fokusnämnd för miljö och klimat.
Priset delas ut för att främja insatser i
regionen för energieffektivisering, ökad
andel förnybar energi och minskad kli-
matpåverkan. Priset har delats ut sedan
2011. 
  Energipriset delas ut i två kategorier,
”årets inspiratör” och ”årets föredöme”.
Tullängsskolans restaurangpersonal är
årets inspiratörer för att de "arbetar kli-
matsmart i hela cirkeln, de är KRAV-certi-
fierade, serverar mycket vegetarisk mat
och väljer alla sina råvaror med omsorg."
Kopparbergs bryggeri är årets föredöme,
de "har gjort en investering i förnybar
energi som minskar utsläppen från fossi-
la bränslen med 97 procent eller 3 000
ton CO2/år. Detta har kombinerats med
en energieffektivisering som ska spara 20
procent energi.  De har även sett över all
sin spillvärme och vad som kan tas tillva-
ra."

Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät
genom att markera var ledningar ligger i samband
med markarbeten. Syftet är att förebygga skador och
avbrott på exempelvis tele-, el- eller fibernät som
annars riskerar att få allvarliga konsekvenser för vik-
tiga samhällsfunktioner.

– Vi befinner oss i en spännande och
expansiv fas där våra nya kundavtal
med Skanova och Vattenfall samt
nya kontor i Göteborg och Örebro
gör att vi söker många fler medarbe-
tare för att både dokumentera och
markera ut ledningsnät. Vår snabba
tillväxttakt sticker ut i branschen. Vi
gör ett viktigt jobb och ser fram
emot att sysselsätta ännu fler under

2017, säger Petter Holmberg, vd för Geomatikk.
Sedan starten 2011 har Geomatikk vunnit nya

marknadsandelar och 2014 toppade man Almis till-
växtliga bland företag i Gävleborgs län med en
omsättningsökning på mer än 900 procent. Under det
senaste året har även personalstyrkan vuxit med 126
medarbetare, en ökning med över 150 procent.

Geomatikk har idag 198 medarbe-
tare och räknar med att rekrytera
minst 50 medarbetare till under
2017. Geomatikk har en rikstäc-
kande fältverksamhet med kontor i
Luleå, Gävle, Stockholm, Örebro
och Göteborg. Majoriteten av
nyrekryteringen kommer att ske i
de två sistnämnda orterna.

Zinkgruvan Mining väljer
prestationsbaserat underhåll

Geomatikk rekryterar i Örebro

Text Ulf Hjelting
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9 EXTRA 
SEKUNDER LJUDBOK.
Ibland är det skönt att sitta kvar.   

Erbjudandet gäller 20/3 – 30/4 vid köp av 
takskjutport med montage. 
Vill du veta mer? Kontakta oss:

Just nu! 
MOTOR PÅ KÖPET

(värde fr. 3 000 kr)

Örebro
Radiatorvägen 1
Tel: 019-10 24 22

Hjärnvägen till nya mål

Bredda dina kunskaper 

och utöka din behörighet!

Kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning.

Starta dina studier när det passar dig. Kurser på grundläggande, 
gymnasial och yrkesinriktad vuxenutbildning erbjuds.

Utöka din behörighet!

allevux.se
För mer information kontakta

studievägledare: 070 - 589 81 35
mån-tors 8.00-9.30, fre 8.00-12.00

vux.vagledning@allevux.se

MISSA INTE ÖGONBLICKET
Slipade golfglasögon tar dig närmare 

det perfekta slaget. 

HOLMQUIST OPTIK SYNSAM · KUNGSGATAN 5
HOLMQUIST OPTIK SYNSAM MARIEBERG · MARIEBERG GALLERIA · ÖREBRO

Genom att anlita oss kan ni känna er trygga i att er 
ekonomifunktion hanteras på bästa sätt samtidigt som ni kan 

lägga fokus på att driva och utveckla er egen verksamhet.
Välkommen att läsa mer om oss och våra tjänster på

www.narkesredovisning.se
eller ring 070-559 03 48

Vilse i redovisningsdjungeln?

Vi hjälper dig!
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Den 1 mars tillträdde Helena Nylén tjänsten som dir -
ektör för varuförsörjningen på Spendrups Bryggeri.
Hon efterträder Gunnar Svensson som går i pension
efter 27 år på Spendrups.

– Helena har mycket goda ledaregenskaper och lång
och gedigen erfarenhet av supply chain. Det kommer
vara en stor tillgång när hon nu ska förvalta och för-
ädla varuförsörjningen inom Spendrups, säger
Fredrik Spendrup, vd för Spendrups Bryggeri.
Helena Nyléns ansvarsområde är mycket brett och

innefattar produktion, logistik och de centrala funk-
tionerna inköp, central teknik, central produktut-
veckling, planering och kvalitet och miljö på
Spendrups anläggningar i Hällefors, Grängesberg
och Vårby. Inom varuförsörjningen arbetar 530 av
de totalt cirka 900 medarbetarna inom Spendrups -
koncernen.
– Det är en spännande utmaning. Jag ser fram mot
att leda och utveckla varuförsörjningen på Spen -
drups Bryggeri men också skapa långsiktiga förut-
sättningar för fortsatt lönsam produktion, säger
Helena Nylén.

Helena Nylén är civilingenjör inom industriell eko-
nomi och har 20 års erfarenhet från supply chain.
Under åtta år var hon konsult och delägare i en
svensk konsultbyrå, med breda uppdrag inom
svenskt näringsliv. 2004 rekryterades Helena till
DeLaval där hon utvecklade globala distributions-
strategier, främst i USA, innan hon 2007 började
arbeta inom läkemedelsbranschen för Swedish
Orphan International där hon ansvarade för att
skapa en supply chain som möjliggjorde SOI:s till-
växt på den europeiska marknaden. Genom
Biovitrums förvärv av SOI 2009 bildades Sobi, där
Helena innehaft ett antal seniora positioner inom
bland annat kontraktstillverkning, inköp och global
distribution.
Gunnar Svensson kommer vara kvar på företaget

som senior advisor med särskilt ansvar för vattenled-
ningsprojekten: dels vattenledningen från Loka
Brunn till anläggningen i Hällefors och dels den mel-
lan Ludvika och Grängesberg som ska säkra vatten-
tillgången till bryggeriet.

Helena Nylén – ny direktör
på Spendrups

Text Ulf Hjelting

Recipharm tillverkar för
japanska marknaden

Recipharm är ett ledande CDMO-företag
(Contract Development and Manu -
facturing Organisation) inom läkemedels-
industrin. Företagets Karlskogadel har nu
ingått ett långtidssamarbete med Sato
Pharmaceutical Co avseende kommersiell
tillverkning och leverans av Emlaplåster till
Japan.
  Sato Pharmaceuticals grundades 1915
och har sitt huvudkontor i Tokyo. Före -
taget har dotterbolag i Europa, USA och
Kanada. Sato Pharmaceuticals fokus är att
bidra till kunders hälsa genom att erbjuda
receptfria läkemedel. Genom åren har
företaget tagit fram en rad produkter i
syfte i att hjälpa människor att uppnå en
högre livskvalitet. Sato Pharmaceuticals
firade sitt 100-årsjubileum år 2015.
  Det är Recipharms anläggning i Karlskoga
kommer att tillverka och leverera till Sato.
Efter introduktion i Japan förväntas den
årliga volymen av Emlaplåster för Sato bli
en betydande utökning av produktionen i
Karlskoga. Emla används för lokalbedöv-
ning och kommer att höra till Satos affärs-
område för originalläkemedel.
– Vårt samarbete med Sato inleddes 2012
och det här nya avtalet fördjupar partner-
skapet. Vi ser fram emot lanseringen i
Japan och samarbetet med Sato, som
kommer att gynna båda bolagen, säger
Ingela Palmkvist, General Manager på
Recipharm i Karlskoga.

Ny samverkanschef 
på universitetet

Sofia Larsen har efter tre år som chef för
Academedias för- och grundskoleseg-
ment beslutat sig för att tacka ja till tjäns-
ten som samverkanschef på Örebro uni-
versitet.
– Jag har pendlat mellan Stockholm och
min hemort Örebro under stora delar av
mitt yrkesliv. Familjen har alltid stöttat
mig, samtidigt vill jag vara mer närvarande
hemma, säger hon.
  Sofia Larsens engagemang i utbildnings-
frågor är stort. Hon satt i Academedias
styrelse i fyra år innan hon tog ett opera-
tivt ansvar som chef för för- och grundsko-
lesegmentet. Dessförinnan satt hon i riks-
dagen och var ordförande i utbildningsut-
skottet.
– Jag har haft ett både viktigt och spännan-
de uppdrag på Academedia, jag har också
haft förmånen att arbeta med människor
som brinner för samma sak som jag gör,
att genom utbildning ge våra barn och ele-
ver bästa möjliga förutsättningar i livet.
Rekryteringen av en ersättare inleds ome-
delbart.

Helena Nylén, ny direktör för varuförsörjningen på Spendrups Bryggeri.
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Med över 500 köksluckor att välja på är det lätt att få ett personligt kök. 
Besök vårt showroom på Adolfsbergsvägen 2–4 i Örebro. 

www.cucinelube.it
019-10 66 10, Adolfsbergsvägen 2–4, 702 27 Örebro. Öppettider måndag–fredag 10–18, lördag 10–14.  

ITALIENSKA KÖK 
MED FINESS.

IT- Problem?

Öppettider:
Mån-Fre 9-18,

Lör 10-14

www.bec.se
019-675 40 40/50

Aspholmen i Örebro

Utnyttja 50% 
Rut-avdrag

• Bärbar datorer
• Mobiltelefoner 
• Virusrensningar
• Programöverföringar

• Stationära datorer
• Surfplattor
• Backuplösningar
• Dataräddningar

Vi erbjuder professionell support om:

Toshiba Fyrkärnig A10-8700P
8GB Ram minne • 256GB SSD hårddisk
15,6” Full hd skärm • Win10

5995:-

MacBook Air, Intel Core i5 
4GB minne • 128GB SSD hårddisk 
11.6” skärm 9995:-

ASUS ROG GR6 Speldator
8GB Ram, 
500GB hårddisk
Geforce 960GTX 2GB grafik,
Intel Core i5 + Win 10

6995:-

Lenovo TAB 2 Surfplatta A10-70F
 10,1” • 16GB • Vit • Full hd skärm

1995:-

(Ord.pris 6995:-)

(Ord.pris 2495:-)

(Ord.pris 10995:-)

1994 - 2017

23 år
i branschen

Vi utför även på-plats-service!

info@bec.se

Byter nu namn till

En olycka händer så lätt...
Vi fixar så att plåt och lack blir rätt!

Välkommen!

Besöksadress: Bettorpsgatan 16 & 24, Örebro
019-31 02 20 werksta.se

PROVA  
VIKING GRACE  

I VÅR TILL  
SPECIALPRIS

Ny tid. Nya tankar.
Nya lyxiga Viking Grace.

Läs mer på Vikingline.se  
eller boka direkt på 08-452 40 40.

DAGSKRYSSNING MED  
VIKING GRACE OCH AMORELLA 
Stockholm–Mariehamn. Bufféfrukost, fem timmars konferens 
med kaffe och frukt samt buffémiddag med vin, öl, läsk och kaffe. 
Fartygsbyte i Mariehamn. Prisex 455:- (ord pris 525:-) 

Gäller avresa t o m 21/6 2017. Ange kod SKONFX.
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Nyheter

Bergman & Beving har förvärvat samtliga aktier i
Arbeskokoncernen, Arbesko Gruppen. Företaget
kommer fortsatt att drivas som ett självständigt pro-
duktbolag.

– Det här känns mycket positivt för både oss och
våra kunder. Vi fortsätter att utveckla skydds- och
yrkesskor på vårt unika sätt, precis som vanligt.
Skillnaden är att vi har en ny, stark ägare bakom oss,
säger Peter Svensson, tillträdande vd på Arbesko.
Arbesko är ett familjeföretag med egen forskning

och utveckling samt tillverkning i Kumla, av skydds-
och yrkesskor för professionella användare. Det som
startade med en av landets första partiskohandlare
för fem generationer sedan är idag ett företag som
omsätter 200 miljoner kronor per år och har cirka
120 anställda. Arbesko är marknadsledande inom
skydds- och yrkesskor, är etablerade både i och utan-
för Norden. 
Bergman & Beving utvecklar konkurrenskraftiga

lösningar med produkter och tjänster – premiumva-
rumärken – som står för innovation och kvalitet till
professionella användare inom bygg och industri. 
– Med sitt tydliga fokus på premiumvarumärken var
Bergman & Beving ett naturligt val som ny ägare för

att utveckla Arbesko i framtiden, säger Peter Geisler,
som efter 34 år som ägare och vd för Arbesko kände
att en försäljning var ett naturligt steg.
– Morgondagens marknad kräver en förmåga och
resurser för kontinuerlig utveckling, vilket Bergman
& Beving erbjuder. Vi på Arbesko ser fram emot att
fortsätta vår positiva, långsiktiga utveckling tillsam-
mans med våra kunder och återförsäljare – och med
en ny stark ägare som delar både våra värderingar
och våra mål.
Arbesko kommer att fortsätta drivas som ett själv-

ständigt produktbolag inom Bergman & Beving.
– Arbesko är ett väletablerat företag med hög kom-
petens hos sina medarbetare, ett starkt varumärke,
goda kundrelationer och en stark position på den
nordiska marknaden, säger Pontus Boman, vd på
Bergman & Beving.
– Förvärvet ligger helt i linje med strategin för oss på
Bergman & Beving, där våra produktbolag utvecklar
premiumvarumärken inom olika produkt- och till-
lämpningsområden för professionella användare
inom bygg och industri. Vi ser mycket goda möjlig-
heter till vidare utveckling och tillväxt för Arbesko
som en del av Bergman & Beving.

Text Ulf Hjelting

Ny evenemangs- och mark-
nadsansvarig på
Örebrokompaniet

Den 3 april började Louise Anestad Sar -
bäcken som ny evenemangs- och mark-
nadsansvarig på Örebrokompaniet. Louise
har erfarenhet från reklam- och eventby-
rån Soul NPP i Örebro och PS Communica -
tion i Stockholm.
  Louise Anestad Sarbäcken kommer när -
mst från arbetet som byråchef på reklam-
och eventbyrån Soul NPP i Örebro och har
tidigare arbetat på  PS Communication,
kommunikationsbyrå från Stockholm. Under
2015 arbetade hon som projektledare för
Jubileumsveckan Örebro 750 år på upp-
drag av Örebrokompaniet.
– Under arbetet med Jubileumsveckan in -
såg jag vilken potential Örebro har som
evenemangsstad. Festivalen hade över
400 000 besökare under sex dagar. Det
känns otroligt spännande att få anta utma-
ningen att utveckla Örebro vidare mot
målsättningen ”Sveriges största evene-
mangsstad efter de tre storstadsregioner-
na”, säger Louise Anestad Sarbäcken.
– Att dessutom få förmånen att arbeta
med Örebro som varumärke och sprida
både plats och kännedom i övriga Sverige
är något jag ser fram mycket emot.
  Tjänsten som evenemangs- och mark-
nadsansvarig är ny på Örebrokompaniet
och handlar om att tillsammans med ex -
terna lokala, nationella eller internationella
arrangörer eller i egen regi föreslå och ge -
nomföra evenemang i kommunen som
marknadsför Örebro. I tjänsten ingår även
ansvar för platsmarknadsföringen av sta-
den, förutom evenemang även gentemot
potentiella inflyttare och etablerare.
– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av
Louise. Under jubileumsveckan hade vi ett
mycket bra samarbete och den succé som
den innebar talar egentligen för sig själv.
Både Örebro och Örebrokompaniet är att
gratulera till att vi nu knyter en så kompe-
tent kraft till detta viktiga uppdrag, säger
Örebrokompaniets vd Christer Wilén.

Bergman & 
Beving 
förvärvar 
Arbesko
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IirisViljanen
9 september kl 19.00

Biljetter: ticketmaster.se

Ny butik i Hallsberg
med bl.a. Blommor och Café

Erbjudandet gäller t.o.m. 
den 21 april

Barnkläder stl.

50-140

Blommor • Café • Leksaker • Heminredning
ÖPPET: Tis, ons & fre 10–17 • Lör 10–15 • Sön 10-15

Tel 0732-61 38 58 • Ö:a Storgatan 37 Hallsberg

från

89:-st

Pias
Shop & Fika

NU

20%
rabatt

SÖNDAGS- 
ÖPPET FRÅN

23/4

VÅFFLOR MED 
SYLT OCH 
GRÄDDE

20:-

Premiär-söndagen ger vi 
extra bra priser på allt i cafeet.
Välkomna in och fira med oss.

Vi har nu
byggt om och fått 

en större butik. 
Det firar vi med

20%
på allt i butiken 

t.om 30 april.

blomster- 
arrangemang

 Vi ses på Chateau Grand Cru mässan!

Alkohol i samband
med arbete

ökar risken för olyckor.

På allas läppar!
En given succé igen i årets upplaga av 

jubileumschampagnen;
Örebro 752 År.

Finns nu på beställningssortimentet i 
Örebro Län.

Champagne
Alkoholhalt 12%

Örebro 752 år tradition cuvée, 
art.nr 77360, 346 kr
Örebro 752 år rosé, 
art.nr 77919, 370 kr.

www.dinmasspartner.nu
070-510 64 04

Vi ses på Chateau Grand Cru mässan! s

Sätra Brunn, Sala • Tel. 0224-546 00
info@satrabrunn.se • www.satrabrunn.se

Hos oss njuter du av härliga bad, sköna behandlingar, 
god mat och en skön natts sömn. 

Sätra Brunn
 – för en stund av välbefinnande
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Reklam & PR

Sedan investmentbolaget Custos, med finansmannen
Mats Qviberg i spetsen, tog över tidningen Metro för
50 miljoner kronor har det spekulerats om chefre-
daktören Eric Ljunggrens framtid. 

Spekulationerna avslutades när Staffan Erfors pre-
senterades som tidningens nya chefredaktör från 30
mars.
– Det är kul att få välkomna Staffan till Metro. Han
är en mycket erfaren journalist och har även en stor
vana vid att vara arbetsledare och publicist, bland
annat efter sina sex år som chefredaktör för
Kvällsposten, säger Christen Ager-Hanssen, Metros
styrelseordförande och Custos vd, i en kommentar.
Staffan Erfors är nöjd han också. Till Dagens

Media säger han:
– Det känns både hedrande, roligt och inspirerande
att bli chefredaktör och ansvarig utgivare för en av

Sveriges största dagstidningar. Metro är dessutom ett
mediehus med nya ägare som tillför en massa energi
och roliga idéer. Metro som organisation är väldigt
pigg och inte rädda för förändringar. Jag tror att det
är en perfekt matchning mellan ägarbolaget och
mediehuset, säger Staffan Erfors till Dagens Media.
Eric Ljunggren då? I ett pressmeddelande meddela-

des det att han blir vice vd för Metrokoncernen.
– Jag har under en längre tid fört diskussioner med de
nya ägarna om en ny roll. Som vice vd med ansvar för
helhetsaffären kan jag göra största möjliga nytta för
Metro, det företag där jag inledde min karriär som
16-åring, säger Eric Ljunggren om sitt nya uppdrag.
Ordförande Ager-Hanssen uttalar sig även här och

säger att Ljunggren har ett "gediget kunnande om
Metros alla affärsområden".
– Det är därför en stor glädje för oss att han i sin nya
roll kan fokusera på helhetsaffären.

Metro lockar över
Realtids chefredaktör

Iphone mot aids

I slutet av mars släppte Apple en röd ver-
sion av Iphone 7. En del av intäkterna går
till arbetet mot hiv/aids i framförallt
Afrika. Telefonerna kommer i begränsad
upplaga och kampanjen görs i samarbete
med organisationen Red, som startades
av bland andra U2-sångaren Bono för drygt
tio år sedan. Sedan tidigare har Apple sålt
röda hörlurar, högtalare och Ipods till för-
mån organisationen.
  "Hittills har vi samlat in över 130 miljo-
ner US-dollar genom att sälja våra Red-
produkter” hälsar Apple på sin hemsida
och tillägger: ”För varje köp vi kommer
ett steg närmare en generation fri från
aids”. Priset för den Red-telefonen börjar
på 8 595 kronor för en Iphone 7, och 9 895
kronor för en Iphone 7 Plus. Cirka tusen
kronor mer än standardmodellerna.
  Apple och Bono har som ni säkert minns
arbetat tillsammans tidigare, när techfö-
retaget tvingade sina Iphonekunder att
ha en U2-skiva i telefonerna. Förhoppnings -
vis blir detta en större framgång.

Text Jonas Källgren

När The Daily Mail bevakade ett möte mellan Stor -
britanniens premiärminister Teresa May och Skott -
lands försteminister Nicola Sturgeon – ett möte som
handlade om Storbritanniens framtid, utträdet ur EU
och Skottlands eventuella utträde ur Storbritannien –
låg fokus på de två regeringschefernas klädsel och
utseenden.

”Strunt i brexit, vem vann ’Legs-it?” var rubriken som
The Daily Mail, enligt uppgift Englands största tid-
ning, körde på förstasidan. Inne i tidningen löd rubri-
ken ”Finest weapons at their command? Those pins!”,
där ”pins” syftar på kvinnornas ben.
Som tur är fick de mothugg. Alastair Campbell,

som jobbade åt Tony Blair, kallade tidningen för
”avskum” och uppmanade människor att riva sönder
den. Ed Miliband, Labourpartiets förre ledare skrev
”1950-talet ringde och ville ha tillbaka sin rubrik.
#vardagssexism” och även Labours nuvarande ledare
Jeremy Corbyn stämde in i kritiken. ”Det är 2017.
Den här sexismen måste förpassas till historien.
Skäms, Daily Mail”. 

Upprördheten drabbade även i sammanhanget
oskyldiga tidningen Daily Mali, som i vanliga fall
rapporterar från en helt annan kontinent. ”It was the
Daily Mail NOT the Daily Mali that produced this
offensively sexist front-page” twittrade de från sitt
konto @malidaily.

The Daily Mail med sexistisk etta
Text Jonas Källgren
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Hyreslediga lokaler i Örebros finrum

0702-14 44 44 • anders@w-invest.se

Kontakta oss för personlig visning

Drottninggatan 3. Ca 1000 kvm + KV Engelbrektsgatan 4. Ca 400 kvm + Bankvalv Kungsgatan 8. Ca 390 kvm. Plan 2 tr

019-363636

SP Godkänd  a

ält i to
ppskick!

t

Tält för alla tillfällen!

Vår erfarenhet - Din trygghet

Välkommen till vår 
nyöppnade restaurang!

www.orebrogolf.se
019 - 10 11 00

Vi finns på Gustavsvik och Mosjö
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“Vd för Länsmusiken i Örebro sedan första september
2015” är ett tråkigt men akkurat sätt att beskriva
mångfacetterade Beryl Lunder på. Vi träffade henne i
nyrenoverade Örebro Konserthus, där hon delar lokal
med en av världens bästa kammarorkestrar.

Hon är svag för utmaningar, Beryl Lunder. Så när
hon, då chef för Gävle Konserthus och Symfoni -
orkester 2015 blev kontaktad av ett rekryterings-
företag med uppdrag att ta fram kandidater till
vd-jobbet på Länsmusiken i Örebro gick hon
igång.
– Jag var inte på väg, men jag är svag för utma-
ningar där utgången inte är given och det finns
någonting att utveckla. Ett nytt konserthus med
ett gammalt ansikte, med en förhållandevis ung
orkester. En ny verksamhet skulle utvecklas. Ett
kulturkvarter fanns som vision. Jag såg sånt som
jag inte kunde motstå.
Beryl tillträdde 1 september 2015 och klev in i

en byggarbetsplats. På något sätt lyckades ändå
Örebroporten bli klara med bygget till invigning-
en i början av december samma år.
– Hur det gick till vet jag inte. Det var som att
kliva in i en torktumlare och komma ut i ett nytt
konserthus, berättar hon.
De första månaderna handlade om att sortera

stort och smått, mer eller mindre akut.
– Det var en överväldigande upptakt, precis en sån
utmaning jag är svag för. Jag hade med mig erfa-
renhet från att ha arbetat i ett konserthus i 15 år
och där följt alla årstider – ombyggnationer, ny -
byggen, omgörningar. Det var en trygghet. Allt
man vill bevara måste utvecklas, så det är natur-
ligt att vi är stadda i stark utveckling. 
Hösten 2015 och våren -16 gick åt till att skapa

ett hem för både publik och musiker. Det var logi-
stik, rutiner, inredning, och teknisk utrustning
som inte var på plats. Beryl var hands on.

Text Jonas Källgren Foto Martin Henningsson

Beryl Lunder
- vd för Länsmusiken i Örebro
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”Jag har faktiskt aldrig hört någon som kommit hit och efteråt sagt att de inte tycker inte om musiken, säger Beryl Lunder.”
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– Det är som att flytta in i ett hem, ett
arbetshem. De som kommer hit ska
känna sig hemma. som att de kommer
hem till en god vän. Då måste det som
finns här vara genomtänkt. Till exem-
pel “var är den bästa placeringen för
den här papperskorgen?”
Fortfarande är allt inte helt färdigt.

Nu står akustiken i fokus för en upp-
datering.
– Arbetet fortsätter, vi behöver bo in
oss, spela in oss, komma fram till vad
som fungerar bra och vad som behö-
ver åtgärdas. Det akustiska och i viss
mån det scentekniska ska utvärderas.
Vi kommer in på det planerade kul-

turkvarteret och om hur Konserthuset
nu kommer att befinna sig i en byggar-
betsplats, snarare än att vara en.
– Kulturkvarteret kommer att påverka
oss mycket. Det ska vara en helhet där
man kan samlas och bara vara, men
också besöka när man är på väg till
Kulturskolan, stadsbiblioteket eller
konserthuset. En plats där det finns
verksamheter men där du också bara
kan vara. Det finns för få ställen där
man bara kan hänga utan att behöva
göra någonting. Jag är en vurmare för
att man ska kunna göra både och.
Att flytta Örebro var inte främmande

för Beryl. Hon bodde i Örebro under
fem år då hon utbildade sig på Musik -
högskolan.
– Örebro då var en helt annan stad,
men jag trivdes väldigt bra redan från
dag ett. Har man lyckliga studieår i en
stad så får staden ett lyckoskimmer
över sig, så Örebro har alltid haft väl-
digt god klang i mitt huvud. Sedan
dess har Örebro blivit en storstad i
mindre format.
Det finns en stolthet i staden som Beryl

uppskattar.
– Stoltheten är otroligt betydelsefull,
för om jag själv som bor här är stolt så
smittar det av sig på andra när jag
berättar om Örebro. Det kände jag
från dag ett när jag kom hit till kon-
serthuset. Under min första dag på
jobbet upptäckte jag att varenda män-
niska jag mötte visste varför det var
viktigt att Konserthuset byggdes om:
för att skapa ett hus med en akustik
som håller samma höga klass som den
orkester som huserar i det. Det var
imponerande.
Hon är en stark förespråkare för ett

mer inkluderande kulturliv.
– Vi är rätt bra på att i handling säga
till människor ”kom som du är” men
lägga till, med låg röst och finstilt,
”och bli som en av oss”. Det är svårt
att leva efter ”kom som du är och var
den du är”. Det finns inom alla ytt-
ringar: konst, kultur, idrott. Under -
förstådda koder. Det är inte fel, men
man behöver rymma även de som inte
kan koderna.
– Det kanske är en utopi men jag ser
framför mig att Kulturkvarteret ska
vara ett kulturellt kraftverk, ett hus att
längta till, en magnet för stadens och
regionens kulturliv. 

Det är det som Beryls jobb till stor
del går ut på, menar hon. Att skapa
rätt förutsättningar. Att “lägga isen så
att andra kan åka”. 
– Jag är den som ska åka minst men
som svarar för att isen finns där och
att det är riktigt bra is.

Vad är dina starkaste sidor som leda-
re?
– En sak jag är stolt över är att jag kan
rekrytera människor som är bättre än
jag och låta dem fortsätta vara bättre
än jag. Att omge mig med människor
som säger emot och tycker tvärtemot.
När alla håller med mig blir jag riktigt
bekymrad.

Henry Ford sa en gång något i stil med
“jag kan svara på vilken fråga du än
ställer till mig. Jag behöver bara kalla
in rätt person av mina anställda.”
– Så är det, olika är oslagbart. Man ska
våga ta in människor som till synes inte
passar in, kanske faktiskt inte passar
in. Det blir en mycket bättre dynamik.
I Länsmusikens uppdrag ingår att

erbjuda invånare i Örebro kommun
och län “professionell konsertverk-
samhet av hög konstnärlig kvalitet”,
berättar Beryl. Till hjälp har man en
egen fast ensemble: Svenska Kammar -
orkestern. En av världens mest fram-
gångsrika kammarorkestrar.
– Svenska Kammarorkestern har
under sina 22 år utvecklat ett helt
unikt sound och har en osviklig näsa
för spännande och nyskapande samar-
beten. Det är en gruvligt bra orkester
som dessutom har uppdraget att
genom nationella och internationella
turnéer marknadsföra Örebro kommun
och regionen. Orkestern blev nomine-
rad till Årets Guldvinge på Örebro -
galan 2017, bland annat för framträ-
dandet på Nobelfesten. Den är en
stolthet för huset och regionen.
Barn och ungdomar är en viktig mål -

grupp. Under minst fem veckor per år
gör Svenska Kammarorkestern pro-
duktioner för och med barn. Låter
dem komponera, skickar ut musiker
och pedagoger till skolklasser, låter de
unga göra produktioner i Konsert -
huset. Bjuder in till bebisrytmik, till
konserter för barn och unga, och sam-
arbetar med Kulturskolan. 
– Där arbetar vi, Kulturskolan i Öre -
bro och Kulturskolan i Karlskoga med
projektet El Sistema som använder
musik som ett verktyg för social ut -
veckling, något som har gett upphov
till många professionella musikkarriä-
rer. Vi bjöd till exempel in barn och
unga från Hagaskolan som fick dirige-
ra orkestern och jobba i workshops
med musik och rytmik. Orkestern spe-
lade bland annat musik ur filmen Star
Wars vilket var väldigt populärt.
Närmare hälften av våra konserter rik-
tar sig till barn och unga.

Det är ett bra sätt att garantera åter-
växten.

– Ja, jag brukar säga att om jag hade
fått åka skridskor med en hockeyspe-
lare när jag var tio år så hade jag kan-
ske blivit hockeyspelare istället för att
sitta på läktaren och undra vad ”icing” är.

Lär man sig inte när man är ung – då
lär man sig kanske inte alls.
– Det är ett av skälen att det är så vik-
tigt att vi når fram till barnen och
deras föräldrar. Lär man sig som ung
att trampa upp stigen till konserthuset
så är det en naturlig väg att gå när man
blir större.

Vad säger du till de som frågar ”varför
ska man lägga tiotals miljoner på
Svenska Kammarorkestern varje år?”
– Jag brukar svara ”varför inte” och
då brukar det ta stopp. Ofta kan man
inte formulera vad man har emot det.
Jag har en favoritmening som männi-
skor säger: jag visste inte ens om att
jag tyckte om det här. 
Kammarorkestern består av 39 till-

svidareanställda musiker och totalt
arbetar 50 personer på Länsmusiken.
– Självfinansieringen är inte så stor,
15-20 procent av omsättningen är
publik- och hyresintäkter, men det
finns ju andra värden också. Skulle
man räkna på vad vi genererar i skat-
teintäkter så tror jag att vi bidrar med
mer än vi förbrukar själva.
Alla människor har en relation till

orkestrar, menar Beryl. Även fast man
kanske inte vet om det. Filmmusik till
exempel - filmer som Sagan om ringen,
Jurassic Park, Harry Potter och så
vidare skulle bli ganska uddlösa utan
musiken, som alltid spelas av en sym-
fonisk orkester.
– Jag har faktiskt aldrig hört någon
som kommit hit och efteråt sagt att de
inte tycker inte om musiken. Den är
något man berörs av, och det är häftigt.
Örebro Konserthus värdeord är kva-

litet, omtanke, och mod. 
– Vi talade tidigare om stolthet, som
jag tycker är väldigt viktigt. Där är
mod en ingrediens, och det är en egen-
skap som jag tror att alla människor
uppskattar. En egen orkester i en stad
är modigt. Att säga ”vi tror på det
här”. Kunskaps- och kulturcentret i
Askersund till exempel, det är modigt
att bygga det, det signalerar att man
vill någonting, vill utvecklas, satsar.
I Beryls uppdrag ingår det att se till

att Örebro Konserthus lokaler
används till uthyrning, egna arrange-
mang, och samproduktioner. 
– Dels tillhandahåller konserthuset
lokaler för utomstående ensembler
och artister. Dels gör vi egna arrange-
mang där vi tar hit artister och grup-
per och utvecklar koncept. Den tredje
delen är när vi utvecklar koncept till-
sammans med andra arrangörer och
producenter, vilket vi till exempel har
gjort med Klubb Mono och Radio -
sessions. Vi samarbetar också med
Örebro Jazz- och Blues Club som gör
allt fler konserter här.

Hur hands on är du i det här arbetet?
– Jag målar upp en bild av hur jag tyc-
ker att vi ska gå och ungefär i vilken
omfattning, och sedan har medarbe-
tarna rätt fria händer att utforma
resultatet tillsammans med mig, sig
själva och andra.

Vad har du tagit med dig från Gävle
till Örebro?
– Jag kan inte kopiera, men det är
ändå rätt mycket som jag har varit
med om förut i en annan kontext. I
Gävle upplevde jag orkestern som
betydligt mer ifrågasatt, här är den så
självklar. Det som är likt är att det är
ett hus som man kan utveckla. I Gävle
hade jag fyra m: musik, mat, möten,
människor, och så tänker jag fortfa-
rande kring det. Enligt min uppfatt-
ning kan man inte leva utan något av
dessa m. På konferenssidan har vi gått
från att stå värd för noll möten till att
ha haft 10 090, för att vara exakt,
mötesgäster under 2016.
Tillskottet av Restaurang Umami

har blivit ett lyft för Örebro
Konserthus. Beryl säger att man har
”gått från att inte göra något alls i en
restaurang vi inte hade till att nu göra
åtminstone 20 konserter där per år.”
– Vi lyfte taket 6 meter och förlängde
byggnaden med 12 meter och det är
den delen, foajén, som har blivit res -
taurangdel.
– Glenn Hughes spelade här och då sa
maken ”du måste gå”. Där såg jag alla
40-50-plussare som gillar rock i Öre -
bro. Spelningen började klockan 20
och samma kväll arrangerades den
första Klubb Mono-kvällen i konsert-
husets foajé, med förband klockan 21,
Frida Hyvönen gick på klockan 23.
Jag gick dit och steg in i en helt annan
miljö med en blandad publik från 20
år och uppåt. Jag var mäkta stolt.
Nerikes Allehandas (den lokala dags-
tidningen, reds anm.) recensent skrev
att det var som att komma hem till
någons vardagsrum. Klubb Mono gör
vi i samarbete med två erfarna arran-
görer, det är jag noggrann med att
säga. Det är väldigt bra med olika
typer av scener i ett hus, det är därför
den förväntat kommande ”black boxen”,
som bygger ihop konserthuset med
Kulturkvarteret, är så betydelsefull.
Där kan vi ha dansgolv, teater, spela
musik med publiken i mitten och
ensemblen längs med väggarna… det
går att variera sig i oändlighet.
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LYSSNA I APPEN

20 Marknad

Vad fick dig att välja musiken?
– Jag växte upp i ett hem där det
sjöngs och spelades mycket och har
vuxit upp i kyrkor där också musiken
haft en väldigt naturlig plats och funk-
tion. Tidigt var jag väldigt bestämd
med att jag skulle ägna mig åt musik,
att jag inte kunde tänka mig något
annat. Jag har sagt till många elever:
om du inte kan tänka dig något annat
än musik så ska du välja musik. För
det kommer att krävas att du är så
dedikerad. Kan du tänka dig något
annat så gör det, för då kan du fortfa-
rande ha jättekul med musik vid sidan
av.

Spelar du någonting idag?
– Ja men bara till husbehov, privata
fester, sådana tillfällen.

Vad gör du annars på fritiden?
– Jag är gift med en norrman, också
musiker (som spelar trombon i Kung -
liga Filharmonikerna, reds anm.). Som
norrman värnar man sin fritid något
enormt – under ledig tid lever jag mitt
liv i ull och utomhus. Jag har ett väld -
igt starkt behov av fjäll, tystnad och
ensamhet men tycker också mycket
om den pulserande stadsmiljön, att det
aldrig tar slut med människor.

»

Beryl Lunder växte upp i ett hem där det sjöngs och spelades mycket musik.
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22 Marknad

Entreprenören Alexander Pärleros är
för många känd som grundaren av
Framgångspodden med drygt en mil-
jon lyssnare varje månad. Alexander
är även entreprenören och riskkapita-
listen som vågade hoppa av sitt välav-
lönade jobb som mediesäljare för att
förverkliga sin dröm och bli entreprenör
genom att starta företaget Mobilio.
Han brinner för att göra skillnad i värld -
en och för andra människor genom sitt
entreprenörskap.

– Idén till Framgångspodden föddes
för två år sedan när jag kände att jag
ville göra podd där entreprenörer, även -
tyrare, författare, artister och andra
framgångsrika personer kunde dela
med sig av sina erfarenheter och ge
goda råd till andra. Min första gäst var
Sebastian Siemiatkowski, grundare av
Klarna. Jag var supernervös, men sam-
tidigt inriktad på att göra en riktigt
bra podd. Jag hade därför gjort detal-
jerad research i flera dagar innan.
Numera gör jag ett par timmars rese-
arch för varje ny gäst som jag intervju-
ar, säger Alexander Pärleros.

Alexander har en stark tävlingsin-
stinkt och hade redan från start målet
att göra en podcast som är minst tio
gånger bättre än alla andra. Han tyck-
te att de entreprenörsinriktade poddar
som fanns ofta var väldigt långa och
bestämde sig därför för att producera
en kortversion och en något längre
version av Framgångspodden. Två år
senare har han hunnit intervjua nästan
ett hundratal spännande personlighe-
ter.
– Sedan jag startade Framgångspodden
har jag helt omvärderat min syn på
vad framgång egentligen är. I början
av min entreprenörskarriär associera-

de jag framgång till någon som tjänade
mycket pengar på sitt företagande,
men att vara framgångsrik betyder
inte nödvändigtvis att man är lycklig.
Nu är min definition av framgång sna-
rare en person som använder sina
pengar som ett verktyg för att åstad-
komma ett högre syfte, exempelvis att
förändra eller underlätta livet för
andra människor eller att göra skill-
nad för djur, natur och miljö, säger
Alexander Pärleros.

En tumregel för att bli en framgångs -
rik entreprenör är, enligt Alexander
Pärleros, att du satsar på något du
verkligen brinner för. Eftersom du
kommer att behöva lägga mycket tid
och energi på ditt företag så är det
förstås viktigt att du har ett stort och
genuint engagemang för och verkligen
tror på den affärsidé du ska utveckla. 
– Ett tips om du vill lyckas som entre-
prenör är att du måste våga gå mot
strömmen och göra saker på ett annor-
lunda sätt. Om du gör som alla andra
alltid har gjort så blir du också likadan
som alla andra. Våga tänka i nya
banor och våga ifrågasätta saker och
ting i din vardag – så har många fram-
gångsrika företagare inlett sin karriär.
Ett sådant exempel är entreprenörerna
som frågade sig varför man nödvän-
digtvis måste gå till affären så fort man
behöver handla mat. De gjorde slag i
saken och startade en sajt där männi-
skor kan köpa mat på nätet. Det -
samma gäller Onlinepizza, en affärsidé
som föddes av att företagets grundare
ifrågasatte varför man inte kan bestäl-
la hem pizza på nätet istället för att
själv behöva ge sig ut för att köpa hem
pizza, säger Alexander Pärleros, som
tillägger att de entreprenörer som lyck -
as med sitt företagande ofta är orädda,

lite galna och vågar stå upp för och
arbeta vidare med sin idé, även om
personer i omgivningen inte tror att
den kommer att fungera.

En annan viktig framgångsfaktor är
att lära sig att hantera motgångar. De
kommer förr eller senare, bland kan
det kännas som att springa rakt in i en
mur, men det är en ofrånkomlig del av
livet som entreprenör.
– Jag har själv hanterat massor av
motgångar i mitt liv som entreprenör.
Det hör på något sätt till entreprenör-
skapet. En faktor som skiljer fram-
gångsrika från mindre framgångsrika
entreprenörer är just deras förmåga att
hantera motgångar. Framgångsrika
entreprenörer fortsätter att kämpa och
jobba för sin idé, oavsett hur många
motgångar de stöter på. De ger sig inte
och jobbar konsekvent vidare, även när
läget är som tuffast, säger Alexander
Pärleros.

Han får varje vecka ett femtiotal mail
från människor som inspirerats att för-
ändra sitt liv tack vare Framgångs -
podden. Att bidra till att människor
vågar förverkliga sina drömmar och
leva sina liv på det sätt som de verkligen
vill är en av Alexander Pärleros främsta
drivkrafter. 
– Jag har alltid haft inställningen att
jag är min egen lyckas smed. Om något
ska göras eller om jag vill åstadkomma
något så förlitar jag mig inte på att
någon annan ska hjälpa mig eller
ordna det. Jag litar till min egen för-
måga och har ända sedan fjortonårsål-
dern, då jag tog mitt första extrajobb,
varit van vid at jobba hårt för att
åstadkomma det jag vill, säger Alex -
ander Pärleros. 

Text Annika Wihlborg

Alexander Pärleros 
inspirerar andra med 
sitt entreprenörskap

Vi tycker som du. Helgen är bäst!
Vi har utdelning på helgen när observationen är som högst och folk har mer tid att läsa.
Läs mer på www.sdr.se. Välkommen att kontakta Martin Säretun.

OSMUNDGATAN 2, 703 63 ÖREBRO
TEL 019-10 49 40, MOBIL 0703-09 25 58

E-MAIL sdr512@sdr.se
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24 Marknad

Det har funnits flera intressenter som
under de senaste tio åren haft mer eller
mindre seriösa planer för de tomma
lokalerna CV-området. Sedan oktober
förra året är det här vi kan hitta
Örebro Eventhall och just nu pågår en
utställning om Titanic.

– Se oss inte som en konkurrent till
Conventum, för det är vi inte. Se sna-
rare Örebro Eventhall som ett komple-
ment till det som redan finns och att
Örebro nu kan arrangera ännu större
event än vad som ryms på Conventum.
Den här lokalen är något som saknats
i Örebro, säger Sven-Erik Jungander
på Hedén & Jungander som tillsam-
mans med fastighetsägaren Jernhusen
är initiativtagare till den 8 100 kvadrat
stora eventhallen på CV-området.

Vi befinner oss i det som en gång var
en del av Vagnverkstaden på SJ:s
Centrala Verkstäder (CV) och som för-
lades till området 1898. Själva Vagn -

verkstaden byggdes och invigdes
1906–1908 och var då världens stör-
sta industribyggnad. Det finns fortfa-
rande spår efter vad som en gång var
byggnadens huvudsyfte – att reparera
tågvagnar. Här finns exempelvis fort-
farande räls i golvet i vissa delar av
byggnaden, och en perrong. Den
gamla tegelbyggnaden formligen andas
rå industrimiljö från det tidiga 1900-
talet. Takhöjden är generöst tilltagen.
Sex, sju meter som lägst och över åtta
meter som högst.

– Faktum är att vi kan köra in en
långtradare här och vända om vi vill
och behöver, berättar Sven-Erik.

Som de 8 100 kvadratmetrarna är
utformade för närvarade, så lämpar
sig hallen bäst för mässor, utställning-
ar och konserter. Exteriören till den
vackra tegelbyggnaden har inte änd-
rats, men på insidan pågår en ständig
renovering.
– Vi har dragit in fiber och fixat wifi

och just nu installerar vi toaletter. Det
här är ett absolut måste för att Örebro
Eventhall ska fungera och kunna ta
emot besökare.

I två år har Hedén & Jungander fört
diskussioner med Jernhusen om att
skapa en mötesplats. I slutet av 2016
kunde man äntligen enas. Den del av
Vagnverkstaden som nu blivit Örebro
Eventhall utgör ungefär hälften av den
ursprungliga lokalen. Ungefär en lika
stor fabriksbyggnad till står idag tom i
samma huskropp, bakom eventhallen.
Örebro Eventhall kan indelas i flera
sektioner efter kundernas behov och
det finns många planer på hur ytan ska
nyttjas.

Under sommaren arrangerar Örebro -
kompaniet en utställning om Titanic i
Örebro Eventhall. Innan utställningen
landade i Örebro fanns den i Barce -
lona. Spanjorerna som installerade
utställningen i lokalerna var mäkta
imponerade av tegelbyggnaden som

nästan är jämnårigt med det legenda-
riska fartyget.
– Vi arrangerade bomässan här i okto-
ber förra året och det fungerade allde-
les utmärkt. Sedan var vi lite funder-
samma på hur lokalen skulle nyttjas,
men när en förfrågan kom om att
inhysa den här utställningen om
Titanic tvekade vi inte. Nu finns vi här
för att stanna, även om vi smyger för-
siktigt framåt tillsammans med fastig-
hetsägaren Jernhusen. Den som hyr
lokalerna måste vara beredd på att ha
ekonomiska muskler för att kunna för-
verkliga sin egen vision eftersom det
inte finns någon fast inredning. Allt
går att hyra och vi gör investeringar i
hallen efter hand. Vi har redan fått för-
frågningar om företagsevent från
några stora aktörer, men det är inget
som är klart än.

Text Ulf Hjelting  

Örebro Eventhall 
– ett komplement till Conventum
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VI BYTER VINDRUTOR 
service enligt tillverkarens 

rekommendationer

DÄCKHOTELL
INKL. DÄCKSKIFTE 

495:- (per säsong)  
ENDAST DÄCKSKIFTE 199:- 

(per säsong)

PÅ SERVICE OCH
REPARATIONER.

Vid uppvisande av denna annons

AD Bilverkstad Bista • Åbyvägen 5, 702 27 ÖREBRO • 019 - 24 44 43  
AD Bilverkstad Holmen • Stångjärnsgatan 8, 703 63 ÖREBRO • 019 - 70 70 870

AD Bil & Lastbilsverkstad Bettorp • Skjutbanevägen 6, 703 69 ÖREBRO • 019 - 45 10 09 

BESÖK OSS PÅ NÅGON UTAV VÅRA VERKSTÄDER I ÖREBRO 

10%
VI ÄR 

SPECIALISERADE 
PÅ HUSBILAR 
service m m.

Osmundgatan 11, Örebro • 019-17 00 70
Öppet: Måd-tors 9-15 • Fre 9-12 • Lunch 12-13

www.orebrosotarn.se

STOLTA SOTARE FÖR DIN SÄKERHET & MILJÖ
SAMT ATT OSS KAN DU LITA PÅ

VI KAN VENTILATION…

Smuts i ventilationskanaler och fläktar ger dålig inomhusmiljö,
höga driftskostnader och kan ge fukt- och mögelskador. 
Vi gör rent samt att vi även kontrollerar Er brandsäkerhet. 
Vi utför även obligatoriska ventilationskontroller (OVK)

OCH VI KAN ÅTGÄRDA RADON – TILL ETT BRA PRIS!

Att mäta radonhalten är välinvesterade pengar.
Radongränsen är ett hälsoproblem och kan orsaka cancer.
Vi kan hjälpa er med allt inom radonmätning och saneringsåtgärder!

ÖREBRO SOTARN AB
Radon - Mätning & sanering • Ventilation - Bygg, rens & OVK • Pellets - Installation & försäljning

Skorstenshuvar - Skräddarsyr & monterar  • Takskydd - Konsultation, försäljning & montering

Örebrosotarn • Osmundgatan 11, Örebro 019-17 00 70 • www.orebrosotarn.se
Måndag - torsdag 9.00-15.00 • Lunchstängt 12.00-13.00 • Fredag 9.00-12.00 

ÖREBRO SOTARN AB

STOLTA SOTARE FÖR DIN SÄKERHET & MILJÖ
– OSS KAN DU LITA PÅ

Vi gör ditt brandskydd enklare

www.iprevent.se
019-25 12 00

Radon 
– Mätning & sanering

Ventilation
– Bygg, rens & OVK

Pellets
– Installation & försäljning

Skorstenshuvar
– Skräddarsyr & monterar

Luftvärmepumpar 
– Service och rengöring

VI RITAR
DITT

DRÖMKÖK!

Du hittar oss hos

KOM
IN OCH TA

DEL AV
KAMPANJEN
– FÖRST TILL

KVARN! 
GÄLLER T O M 161031 

En bit av Toscana 
på Stallbacken

Tel: 019-32 33 70, www.a-mano.se

Kungsgatan 1, 702 11 Örebro
Stallbacken, Gamla stan

R E S T A U R A N G

KUNGSGATAN 1
Det naturliga valet...

Mat –
på riktigt

Tel. 019-32 33 15

www.kungsgatan1.se
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Printeliten är experter på tryck, expo-
nering och profilprodukter. De erbju-
der sina kunder en helhet – så även in -
om arena- och eventexponering.

Printeliten grundades av Magnus och
Katharina Lindh 2003. Sex år senare,
2009, etablerades en butik i. Örebro
och 2012 öppnade man i Karlstad.
Fokus ligger på kvalitativ print och på
att vara en leverantör som kan erbjuda
hela bredden inom exponering. Från
det enkla visitkortet till att klä in bygg-
nader med bild, med hög servicegrad,
rätt leveranstid och bra pris.
Arena- och eventexponering är en

stor del av Printelitens erbjudande.
Företaget erbjuder en uppsjö av olika
produkter, till exempel flaggor, bande-
roller, inklädnad, vepor, skyltar, bag-
des, bildekor, marknadsmaterial, och
profiltryck för stora och små kunder.
Hela sortimentet finns under ett och
samma tak.
I butiken på Engelbrektsgatan är det

innesäljaren Celie Lindh som möter
kunderna.
– Vi som jobbar här hjälps åt, men har
kompetens på olika områden beroen-
de på produkt och lösning.
Säljaren och coachen Göran Blom har

arbetat i branschen de senaste 25 åren. Vi

ber honom berätta mer om eventbiten.
– Örebrokompaniet är en stor kund.
För dem har vi till exempel producerat
en 156 kvadratmeter stor vepa som satt
på Örebro slott under Spökveckan. Vi
har också producerat eventmaterial till
Titanic-utställningen – bland annat
beachflaggor, rollups, banderoller och
trycksaker, berättar Göran.
Printeliten har också ett stort samar-

bete med Gustavsvik. För dem har de
tagit fram både fukttåliga foldrar till
äventyrsbadet och årskortshållare. För
att inte tala om att de har tillverkat
alla skyltar till badet och campingen.
– Med egna montörer ser vi till att all
exponering sätts upp på plats.
Man har även ett gott samarbete med

Peak Performance.
— Det började med att vi gjorde event-
material åt ett mindre antal av deras
butiker. Efter en tid fick vi i uppdrag
att ta fram rollups, beachflaggor, tält
och en hel del annat för kontinuerlig
användning över hela Norden. Det är
kul med nöjda kunder, säger Göran.
Många kunder som kommer in i

butiken söker ”någonting” till ett
event eller mässa, men har inte riktigt
klart för sig vad.
– Tillsammans går vi då igenom idéer
för att nå fram till den lämpligaste

exponeringen. Kunden ska känna sig
trygg med vad vi tar fram.
Göran fortsätter.

– Vi gör trycksaker i små och stora
volymer eller producerar mässmontrar
och bilder till olika butiksinredningar.
Vi folierar bilar, fönster, och tåg. Vi
lämnar förslag, printar och utför mon-
tagen.
Printeliten har även en egen webbs-

hop som är uppdelad i två delar. I web-
butiken för trycksaker kan kunderna
enkelt ladda upp eget material eller
redigera utifrån en färdig mall. Där
finns allt från visitkort, flyers och bro-
schyrer till affischer och skyltar. Det
går även att skapa en egen profilerad
butik för företaget, där man kan välja
bland det samlade marknadsmateria-
let. Den andra webb-butiken består av
profiltryck och profilprodukter – ett
område där Printeliten har ett av
Sveriges största sortiment.
– Vi har ungefär 27 000 artiklar med
allt som kan vara intressant inom
området. Med ett sökord hittas och
presenteras urvalet och kunden ser fär-
ger och prisbilder direkt. Med eller
utan tryck. Det går även att söka
direkt på varumärken. Vi har även
utökat sortimentet med digital expo-
nering, som ett komplement till den

fysiska exponeringen. Vill du ha tips
hjälper vi givetvis till med det och ser
till att allt blir rätt och riktigt, avslutar
Celie.

Celie Lindh och Göran Blom, Printeliten Örebro.

Printeliten 
– proffs på profilprodukter
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Entreprenör

Redan 2013, medan hon gick på Tränar -
programmet på Örebro universitet,
visste Erika Lauri att det var träning
och hälsa hon ville arbeta med. För att
försäkra sig om att hon skulle få göra
just det startade hon samma år företag -
et Reach Your Goal.

Idag får hon uppdrag inom personlig
träning, gruppträning, massage före-
tagshälsovård och föreläsningar.
– Jag vet egentligen inte om det var
något speciellt som gjorde att jag blev
intresserad. Kanske att jag själv hade
en del skador när jag spelade fotboll
och inte tyckte att jag fick den hjälp
jag behövde. Så jag började se mig om -
kring och själv ta reda på och studera
vad som fungerade, berättar Erika Lauri.
När hon själv hade kommit igång

med studier och att lära sig mer om
hur träning fungerar och påverkar
kroppen, och hur man förebygger och
reparerar skador, så började männi-

skor kontakta henne via Facebook för
att be om hjälp – något som ytterligare
sporrade henne. Idag har hon klienter
med skiftande utgångspunkt för sin
träning.
– Det är mest kvinnor som kontaktar
mig. Det kan vara att man har fått barn,
antingen helt nyligen eller för några år
sedan, och vill komma igång med sin
träning igen på ett bra sätt. Jag får
också uppdrag från människor som
aldrig tränat förut, och som inte kän-
ner sig bekväma med att gå till ett gym
på egen hand, samt elitidrottare som
vill ha hjälp att komma tillbaka efter
en skada, berättar Erika Lauri som
föredrar att hålla sina träningspass ut -
omhus, men också har tillgång till en
privat gymlokal som hon hyr. Just detta
med att hjälpa elitidrottare kan också
leda till vidgade kunskaper.
– Jag är intresserad av längdskidåk-
ning, men visste inget om det när jag
blev kontaktad av en åkare som hade

blivit skadad. Då fick jag läsa in mig
på träningsmetoder och liknande, och
det var väldigt intressant, berättar
Erika Lauri.
Att vi alla rör oss för lite och sitter för

mycket är något man kan läsa och höra
om ganska ofta, och att det fått ett genom-
slag i folks medvetande märkte Erika av
medan hon fortfarande studerade.
– Det blev som en boom plötsligt, att
folk blev intresserade av att träna, så då
kände jag verkligen att jag hittat rätt
när det gällde att starta mitt företag. Det
märks också av när jag får uppdrag, för
det är många företag som hör av sig och
är intresserade av att deras anställda ska
börja röra på sig, säger hon.

Tanken att man ska börja träna på ett
eller annat sätt har kanske de flesta haft
vid ett eller annat tillfälle, hur ska man
gå till väga för att hitta den verkliga
motivationen?
– Man ska inte göra en så stor grej av

det, och man måste inte träna flera
gånger i veckan. Det är bättre med
något än inget. Något jag också tycker
är jätteviktigt är att man hittar något
man tycker är kul, hellre än något man
tror är effektivt för vad man vill upp -
nå. Det ökar sannolikheten för att man
kommer iväg, och att man får in det i
sin vardag, vilket i sin tur gör det lätta-
re att fortsätta under en längre period,
konstaterar Erika Lauri.
Att hon startade företaget redan under

studietiden och som relativt ung är något
hon inte ångrar.
– Jag tycker att det är väldigt roligt att
vara företagare. Jag skapar mina egna
förutsättningar. Man ska tro på det
man gör, och inte låta sig oroas av att
man kanske saknar erfarenhet, det kan
de som drivit företag i åratal också
göra i vissa frågor. Man lär sig, avslutar
Erika Lauri.

Text Camilla Johansson 

Reach Your Goal
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Sedan september 2016 är Ylva Axell
ny vd för Gustavsvik. Vi träffade henne
för att prata om vad som händer och
vad som kommer att hända med
Gustavsvik.

Man skulle kunna tro att Gustavsviks
kontor finns någonstans innanför den
stora entrén till äventyrsbadet, i närhe-
ten av relaxen eller det nya gymmet.
Svaret är att kontoret finns på en helt
annan plats. För att hitta vd med per-
sonal krävs det en kort promenad
förbi de färgglada nya vattenrutschba-
norna i riktning mot en anspråkslös
liten byggnad i höjd med det gamla ut -
omhusbadet. Där hittar vi Ylva Axell i
ett kontorsrum som hyser ett skriv-
bord och en stol – mer får faktiskt inte
plats.

Historiken om Gustavsvik kan här-
ledas tillbaka till 1880-talet. Då fanns
det ett tegelbruk i Örebro och den lera
som användes i tillverkningen togs
från platsen där man idag kan hitta
Gustavsvik. De gropar som blev resul-
tatet av lerbrytningen vattenfylldes
och 1938 anlades därför en friluftsan-
läggning på platsen. Idag finns fortfa-
rande den ”sjö”, som då skapades,
kvar. I början av 1960-talet byggdes en
50-metersbassäng för utomhusbruk
och 1986 gjordes anläggningen om till
inomhusbad. 2002 var året för en stor
ombyggnation och det var då Gust -
avsvik fick vågbad, vildmarksforsar,
småpooler och akvarier. Denna utveck -
ling har fortsatt och idag möts besök -
arna av något Gustavsvik kallar Lost

City, som är Sveriges största badäven-
tyr. Lost CIty innehåller även några av
de längsta vattenrutschbanorna du
kan hitta i Sverige, vattenrutschbanor
med namn som Jungle Escape, Treasure
Hunter och River Run.

Bortanför vattenrutschbanor och bad
finns femstjärniga Gustavsviks Camp -
ing med stugby och restaurang.
– Vi måste fortsätta att utveckla
Gustavsvik. Om vi inte gör det kom-
mer våra konkurrenter att passera oss
och det är bland annat därför vi gör de
här ombyggnationerna. Till sommaren
öppnar vi därför en ny restaurang,
ungefär där den gamla utomhusserve-
ringen en gång fanns, och det kommer
att bli både en minicartbana, hoppbor-
gar och en multiarena vid campingen,
säger Ylva Axell som tillträdde tjäns-
ten som vd för Gustavsvik i september
2016.

Ylva är född i Linköping, men växte
upp i Katrineholm. På gymnasiet blev
det samhällsvetenskaplig linje vid Duve -
holmsgymnasiet.
– Katrineholm var en perfekt stad att
växa upp i. Gymnasiet var då ett id -
rottsgymnasium för volleyboll och
gymnastik med elever från exempelvis
Stockholm, Uddevalla, Flen och Malm -
köping. På fritiden arrangerade DUD
(Drag Utan Drog) spelningar med
band som Ebba Grön, Dag Vag och
KSMB. Och så har jag ett stort hästin-
tresse – har haft egen häst sedan jag
var 15 år.

1986 blev destinationen Örebro och
dåvarande Örebro högskola. 

– Jag hade tittat på de utbildningar
som fanns och insåg att en ekonomut-
bildning skulle ge jobb och därför valde
jag att läsa ekonomi med inriktning
mot redovisning och revision. Det var
en mycket bra utbildning.

Efter avklarade studier blev det då -
varande Bohlins revisionsbyrå, som
idag har ett helt annat namn – KPMG.
Då var året 1990. Tolv år senare,
2002, avlades provet för att bli aukto-
riserad revisor och tidigt 2010-tal fick
hon Gustavsvik som kund. I septem-
ber 2014 blev Ylva administrativ chef
för Gustavsvik.
– Min syster jobbade också på KPMG
och som revisor så är man mycket ute i
fält och träffar väldigt många männi-
skor. En dag sa jag till henne att: ”Nu
har jag varit på ett ställe jag kan tänk
mig att jobba på”. 

Stället var givetvis Gustavsvik. 
Förutvarande vd Magnus Nilsson

lämnade sin post i januari 2016 för att
senare bli vd för Louis De Geer Konsert 
& Kongress i Norrköping. Då blev
Ylva först tillförordnad vd och sedan
vald på styrelsemötet som ordinarie vd
i september 2016.
– Nu har jag varit vd i sex månader
och hittills har det bara varit positivt. 

När vi samtalar om Gustavsvik näm -
ner Ylva det hon kallar “Gustavsviks -
andan”. Jag ber henne att försöka sätta
ord på denna anda.
– Alla jobbar med service och bemöt -
ande här på Gustavsvik. Vi vill ta hand
om våra gäster oavsett om det handlar
om att hyra stuga vid campingen, gå

på spa eller äventyrsbadet. Gästerna
kommer hit för att ha roligt och det
finns de som har sparat pengar enbart
för att kunna åka hit. Då ska vi även ta
hand om dem på bästa sätt.

En ny restaurang byggdes på cam-
pingområdet förra året. I år byggs en
minicartbana och hoppborgar för de
yngre. En multiarena kommer också
att byggas vid campingen.
– Vi vänder oss faktiskt lika mycket till
örebroarna som till våra campinggäs-
ter. Det många felaktigt tror är att det
som finns på campingen enbart är till
för de som bor på campingen. Så är det
inte. Vi vill få hit fler örebroare till vår
restaurang som under sommaren kom-
mer att bjuda på musik och underhåll-
ning varje kväll. Låt barnen hoppa i
hoppborgarna samtidigt som du sippar
på ett glas rosé i sommarvärmen.

Men det finns fler planer för Gust -
avsvik. Förutom att införa ett nytt
betalsystem där armband sköter både
betalningar och låsningar/öppningar
av skåp så finns det planer för att möta
den ökade konkurrensen från Liseberg
som nu bygger hotell och bad och från
danska Lalandia, som vill inleda ett
samarbete med Motala kommun och
utveckla badet vid Varamon.
– Vi har ett försprång idag. Men det
gäller att vi fyller på med aktiviteter.
Gästerna stannar hos oss i snitt 2,7
dagar, vi har mest in- och utcheckning-
ar av alla campingar i Sverige och vi
har inga säsongsgäster. Därför skulle
ett hotell vara ett utmärkt tillskott.

Text Ulf Hjelting

Ylva Axell – från revisor till vd

Forts.  30   »
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Ylva Axell är sedan september
2016 vd för Gustavsvik.
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Att bygga hotell på Gustavsviks
område har varit på gång i omgångar
de senaste åren. De planer som finns
nu är att gräva ut den ursprungliga
sjön som anlades 1938 och i strand-
kanten till den bygga ett hotell.
– Tänk att äta frukost eller middag
med en spegelblank sjö som kuliss. Det
vore riktigt mysigt. Sedan skulle vi
vilja driva hotellet med vår egen perso-
nal. Vi har redan den kompetensen. 

Idag ägs Gustavsvik till 45 procent
av Örebro kommun och 55 procent av
privata intressenter.
– Det är viktigt att vi får utvecklas –
Örebro är viktigt för Gustavsvik, och
Gustavsvik är viktigt för Örebro.

Delade upplevelser blir så mycket större.  
Låt oss göra dem magiska. Vi ses på matchen.

AMY.  
TILLSAMMANS 
ÄR VI ALLT.

»

Ylva Axell har planer för hur Gustavsvik
ska utvecklas för att möta konkurrensen.
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Industridagen

Industridagen
19 maj, 11.00-18.00

Lajac
Maskingatan 10
Örebro
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Industridagen

När jag förra året fick frågan om jag
ville ta över som vd för Lajac var det
en självklarhet att tacka ja. Lajac ska
fortsätta att utvecklas både nationellt
och internationellt. Vi ska genom att
vara aktiva och fortsatt kostnadseffek-
tiva växa med egna medel och för-
dubbla omsättningen på fem år. Som
ett led i detta har vi beslutat att bygga
ut i år med cirka 1700 m² ytterligare för
att säkerställa snabba leveranser och
större lagerhållning av våra produkter
under den kommande perioden.
Industridagen är en viktig dag för

Lajac. Det är en dag och en mötesplats
där vi får sällskap av kunder, samarb -
etspartners och besökare från hela
Örebro län. Det skall bli både kul och
spännande att få vara värd igen för
Industridagen och öppna upp nya affärs -
möjligheter för både små och stora
företag i regionen. 
I år kan Lajac och övriga utställare

glädjas åt vårt nära samarbetet med
Engströms och Truckstops hela företag -
arförening bestående av 25 företag vil-
ket förstås ger en extra tyngd i årets
upplaga av Industridagen. Dessutom
har våra goda grannar Linde Material
Handling i år valt att lägga sin interna-
tionella Linde Safety Roadshow samma
dag som Industridagen vilket också ger
ett positivt mervärde. 
Vi ser fram emot att få träffa Er på

Maskingatan 10 den 19:e maj där vi
inviger årets upplaga av Industridagen
2017 tillsammansmed vår näringslivs-
direktör Fredrik Forsberg.

Väl mött!
Almir Karahodzic, vd för Lajac 

Ett axplock av det som händer under Industridagen:

• Engströms bjuder in till tävling i grävmaskinsprecision

• Partners och branschkollegor ställer ut på området.

• Gunroad Racing visar upp dragracing-bilar.

• Linde Safety Roadshow arrangeras i anslutning till Industridagen.

• Lars Alms bilsamling och museum ”57 Heaven” är öppet för guidade turer.

• After Work med underhållning som avslutning på kvällen.

• Showtime med Black Knights och MyOffice.

Välkommen till
Industridagen!
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Årets viktigaste temadag om trucksäkerhet
Den 19 maj kommer vår rikstäckande turné Linde 
Safety Roadshow till Örebro. Det blir en lärorik halvdag 
på temat säkerhet där vi demonstrerar smarta 

lösningar som ökar trucksäkerheten. Vi kommer bland 
annat bjuda på lärorika seminarier och visa vårt 
sortiment av säkerhetsutrustade truckar. 
Läs mer på www.safetyroadshow.se

LINDE 
SAFETY 
ROADSHOW
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Industridagen

Lars-Inge Segerholm arbetar med mark -
nadsfrågor på entreprenadmaskinföre-
taget Engströms och är marknadsan-
svarig för Örebro Truckstop, en före-
tagarförening med 25 starka företag.
Vi slog en signal för att få lite informa-
tion om vad de ska hitta på på Industri -
dagen.

Vad har ni planerat till Industridagen?
– Vi kommer bland annat att ta med
en lite mindre grävmaskin och sätter
ett lod på skopan. Sedan får besökarna
testa att loda ned den i några cylindrar
på tid, och så får vi se vem som blir
bästa grävmaskinist för dagen. Sedan
kommer vi att ta dit en större lastbil,
inget spektakulärt – men grävmaskins -
grejen kan vara rolig.

Hur lätt är det för en amatör att lyckas
pricka med grävmaskinen?
– Idag är det inga stora spakar att
rycka i, nu är det joysticks. Så om man
kan spela tv-spel så kan man också

vara duktig på att göra åtminstone de
här enskilda momenten.

Både Engströms och Truckstop, där
du är marknadsansvarig, samarbetar
med Lajac, vad kan du berätta om det?
– I vår verkstad har vi en stor smides-
avdelning och där behöver man utsug,
det blir en viss rök. Anläggningen som
hanterar det kommer från Lajac, så vi
har definitivt ett samarbete. Sedan är
ju Lars Alm på Lajac en motorkille ut i
fingerspetsarna så han känner också
för de här torsdagskvällarna med motor
som vi arrangerar. Han är en entusiast
och har ofta med sina bilar på torsdag -
arna.

Jag har hört att det finns planer på att
flytta Industridagen till Örebro Truck -
stop i framtiden?
– Så är det, det är en tanke som Lajac
och vi har. Om Industridagen växer,
vilket vi vill, så kommer arrangemang-
et inte att få rum ute hos dem. Då är

Örebro Truckstop en idealisk yta, med
restaurangen och ytorna runtomkring.

Det går bra för Örebro Truckstop, har
jag förstått.
– Ja, idag var det till exempel 194 per-
soner som åt byggarfrukost hos oss,
något vi kör varje fredag. Vår after
work har blivit en jättesuccé, och där
har ju bland annat Lajac varit värd för
en kväll. Vi har även en nyöppnad
glassbar där vi jobbar med lokala leve-
rantörer som Götlundaglass. Och varje
torsdag så kör vi torsdagsträff där
motorburna människor, från moped
till V8, träffas och språkar med var -
andra. Det har blivit en träffpunkt för
motorfolket. Gammal som ung, alla är
hjärtligt välkomna – vad man än åker
på.

Ni är ganska uppfinningsrika med era
arrangemang.
– Ja vi kör till och med in blodbussen i
restaurangen – de kommer tillbaka 20

april. Nu i maj ska Assistanskåren
vara värdar för en kväll och då kom-
mer livebandet att spela på flaket på
en bärgarbil. Vi bryter mot den dagliga
lunken och hittar på lite bus. Det är
ofta en bil- eller MC-buren människa
som kommer hit så vi riktar oss myc-
ket till dem. Nu har mycket bussar hitt -
at hit också vilket är fantastiskt. 

Hur tycker ni att det har gått sedan
öppningen?
– Vi hade förväntat oss att det skulle ta
lite tid för att hitta oss, vi ligger ju inte
så man ser oss från vägen. Men när
man gör bra mat och arrangemang så
går ryktet ganska snabbt, på ett posi-
tivt sätt, då blir många sugna på att
prova. Den 10 juni arrangerar vi Häst -
kraftens dag som drar 12 000–15 000
personer, ett arrangemang som In -
dustridagen fast en annan typ av verk-
samhet. Det är fri entré, så det är bara
att komma.

Text Jonas Källgren

Engströms låter besökarna tävla i
grävmaskinsprecision

Industridagen_34.qxp_Sida__Marknad_-17  2017-04-10  15:47  Sida 2



NYA PEUGEOT EXPERT

Alla priser är exklusive moms. Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2 135 g/
km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser eller feltryck. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

KÖP DEN
HOS OSS 

IDAG!  

Nastagatan 18, Örebro   Tel. 019-20 73 03
Öppet: Mån-fre 9-18, Lör 11-14 www.jonssonbil.se

peugeot.se

N YA  P E U G E OT  E X P E R T
A L LT  A N N AT  Ä R  O N Ö D I G T

Från 1 6 9 . 9 0 0  k r
L ÄGST FÖRBRUKNING I  KL A SSEN 5, 2 l /10 0 k m
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I den logistiska processen ställs allt
högre krav på säkerhet när det kom-
mer till användandet av truckar och
dess förare. Samtidigt som volymer och
omsättning ökar, ställs också högre
krav på effektivitet. Med det ökar ris-
ken för olyckor.

Enligt Arbetsmiljöverket sker mellan
800-900 truckrelaterade olyckor om
året på arbetsplatser runt om i Sverige.
Det kan bero på olyckliga omständig-
heter, någon som tappar kontrollen
över sin truck eller rena förslitnings-
skador. Men en av de vanligaste orsa-
kerna, menar AMV, är att trucken inte
använts på rätt sätt. Några som vill
förebygga olyckor och öka kunskapen
kring logistikprocessen är Linde Material
Handling, tysk trucktillverkare med
svenskt huvudkontor i Örebro. Före -

taget kommer i maj åka land och rike
runt med sin Linde Safety Roadshow,
och fredag den 19 maj kommer man
till Maskingatan i Örebro. 
– Lasthöjderna blir högre och materia-
let blir tyngre. För oss som leverantör
vill vi kunna erbjuda säkra lösningar,
och för kunderna har det blivit en nyc-
kelfråga med säkerhet. Det är rätt tid
att lyfta säkerhetsområden och hur vi
kan öka och förstärka dem med olika
lösningar, men också med kunskap
hos förarna, säger Felicia Ek, mark-
nadskommunikatör på Linde Material
Handling AB.

Vad är den generella inställningen till
säkerhet på aktuella företag i Sverige?
– Hos många företag, särskilt större
verksamheter, är säkerhet idag en nyc-
kelfråga. 

Är det första gången som turnén åker
ut i Sverige?
– Det är första gången i Sverige. Kon -
ceptet kommer från vårt huvudkontor
i Tyskland där Linde grundades. Själva
turnén gör en Europaturné, och vi
kommer ha stopp i Sverige mellan den
10 och 19 maj, men det är också första
gången vi genomför den här typen av
turné.

Hur bra är Örebro-baserade företag
på trucksäkerhet, jämfört med andra
städer?
– Oj, bra fråga. Jag har inte tillgång till
någon sådan statistik, men det är för-
modligen representativt för snittet i
landet. För vissa är det en hjärtefråga,
för andra är det tyvärr inte högsta
prioritet. Vi anser självklart att det ska
vara prioriterat; i många fall handlar

olyckor om den mänskliga faktorn. Vi
tror man kan komma runt det gen om
att öka kunskap genom utbildningar,
men också genom olika system. Efter
7,5 timmar i trucken är det inte så
konstigt att man blir trött. Har man då
ett system för att underlätta arbetet kan
man också minska risken för olyckor.
I Sverige har Linde fyra regionkon-

tor, med huvudkontor i Örebro. Och
samtidigt som Linde Safety Roadshow
gör ett stopp i Örebro kommer Indu -
stridagen att hållas. Även fast Linde
Safety Roadshow är ett stängt event
som företag behöver anmäla sig till
tror Felicia Ek på positiva synergier
mellan eventen.
– Vi hoppas ändå att det är samma typ
av målgrupp, och de som har tänkt gå
på Industridagen får gärna anmäla sig
till oss. Vi tycker det är jättekul att det
händer något i området, menar Felicia. 
Linde Safety Roadshow anordnas sam -

tidigt som Industridagen på Maskin -
gatan strax utanför Örebro. För an -
mälan och mer information, besök
safetyroadshow.se. 

Vi firar 20 år 
med 20% 

BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK AV EN FÖNSTERMÄSTARE 

020-43 00 00      www.mockfjards.se

I år firar vi 20 år, och det är med stolthet vi titulerar oss 
Sveriges ledande fönsterbytare. Vi firar med ett jubileums-
erbjudande som ger dig 20% rabatt på alla fönster, dörrar, 
tillbehör och allt material. Ett perfekt tillfälle att byta fönster!

Just nu: Jubileumserbjudande!
RANTA
0.20%

* Gäller vid köp av minst fyra öppningsbara fönster med montage. Kampanjen gäller ej takfönster. Läs mer om Mockfjärdslånet på www.mockfjards.se

20% på fönster, dörrar,  
material och tillbehör!
Kampanjen gäller till och med 23 april 2017. Under kampanjperioden  
erbjuder vi dessutom 0.20% ränta via Mockfjärdslånet.*  

Via ROT-avdraget finns även möjlighet till 30% avdrag på arbetskostnaden. 

Linde ökar kunskap
kring trucksäkerhet
Text David Johansson

Industridagen

Industridagen36.qxp_Sida__Marknad_-17  2017-04-11  14:21  Sida 2



ÖVERSTEN
GRENADJÄRSTADEN

Visning: se visningstider på JM.se
Storlek: 2 – 5 rok, 47 – 137 kvm
Tillträde: september 2017 
Mäklare: Paola Ingeby, SkandiaMäklarna
0707-32 01 04, paola.ingeby@skandiamaklarna.se 

Magnus Olofsson, Mäklarhuset,
019-67 06 209, magnus.olofsson@maklarhuset.se

Citynära i klassiska Grenadjärstaden. Med Livregementets 
gamla kaserner som närmaste granne blir Översten ett modernt 
kvarter på historisk mark. Nära både citys puls och naturens lugn 
bygger vi 26 lägenheter där de flesta får ljusinsläpp från flera håll. 
I samtliga ingår tilltagen balkong eller uteplats. Här bor du bekvämt 
i anrik miljö.

MER INFO OCH FLER DRÖMBOSTÄDER PÅ JM.SE
JM bygger hållbara hem med fokus på hantverket sedan 1945.

BO NYTT 
I ANRIK MILJÖ
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I mitten av mars bjöd Ikea Örebro in
till speed dating ute i Marieberg.
Ungefär 250 människor samlades i
varuhusets tag själv-lager för att bli
intervjuade utan krav på medhavd cv
eller skriftlig ansökan.

Under flera år har Ikea Örebro med-
verkat vid Campusmässan på Örebro
universitet. Inför årets sommarrekry-
tering sökte man fler vägar att nå ut
till människor med olika bakgrund
och kunskap. Speed dating, först i
Arbetsförmedlingens lokaler och
sedan ute på Ikea i Marieberg, blev ett
sätt. Ambitionen är att nå ut till breda-
re målgrupper av arbetssökande.
– Genom att ge olika alternativ till att
ansöka till Ikea hoppas vi att nå fler
med olika bakgrund, säger Marcus
Lindner, HR-chef på Ikea Örebro. 
Speed dating i arbetsintervjuform

skiljer sig inte så mycket från faktisk
speed dating. Genom korta snabba
intervjuer får arbetsgivare och arbets-
sökande en känsla för om de skulle

kunna funka tillsammans. I mitten av
mars bjöd Ikea Örebro alltså in till speed
dating ute i Marieberg där de tog emot
cirka 250 personer för snabba inter-
vjuer utan krav på cv. Totalt har Ikea i
Örebro 260 medarbetare och till som-
maren söker man 40 nya medarbetare.
Företaget skriver i ett pressmeddelan-
de att man arbetar aktivt med att
”skapa en arbetsplats där alla medar-
betare känner sig välkomna, respekte-
rade och uppskattade. In kludering
börjar med varje enskild medarbetare
inom Ikea, att tro på och vilja jobba i
en miljö med mångfald och inkluderan-
de. Mång fald på Ikea inkluderar ålder,
könsidentitet, sex uell orientering,
fysisk förmåga, etnicitet, ras och
nationalitet. Det in kluderar också
inlärningsstilar, religionsåskådningar,
färdigheter och förmågor, familjesta-
tus och individuella karaktärsdrag.”
– Vi tror att varje människa har något
värdefullt att erbjuda. Vi vill också
breddamångfalden bland vår personal
så att vi kan möta och attrahera fler

besökare med olika bakgrund till vårt
varuhus, säger Ann Carin Aslaksen,
marknadschef på Ikea Örebro.
Under februari anordnade Ikea Öre -

bro även speed dating på Arbets -
förmedlingen. Urvalet av kandidater
gjordes då med hjälp av Arbetsförmed -
lingen med målet att nå ut till männi-

skor med så olika bakgrund som möj-
ligt. 
– Vi har fått en härlig respons vid de
tillfällen vi medverkat och ser att detta
är ett sätt att nå ut till fler. Vi vill gärna
fortsätta med detta framöver, säger
Marcus Lindner.

  

Ikea Örebro rekryterar
för ökad mångfald

Ditt nya boende i Sköllersta?
Nu kan du förhandsboka dig för en lägenhet; 2 rum & kök 

eller 3 rum & kök! Läs mer på www.hallbo.se

Marcus Lindner, HR-chef, och Anncarin Aslaksen, marknadschef – båda på Ikea Örebro.

Fo
to
 C

ar
in

a 
N

o
rd

st
rö

m
 S

kö
ld

h

Ikea.qxp_Sida__Marknad_-17  2017-04-10  11:00  Sida 2



Nummer 4 2017  39

KUMLA

För mer information gå in på www.behrn.se

KONTOR MITT I CITY
Var med från början att utforma ert moderna kontor, mittemot det  
nya kulturcentret och konserthuset på Fabriksgatan 8 (efter KPMG).
Vi anpassar lokalen efter era behov och önskemål, från 200 kvm till 
1000 kvm. Fastigheten har fjärrkyla.
Bra kommunikationer med buss, bra cykel- samt bilparkering och  
garage vägg i vägg i Behrn Center.
Vi börjar bygga om 2018-06-01.

Kontakta Christian Behrn, tel: 019-14 11 55

XL-Bygg Björka i Kumla har de senas-
te åren genomgått förändringar som
förväntas vara färdiga under maj
månad.

Butiken, som funnits i Kumla sedan
1969 och därmed firar 50 år om bara
två år, har sedan 2015 genomgått en
del ansiktslyft. Det började 2015 med
att man byggde om loftet till en utställ-
ningslokal, ett arbete som var färdigt i
slutet av 2016.
– Butiken befinner sig nu under
ombyggnad där vi vill skapa en mer
attraktiv miljö. Bland annat har vi
tagit ned mellanväggar så att lokalen
upplevs som luftigare och rymligare.
Vi ska också skapa med hemlika miljö-
er, där man kan se saker i sitt samman-
hang, och att det inte bara står ett
skåp, till exempel, för sig självt någon-
stans, berättar Mats Nilsson, vd och
ägare till XL-Bygg Björka.

I och med att kedjan XL har bytt
butikskoncept och signaturfärg så har
man passat på att måla om i de nya
färgerna svart och grått. När det gäller
färger, så har det också hänt nya saker
i utbudet till kund.
– Vi har en ny färgleverantör, Beckers,
som vi kommer att samarbeta med, så
nu fyller vi också lagret med deras
utbud, berättar Mats Nilsson.
Hos XL Björka hittar man, och kan

få hjälp med det mesta som handlar
om byggnation, och nu på våren tar
det ofta fart.
– Så här års handlar det ju mycket om
vad man kan göra utikring, men också
husbyggen. Idag är det ju ofta inga
vanliga hus som byggs, utan det är en
massa spännande lösningar och vi är
gärna med med tips och råd från första
början tills det sista takpannan läggs,
konstaterar Mats Nilsson.

Text Camilla Johansson 

Förändringar hos XL-Bygg Björka

Vi matchar rätt person med rätt arbetsplats i Örebro.

HAR VI DIN NÄSTA MEDARBETARE? 
Kontakta Lotta på 019 - 70 70 631 eller besök oss 

på onepartnergroup.se
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Vi vet hur viktigt inspirerande miljöer, sköna sängar, god 
mat och personlig service är för kreativa idéer och bra 
beslut. Här möts ni av en inspirerande miljö utan stress 
med fokus på mat och vin i kombination som utmanar 
dina smak- och doftsinnen. Grythyttans Gästgivaregård 
ägs och drivs av familjen Spendrup och erbjuder 54 indi-
viduellt inredda hotellrum, unika mötesrum perfekta för 
ledningsgrupper samt en spännande vinkällare.

Grythyttan, 0591-633 00, www.grythyttan.com

GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD
Konferera på den kompletta anläggningen Lanna-
lodge, 12 min utanför Örebro. Vi har 27 hotellrum, 5 
konferensrum, en härlig relaxavdelning och ett 350 
kvm stort gym i en fantastiskt skön och avslappnade 
miljö. Vår golfbana är en v de bästa i Sverige enligt 
Golf Digest. Restaurangen drivs nu i egen regi och våra 
priser är oslagbara. Välkommen!

Vretavägen 3, Vintrosa, Tel 019-16 40 70,
www.lannalodge.se

LANNA LODGE

konferensguiden

På Scandic tar vi fi apauserna på allvar. Det är viktigt med 
rätt energi på ett möte, vi lovar att tillföra allt ni behöver 
både för godisgrisar och hälsokostfantaster. Vi kan också 
erbjuda 24 lokaler och 425 rum, du väljer: Scandic Örebro 
Väst- skön hemmakänsla och obegränsat med fri parke-
ring eller Scandic Grand Örebro – härlig atmosfär, centralt 
vid södra stationen.

Fabriksgatan 23 & Västhagagatan 1, Örebro, Tel 019-767 44 14, 
meeting.orebrovast@scandichotels.com

SCANDIC

Något som sticker ut och är unikt för Scandic Grand i 
Örebro är att hotellet erbjuder stora ytor. Vill man ses 
över enbart en lunch finns det gott om plats i matsalen  
lobbyn erbjuder stora ytor för möten och även biblioteket 
en trappa upp står till allas förfogande. Från närliggande 
Conventum strömmar kongressdeltagare, och Scandic 
Grand blir en lika naturlig mötesplats som Örebro i sig. 
 Vanligtvis träffas s ora grupper inom föreläsning och 
utbildningar på Scandic Grand. Många bokar också in 
sig för olika typer av uppstarter och kick-off. På grund 
av att Conventum ligger precis i anslutning till Scandic 
Grand blir hotellet den naturliga mötesplats man strävar 
efter; kongressdeltagare på Conventum kan bo på Grand 
och röra sig obehindrat mellan de båda platserna, utan 
att ens behöva ta på sig ytterrocken. 
 Lokalerna på Scandic Grand är anpassningsbara 
efter konferensgruppens storlek. Fyra små rum för den 
mindre gruppen, två för den medelstora och ett stort 
rum med kapacitet för omkring 180 personer. Har man 
en konferensdag med tight schema erbjuds lunch inuti 

konferensrummen för att deltagarna ska kunna spara 
tid, och slippa leta externt lunchställe. 
 På Scandic Grand växer ett nytt möteskoncept 
fram, där fokuset ligger på nyttig, vegetarisk mat som 
stoltserar med ett brett utbud av varierande kost. Varje 
vecka satsar man på olika teman, och förhoppningen är 
att återkommande besökare alltid ska uppleva någon-
ting nytt; en vecka sprider sig asiatiska dofter från den 
härliga buffén och nästa ecka är det nordiska råvaror 
på menyn. Även det söta får sig ett ansiktslyft, men 
med goda, nyttiga raw-inspirerade produkter som på ett 
hälsosamt sätt stillat sötsuget efter maten.
 Under 2017 pågår även ett stort renoveringsarbete för 
att modernisera och kvalitetssäkra Scandic Grand. Samt-
liga rum uppdateras för att hålla internationell klass, och 
tanken är att allt ska stå klart vid årsskiftet. Under tiden 
erbjuder man sitt nya möteskoncept med ett helt nytt 
tänk kring mat och möten. 
 Välkommen till Scandic Grand önskar hotelldirektör 
Lena Nyquist med personal.

SCANDIC GRANDS MÖTESKONCEPT BANAR VÄG FÖR DET NYA 
SCANDIC GRAND

Vill ni ge nya kunder  
möjligheten att  
upptäcka er?
Då finns det plats ör din anläggning här!

Kontakta
Linnea Fennhagen
072-303 99 06
lf@hkms.e



En konferens hos Svalan är en effekt v konferens i
avslappnad och modernt utrustad konferensmiljö. 
Genom stora fönster kommer vår gröna omgivning 
nära och ger konferensen naturlig drivkraft. Varför 
inte öppna upp, vädra tankarna och ta andra halvlek i 
friska luften?
Från första kontakt till sista punkt på dagordningen 
ordnar vi en effekt v konferens för er. 

Brunnsparken, Örebro Tel 019-24 00 66, www.svalan.nu

SVALAN DET NYA KÖKET

I Ånnaboda Storstenshöjden möts du i nuet och natu-
ren, utan störande brus. Vi har 166 bäddar, konferens-
rum för mellan 8-120 personer, inomhusrelax med 
bar, och en restaurang som serverar mat från dagens 
skafferi. år anläggning ligger mitt i fantastisk natur 
som inbjuder till aktiviteter och utmaningar. 

Ånnaboda, Garphyttan, Tel 019-29 55 00, www.annaboda.com

ÅNNABODA

Njut av utsikten över Hjälmaren, mys framför brasan 
och låt smaklökarna tillfredsställas av kökets fantas-
tiska gastronomi. Katrinelund bjuder på en inspire-
rande miljö att konferera i.
Här finns fem fullt utrustade mö esrum för grupper 
upp till 30 personer. Varmt välkomna!

Katrinelund – 
20 minuter från Örebro vid södra Hjälmarens strand. 
www.katrinelund.se • 019-44 90 62

KATRINELUND GÄSTGIVERI & SJÖKROG
Konferens i avkopplande miljö. Vår konferensavdel-
ning är en idealisk plats för konferenser, produktvis-
ningar, säljmöten, kickoff´s m.m. Här finns plats ör 
ca 30 personer men vi ordnar även mindre grupprum, 
allt enligt dina önskemål. Tala med Thomas så får du 
garanterat en bra lösning på din konferens!

Kopparberg, tel. 0580–120 00, info@bangbrose, 
www.bangbro.se

BÅNGBRO HERRGÅRD

Konferens i hjärtat av Örebro. Boka in ditt event, konferens 
eller möte på konserthuset. Här finns alla nö vändigheter  
– och musik i världsklass. Med lokaler för 20-740 gäster, 
utrustade med modern teknik, kan vi erbjuda dig som 
företagare förstklassig miljö. Restaurang UMAMI sätter 
guldkant på eventet med mat och dryck som utmanar 
smaklökarna. Hos oss får du en helhetslösning – och en 
minnesvärd upplevelse!

Fabriksgatan 2, Örebro, 019-766 62 64, 
www.orebrokonserthus.com

ÖREBRO KONSERTHUS

Strax utanför Ludvika finner du både lugn och har-
moni på Morhagen Fäbodhotell. Den idylliska platsen 
är en populär tillflyktsort för både företag och fören-
ingar som behöver samla krafter och konferera. Loka-
lerna ligger samlade i en ostörd avdelning av hotellet 
och den största kan inhysa upp till 30 deltagare.

Morhagsvägen 92, Sunnansjö, 0240-915 00,  
www.morhagenhotell.se

MORHAGEN FÄBODHOTELL

Falu Fängelse Konferens är något för er som efterlyser ett 
unikt historiskt intressant konferensalternativ. Här bor man 
i gallrade celler från år 1848, numera renoverade till modern 
stil. Fängelsemiljön är bevarad med konferens i Tingssalen där 
fångarna fick sina domar som sedan avtjänades i fängelset. Vi 
tillhandahåller guidade visningar som avslutas med ett besök i 
vårt fängelsemuseum. Vår konferensutrustning består av WiFi, 
projektor och ljudanläggning, whiteboard, blädderblock samt 
vatten och frukt. Vi har plats för upp till 50 konferensgäster.
Villavägen 17, Falun, Tel. 023-79 55 75; www.falufangelse.se

FALU FÄNGELSE

På Clarion Hotel Örebro vet vi att ett lyckat möte kräver god 
planering och här ger vi er de bästa förutsättningarna för en 
väl genomförd konferens med nöjda deltagare. Vi erbjuder 
sex stycken ljusa konferenslokaler och mötesrum för grup-
per upp till 70 personer - mitt i Örebro. För att ni ska få det 
precis så som ni vill ha det har vi ett väl genomtänkt utbud 
av mat och dryck att välja från. 

Information och bokning: conference.cl.orebro@choice.se, 
019-6706703

CLARION HOTEL ÖREBRO

Med ett trevligt värdskap och en avkopplande atmos-
fär kan ni ostörda samlas för möte, kick off eller kurs 
på Bispbergs herrgård. Här finns tre mötesrum där 
det största inhyser upp till 35 personer och är utrus-
tad med projektor, surroundsystem, whiteboard och 
blädderblock. Maten lagas från grunden med lokalt 
producerade råvaror efter säsong. Bispbergs herrgård 
har stor erfarenhet av event och hjälper gärna till med 
planeringen av just ert arrangemang.

Bispberg 160, Säter, Tel 0225-28 51 60,  
www.bispbergsherrgard.se

BISPBERGS HERRGÅRD
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Handelskammarnytt

Den 30 mars invigdes ett regionalt
exportcentrum som syftar till att stöd-
ja företagens exportsatsningar. En av
aktörerna som kommer att vara med
och ge tillgång till sin expertis på
området export är Handelskammaren
Mälardalen.

Bakom Exportcentrum står Region
Örebro Län och Örebro kommun, och
ett nätverk har bildats där Handels -
kammaren Mälardalen tillsammans
med Almi Mälardalen/Enterprise Europe
Network, Exportkreditnämnden, Busi -
ness Sweden och Region Örebro län,
tillsammans ska hjälpa företagen att
öka sin exportmognad. Genom det
regionala exportcentrat ska länets före -
tag kunna få hjälp att ta sig över så
många av dessa exporthinder som möj -
ligt, som till exempel tullar och inter-
nationella avtal.

– Handelskammaren har ett unikt nät-
verk globalt och en verktygslåda för
exporterande företag. Vi bidrar med
det in i Exportcentrum, berättar Mikael
Wass, Handelskammaren Mälardalen.
Bland annat kan man också bidra med
utbildningar som kan vara av intresse
för den som ger sig in på exportmark-
naden.
– Det är en hel del regler som man
måste sätta sig in i när man ska expor-
tera sina varor, men regler finns ju
även när man vänder sig mot den in -
hemska marknaden, så de största skill-
naderna är ofta själva företagskultu-
ren och andra kunskapskrav än vad
man vanligen stöter på här hemma,
därför är det viktigt att göra en inven-
tering av kompetensen inom det egna
företaget, för att se vad man behöver
fylla med för kunskaper inom interna-
tionellhandel, konstaterar Mikael Wass.

Att ett exportcentrum nu etablerats
för Örebroregionen har sitt ursprung i
önskemål från regering och riksdag,
och sedan har initiativet tagits från de
inblandade organisationerna. 
– Just nu befinner vi oss i en uppstarts-
fas och det behövs göras en nuläges-
analys för att ta reda på vad se vad
företagen behöver för att komma
igång med sin export, säger Mikael
Wass.
Under våren hålls två utbildningar

på Handelskammaren Mälardalen
med koppling till export. Den 26 april
hålls kursen ”Made in Sweden, eller
hur?” om ursprungsregler och frihandels -
avtal, samt den 11 maj kursen ”Rem -
burshantering – Letter of Credit. An -
mälningsdatum till de båda är 19 april
respektive 4 maj. Mer information
finns att få på Handelskammarens
hemsida.

Text Camilla Johansson 

Den 20 april håller Anders Holmquist
från Strateg Marknadsföring AB en
föreläsning om Megatrender 2025 på
Handelskammarens Marknadsklubb,
om vad man kan vänta sig av framti-
den.

Bland annat kommer det att handla
om en förskjutning från väst till öst,
allt eftersom medelklassen i inte minst
Kina och Indien växer sig stark.
– Man kan naturligtvis inte säga att
detta kommer att hända under ett spe-
cifikt år, så jag brukar säga att det kom -
mer att ske mellan 2020 och 2030,
men man talar om att den extrema fat-
tigdomen kommer att vara utrotad
2025. Med en växande medelklass i
dessa länder så kommer konsumtio-

nen av varor att förändras, något som
företag bör vara medvetna om, kon-
staterar Anders Holmquist, som job-
bar med research och analys på Strateg
Marknadsföring AB.
Han menar att den köpstarka med -

elklassen i till exempel USA inte kom-
mer att minska, men att bara i kraft av
befolkningsantalet i Indien, Kina och
till exempel Brasilien så kommer det
ändå att vara dessa marknader som
dominerar framtiden.
– Med denna ökade köpkraft kommer
naturligtvis också energiförbrukning-
en att öka, och jag kommer att tala en
del om hur man går över till mer håll-
bar energiförbrukning och produk-
tion. Bland annat så talar jag om sol-
energi, och så visar jag exempel på de

”Zero Concept Cities” som finns i
Kina, där ambitionen är att producera
absolut noll utsläpp genom att allt
återvinns och blir energi igen, berättar
Anders Holmquist.
Något han också kommer att tala

om denna dag är urbanisering, som
han menar primärt kommer att få
genomslag i länder i den östra delen av
världen. Han talar även om hur socia-
la trender, hälsa, teknologi och digita-
lisering kommer att se ut kommande
år.
Föreläsningen hålls på Makeriet mell -

an klockan 11.30 och 13.30 den 20
april, och sista anmälningsdag är 18
april. Anmälan kan göras på Handels -
kammarens hemsida.

Exportcentrum invigt

Framtidens trender
Text Camilla Johansson 

Företagsevent • Konferensluncher
Grillevent • Bröllop

med passion för bra mat och god service

        

Telefon 019-45 20 09
stromscatering.se

Mikael Wass, Handelskammaren Mälardalen

Anders Holmquist, Strateg Marknadsföring.
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Ett urval av produkter
Brevpapper • Kuvert • Tidskrifter • Broschyrer • Programblad • Visitkort

Korrespondenskort • Inbetalningskort • Blanketter • Etiketter • Mappar • Block • m.m.

Med möjligheten att själva producera hela kedjan kan vi påverka både kvalité och pris 
samtidigt som detta ger en hög leveranssäkerhet

Din totalleverantör av trycksaker

www.kontorsrutin.se www.tetab.se
www.kontorsrutin.se

Din totalleverantör av trycksaker

Det är ingen tillfällighet att det är vi som säljer flest företag i landet.

Heltäckande kompetens och svårslagen erfarenhet av företagsöverlåtelser 
i flertalet branscher betyder både säljkraft och trygghet.

Vi har ett finmaskigt kontaktnät och ett omfattande register med köpare och säljare. 
Våra kontor finns i hela Sverige.

Kontakta oss redan i idag för en förutsättningslös och diskret diskussion på telefon 
019-672 12 50 eller orebro@sffab.se.

Du hittar våra 32 lokalkontor på www.sffab.se

Sveriges ledande företagsmäklare tar dig snabbare i mål!

ÄKTHET I  ALLT
Välkommen till Kvänum i Örebro för att 
se och uppleva kök som håller i längden 

och bara blir vackrare med åren.
Vi hjälper er gärna att hitta rätt bland 

våra olika stilar och prisklasser. 

KVÄNUM ÖREBRO
Her t ig Kar ls  Al lé 20 • 019-17 93 50

Mån-Tor 13-18 • Fre 13-16 • Lör 11-14  

WWW.KVANUM.SE



Örebro kommuns energi- och klimat-
rådgivare vill uppmuntra till nya, kli-
matsmarta vanor. Nu planeras fyra
mässor med fokus på elbilar och sol-
energi. Samtidigt storsatsar Region
Örebro län på att installera solceller
på bland annat USÖ.

Släckte du lamporna den 25 mars? I
slutet av mars varje år påminns vi om
att släcka alla lampor under en timme
för att minska vår energiförbrukning
och på så sätt uppmärksamma den allt
mer aktuella klimatfrågan. Initiativet
kallas Earth Hour, en stund i mörker
för en ljusare framtid. I Örebro pågår
ett antal parallella satsningar på förny-
bar energi. Thomas Giege är en av fyra
energi- och klimatrådgivare i länet, han
arbetar på avdelningen för kommuni-
kation och samhällsutveckling på
Örebro kommun. Thomas säger att
energiförbrukning ofta till stor del
handlar om vanor, vi gör som vi alltid
har gjort. För att ställa om till en mer
hållbar livsstil behöver vi hjälp att hitta
nya alternativ, och där kan Thomas
och hans kollegor bidra med råd.
– Vi jobbar utåtriktat mot såväl företa-
gare som privatpersoner. Vi är ingen
myndighet som tar folk i örat när de
kör bil istället för att cykla, snarare vill
vi vara en hjälpande hand.
I maj kommer fyra mässor med

fokus på elbilar att anordnas i länet.

Orterna är Karlskoga, Örebro, Lindes -
berg och Hallsberg. Mässorna vänder
sig främst till bostadsrättsföreningar
men Thomas säger att även företagare
och villaägare är hjärtligt välkomna.
– Vi har märkt att det är lättare att nå
ut om vi riktar våra arrangemang mot
en specifik målgrupp. Just i det här fal-
let har vi särskilt bjudit in bostads-
rättsföreningar men vi välkomnar alla
som är intresserade. 
Utställare av elbilar samt leverantö-

rer av tillbehör, så som laddstolpar,
kommer finnas på plats på mässorna.
Det kommer även finnas möjlighet att
ta del av föreläsningar och information.
– Förutom elbilar kommer vi informe-
ra om solel. Att sätta upp solceller är
lite trendigt just nu men jag tror det är
en trend som kommit för att stanna.
Tekniken har sjunkit i pris avsevärt
under de senaste åren och dessutom
blivit enklare att installera, säger
Thomas.
Snart kommer även länets sjukhus

och vårdcentraler att få delar av sin
energi från solen. Region Örebro län

planerar en satsning på solceller värd
25 miljoner kronor. Jan Odelberg-
Johnson, miljösamordnare på Region -
service fastigheter, berättar mer:
– Vi kommer att göra en upphandling
på solcellsinstallationer, målsättningen
är att den första anläggningen ska
börja leverera el till våren 2018.
Solceller har en livslängd på minst 30
år så det är viktigt att vi gör en grund-
lig planering och säkerställer att
takens tätskikt kommer hålla under de
närmaste 30 åren. 
När solcellerna är installerade och

allt fungerar kommer ungefär 4 pro-
cent av länets totala elförbrukning
bestå av solel. Solcellerna har en åter-
betalningstid på mellan 12 och 18 år,
därefter är solelen gratis. Först ut är
Karlskoga Lasarett, där återstår några
justeringar och underhåll av taket
innan solcellerna kan installeras. På
USÖ är det främst det nya huset för
specialistvård samt det nya parke-
ringsgaraget som ska förses med sol-
celler. Det finns även andra takytor
som kommer kunna nyttjas.

44 Marknad

Örebro

Förnybar energi ska föra Örebro framåt

Eldsjälen Sture Kvist får Örebro kom-
muns tillgänglighetspris för sitt mång-
åriga engagemang i Bowlingklubben
Qvirre. I över 30 år har Sture bidragit
till en meningsfull fritid för unga och
vuxna med funktionsnedsättningar.

I slutet av mars delade Örebro kom-
mun ut årets tillgänglighetspris. Pris -
tagaren, Sture Kvist, fick ta emot ut -
märkelsen i Rådhuset vid Kom mun -
fullmäktige sammanträde. 
– Det känns väldigt roligt och hedran-
de, säger Sture.
Stures engagemang för unga Örebro -

are med funktionsnedsättning sträcker
sig långt tillbaka i tiden. Det började
redan 1984 då han arbetade som assi -
stent på Österängskolan, nuvarande
Tullängskolan.
– Jag såg att ungdomarna behövde ha
något att göra så jag samlade några
fritidsledare och berättade om min
vision med bowlingen. Vi drog igång
verksamheten i A-huset, numera håller
vi till på Strike. 
I början var det tolv entusiastiska

spelare som träffades för att bowla, se -
dan dess har verksamheten vuxit. I dag
består klubben av ungefär 90 medlem-
mar, uppdelade i två grupper, som trä-
nar en gång i veckan.
– Det är otroligt givande att hålla på
med det här, det är därför jag har fort-
satt, säger Sture. Han tillägger dock
att det vore skönt med fler hjälpande
händer på träningarna.
– Själv är jag pensionär nu och det vore
bra om vi var fler som kunde hjälpas åt.
I bowlingklubben Qvirre kan alla vara

med, oavsett funktionsnedsättning.
– Alla deltar på sina egna villkor, det
är det fina med bowling, säger Sture.
För många medlemmar fyller träning-

arna också en viktig social funktion.
– Förutom att bowla hinner vi också
med att fika och snacka, det betyder
mycket för deltagarna.
Sture berättar att Qvirre har ett sam-

arbete med en bowlingklubb på Åland.
Klubbarna turas om att resa till varandra.
– Vi träffas en gång om året. I år är det
vår tur att besöka dem. I maj sticker vi
till Åland.

Sture Kvist får tillgänglighetspris

Sture Kvist har fått Örebro kommuns tillgänglighetspris.

Thomas Giege, energi- och klimatrådgivare.

Text Isabelle Ulfsdotter Hillberg

Text Isabelle Ulfsdotter Hillberg
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Med 6 tums slanglängder på över 100 meter och med 90% vacum kan vi suga i stort sett vad som helst,
t.e.x isolering, sågspån, grus/sten, lera, spannmål, fyllnadsmassor, oavsett om det är vått eller torrt!

Välkommen med er förfrågan till Industri Sanering i Örebro

019-12 75 76 • www.industrisanering.se

INDUSTRI-, SKADE-, OCH OLJESANERING
Industrirengöring • Fastighetsservice • Högtrycksspolning • TV-inspektion i ledningar

Asbest & Pcb-sanering • Kemikonsult-analys, fukt, mögel • Restvärdering 

Mobila Storsugar
Suger dammfritt bjälklagsfyllningar, kabelgravar, grus, asbest m.m. Klarar trånga och djupa utrymmen

<·>NIBE

Ingemar Eriksson 072-222 32 02
ingemar.eriksson@narkesenergiteknik.se

Serviceombud nära dig
Vi på Närkes Energiteknik AB utför både  installation och 
service på många olika  typer av värme och kylsystem. Vi är 
experter på NIBE  värmepumpar och har tillsammans 40 år i 
 bran schen. Kontakta gärna oss i dag, så hjälper vi dig att hitta 
den bästa lösningen för ditt behov.

• Marknadens enklaste styrning
• Varvtalsstyrd, anpassar sig till husets effektbehov 
• NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler möjligheter 
• NIBE Smart Price Adaption, sänker dina energikostnader.  

Läs mer på nibe.se/F1255

F1255

VI KLARAR BÅDE VARMT OCH KALLT!

<·>NIBE

NÄRKES ENERGITEKNIK AB

Har du ont? Då har du kommit rätt!
Besök vår hemsida och se våra patientomdömen.

www.andersonchiropractic.se  019-13 82 49
Tel. 019-58 96 00
verkstad@bilcenterkumla.se
www.anderssonbilcenter.se



à la carte guiden 

KITCHEN & TABLE
Stjärnkocken Marcus Samuelssons har öppnat 
Kitchen & Table på Clarion Hotel Örebro. Marcus 
Samuelsson driver den hyllade restaurangen Red 
Rooster i Harlem. Han har låtit sig inspireras av sin 
omgivning och tar nu med sina influenser till  Clar -
on Hotel. Här kan både Örebroare och hotellgäster 
äta en bit vällagad mat och umgås avslappnat över 
en middag eller en cocktail. Menyn innehåller både 
Manhattaninfluenser och estaurangens lokala 
rätter. Brunch serveras lördagar under höst och vår. 
After work fredagar. 

Kungsgatan 14. Tel: 019-670 67 07
www.kitchenandtable.se/orebro

1 RUM & KÖK
Under lunchtid serveras traditionell svensk hus-
manskost, tillagad från grunden. Lunchmenyn rym-
mer en dagens rätt likväl som ett flertal and a rätter 
i form av bland annat kött, fisk, pasta, sallad och ett
vegetariskt alternativ. Kvällstid är det à la carte som 
gäller och då rymmer menyn ett tiotal rätter med 
inspiration från världens alla hörn. Gemensamt för 
alla rätter är att de tillagas från grunden, med råva-
ror som i så stort utsträckning som möjligt är både 
ekologiska och närodlade.

Stortorget 16, Örebro. Tel. 019-10 67 55.
www.1rumokok.com

MAT&VINBAREN
Söker du en unik restaurang med saluhallskaraktär 
måste du prova nya Mat&Vinbaren i delikatessavdel-
ningen på ICA Maxi Universitetet. Maten är klassiskt 
svensk blandat med fransk bistro och smakerna står i 
centrum. Vinlistan består av högkvalitativa viner till 
riktigt bra pris. Övriga drycker kommer i huvudsak 
från lokala bryggare. Maten är självklart från hållbara 
bestånd och lokala leverantörer så långt som möjligt. 
Öppettiderna är bland de bästa i Örebro – alla dagar 
mellan 11.00-22.00 förutom fredag och lördag då 
restaurangen stänger 23.45.

Sörbyängsvägen 24-30. 019-760 41 16
www.maxiuniversitetet.se

WONGS
På Olaigatan, med en fantastisk utsikt över vårt vackra slott ligger 
Wongs. Här kan man få smaka på det allra bästa från det asiatiska köket.

Inne i en över 100 år gammal lokal har Wongs inrett matsalen stilrent och 
smakfullt. Med den Stora balkongen på övervåningen ser det nästan ut som 
att det en gång i tiden har varit en gammal teater eller bio salong. Stora föns-
ter med en utsikt som höjer restaurang upplevelsen tillsammans med grym 
service samt god mat och vin.

– Vi satsar mycket på service och dryck i kombination med mat. säger Felix 
Liu, Food & Beverage ansvarig på Wongs.

Då restaurangen är stor och rymlig så väljer många större företag att förläg-
ga sina sammankomster där.

– Vi rekommenderar gärna menyer och vinpaket till gästerna eller företag 
som kommer, större eller mindre sällskap.

”Sju smaker från Asien” är ett alternativ som vi ofta rekommenderar. Menyn 
serveras på fat i tapasstil och består av tre förrätter och fyra varmrätter som 
alla i sällskapet får plocka från. Det är en väldigt trevlig och social meny, 
konstaterar Felix Liu.

Wongs har också en omfattande dryckeslista med öl och vin som lyfter 
maten på bästa sätt. 

–Vi tycker att det är kul att jobba med öl och vin som passar till vår mat. 
Att kombinera asiatisk mat med vin är ju inte alltid helt lätt. Smakerna är 
intensiva, med mycket hetta och sötma, därför kan det ibland vara enklast 
att fråga personalen om rekommendation.  

Vi jobbar dessutom med fasta kronpåslag på vinerna, oavsett vad de kostar 
att köpa in så är det alltid samma påslag.

– Vi gör detta för att du som gäst ska tycka att det är kul att testa nya viner 
utan att det ska kosta alldeles för mycket, säger Felix Liu.

Olaigatan 19. Tel 019-611 18 40. www.wongs.se



MEZA
Inriktningen är ett kompromisslöst libanesiskt kök 
med tonvikt på den välkända och populära ”meza”. 
Meza består av en mängd olika kalla och varma 
rätter. Restaurang Meza riktar sig till personer som 
tycker om spännande och exotisk mat, musik och att 
umgås med sina nära och kära. Man kan helt enkelt 
säga ”ska vi meza lite?”. 
Efter maten kan man avnjuta kardemummakaffe
med exempelvis baklava gjord på smördeg, fylld med 
nötter och smaksatt med sockerlag.

Rudbecksgatan 7. Tel: 019-12 30 40.
www.mezaorebro.se

WONGS
Wongs restaurang ligger mitt i centrala Örebro, med 
stadens medeltida slott utanför fönstret. Köket häm-
tar smaker och inspiration från de bästa asiatiska 
köken. Vi serverar i smakfull och stilren miljö. Du 
kan välja mellan två våningar - kök och större matsal 
där nere eller cocktailbar, lounge och mindre matsal 
där uppe. Vi har plats för ungefär 85 matgäster och 
en soff vdelning med 16 platser.
Middagar med familjen eller stor tillställning för 
alla på jobbet? Inga problem, Wongs hjälper dig att 
skräddarsy det du behöver just då. 

Olaigatan 19. Tel 019-611 18 40. www.wongs.se

AMANO
Vill man uppleva en bit av det ljuvliga Toscana är det 
restaurang Amano som bör besökas. Här vid den 
kullerstensbeströdda innergården vid Kungsgatan 
styr kocken Ola Ohlin bland menyer som bland 
annat består av Saccottino al Gorgonzola e noci, små 
färska pastasäckar fyllda med ljuvligt len gorgon-
zola och valnötter. Detta serveras med citronsmör 
och parmigiano. Eller varför inte en rosabakad 
kalvfilé med oscansk potatisterrin som serveras 
med oxsvanssky och estragonemulsion? Allt kanske 
avslutas med en ljum mandelgateau, fylld med 
äppelkompott. Serveras med Amanos kardemum-
maglass och färsk frukt? Buon appetito!

Kungsgatan 1. Tel: 019-32 33 70.
www.a-mano.se

K1
Här serveras en av Örebros absolut bästa luncher. 
Nu pratar vi alltså mat till lunchpris som skulle 
platsa på vilken annan restaurangs kvällsmeny som 
helst. På kvällen snäpper man upp kraven ytterliga-
re ett par steg och har du tur förvandlas K1 ibland 
också till Stallbackens Musik & Pilsnercafé med 
livemusik. K1 har en mycket charmerande och trev-
lig personal där den ständigt leende Yasmin Danho 
välkomnar. K1 står för Kungsgatan 1 som också är 
adressen för restaurangen.

Kungsgatan 1. Tel 019-32 33 15
www.kungsgatan1.se

DRÄNGEN
På öster hittar du anrika Drängen. Med ny regi sedan 
våren -14 är ambitionen att vara en av Örebros bästa 
restauranger. Menyn baseras alltid på de bästa 
råvarorna efter säsong. Här kan du vara säker på att 
få den perfekt tillagade köttbiten och den mycket 
populära Hjälmargösen finns alltid på me yn i varie-
rande skepnad.  
Liten intim krog med varm och trivsam atmosfär och 
spännande fotokonst på väggarna. En mindre sepa-
rat matsal finns ven för sällskap upp till 12 personer,  
perfekt för de som önskar sitta lite mer avskilt.
Se till att boka bord!

Oskarsvägen 1, 019-32 32 96, www.drangen.se
Info@drangen.se

DRÄNGEN

MESOPOTAMIEN KOLGRILLSBAR
Här kan ni avnjuta Örebros vassaste kolgrills- & à 
la carte-meny i ett öppet kök där gästerna kan se 
sin beställning tillagas från färska råvaror till en 
doftande och vällagad maträtt. Luncherna ger ett 
smakprov på den vällagade maten med olika såser 
som serveras till varje kolgrillsrätt. Låter era sinnen 
skämmas bort av både maten såväl som atmosfären 
i restaurangen. Miljön passar bra till stora såväl som 
små sällskap och vill man sitta avskilt finns unik
möjlighet att boka festvåning som tar uppemot 70 
personer och erbjuder utsikt mot slottet. 

Storgatan 5, Örebro, 019-10 12 55
www.mesopotamien.se 
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Gastro

Mathias Dahlgrens ambition är att den
nyöppnade vegetariska restaurangen
Rutabaga ska ge en helhetsupplevelse
av världsklass. Den nu stängda Mat -
salen, med tidigare två Michelinstjärnor,
har skalats av för att istället lyfta fram
det enkla och mer renodlade på ett ex -
klusivt sätt.

Rutabaga, i anslutning till Grand Hotel,
är inredd med mindre och större bord
som totalt kan ta emot ett 50-tal gäst -
er. Vid de större borden samsas olika
sällskap på ett tilltalande sätt.
Till bords erbjuds vi åtta olika grön-

saksbaserade drinkar, varav hälften
med alkohol. Vi provar en Rutabaga
Sour, på kålrot, rom och lime, god.
Menyn innehåller nitton olika mellan-
rätter, lämpliga att dela. Rostad blom-
kål, mango och mozzarella, friterad
aubergine, coleslaw och äpple, samt
endive- och romansallad är några av
rätterna. Vi väljer de friterad jordärt-

skocka med gräddfil och pepparrot,
ceviche på avokado och jalapeno samt
gnudi, rosenkål och tryffel.
Innan rätterna serveras får vi in till-

tugg i form av kanderade cashewnöt-
ter, fräsch gurka med indiska kryddor
samt frasiga små bröd med ett gott
yoghurtsmör till. Vilken start!
Jordärtskockorna, snyggt upplagda,

är perfekt friterade och väl matchade
smakmässigt av gräddfilen och pep-
parroten med lite sting. Frisk och fruk-
tig är cevichen på avokado och jalape-
no. Lyxigt serveras gnudin, bollar av
ricotta- och parmesanost, övertäckta
av riven tryffel. Så gott, så gott.
Till det nybryggda kaffet valde vi

desserten kokosglass med vattenlingon
och kolasås. En fullträff. Vilken härlig
kokossmak den korrekt krämiga glas-
sen hade och en sådan ljuvlig kolasås.
En smarrig chokladkaka med honung
avslutade, glatt överraskande, måltiden.
Mathias Dahlgrens nystartade vege-

tariska finkrog Rutabaga bjöd på en
innovativ smakkaskad i världsklass,
vilken gastronomisk upplevelse.

Mathias Dahlgren
Sveriges främsta kock är Mathias Dahl -
gren. Mathias driver idag två restau-
ranger, Matbaren med en Michelin
stjärna och nyöppnade vegetariska
Rutabaga samt bageriet Green Rabbit.
År 1997 vann Mathias, som den förste
och hittills den ende svensken, guld i
Bocuse d'Or, Kock-VM.
Mathias, idag 48 år, växte upp på en

gård utanför Umeå. Upplevelserna från
barndomen, med natur, djur, råvaror,
dofter och smaker präglar i allt Mathias
matlagning. Första steget i Mathias
kockutbildning var gymnasiets restau-
rangutbildning i Umeå. Efter flytt till
Stockholm praktiserade och arbetade
Mathias på flera av Sveriges bästa
restauranger. Melker Andersson och
Mathias igångsatte lyxrestaurangen

F12 år 1994. Den första egna, sydeu-
ropeiskt inspirerade, restaurangen Bon
Lloc startade Mathias Dahlgren år
1996. Så snart som 1998 tilldelades
Bon Lloc en Michelin stjärna. Rest -
aurangen avvecklades 2005.
Efter att tillsammans med spansk-

födda, tidigare, hustrun Anna rest runt
världen och känt av olika restaurangin-
fluenser under något år gick Mathias in
i nästa stora projekt i samarbete med
Grand Hotell. I det Bolinderska palatset
öppnades 2007 restaurangerna Mathias
Dahlgren – Matsalen och Mathias Dah -
lgren –Matbaren. Matsalen tilldelades en
första Michelin stjärna år 2008. Den
andra Michelinstjärnan kom 2009.
Detta år fick även Matbaren en första
Michelinstjärna. Därmed blev Mathias
den förste svensk som tilldelats tre
Michelinstjärnor. År 2016 lade Mathias
ned Matsalen för att i början av 2017 i
dess lokaler öppna den vegetariska
restaurangen Rutabaga.

Mathias Dahlgrens Rutabaga

Text Paul Dahlgren

Rutabaga 
är ettgammalt
svenskt ord för

kålrot, som blivit 
en internationell

benämning på
rotfrukten.
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Gastro

Guide Michelin har för 2017 bedömt
och gett stjärnor till Nordens bästa
restauranger. Nytt är att också Fär -
öarna och Island har bedömts. 

Vollmers i Malmö fick glädjande men
litet överraskande två stjärnor. En ny
stjärna fick restaurang Imouto i
Stockholm. Noterbart är att de tidigare
tvåstjärniga restaurangerna Frantzen
och Mathias Dahlgrens Matsalen har
mist sina stjärnor, då båda lagts ned
för att under 2017 återkomma i nya
koncept.
De första Michelinstjärnorna dela-

des ut i Sverige redan 1984. Tidigare
bedömdes endast restauranger i stors-
täderna men genom den för tredje året
utgivna Nordiska Michelinupplagan
täcks nu hela Sverige och Norden upp.
Danmark har 2017 gått om Sverige
och har 24 krogar med Michelinstjärnor

gentemot Sveriges 23. Norge har 5,
Finland 4, Färöarna 1 och Island 1. De
23 svenska restaurangerna har totalt
26 stjärnor.

Vollmers – med två
Michelinstjärnor
– Det här är så stort för oss. Jag kan
inte ens greppa det. Vi har jobbat så
hårt för detta, sade Mats Vollmer efter
att restaurangen tilldelats sin andra
stjärna.
Vollmer serverar, i sin enkla men stil-

rena matsal, rätter med fokus på den
närproducerade råvaran. Till trots
moderniteten vilar en skånsk gästgive-
rikänsla över restaurangen. Här ges en
verklig smakupplevelse.
En tidig sommarmiddag kan starta

med tre olika aptitretare i form inba-
kad ost, två sorters chips med dip samt
nässel- och hönsbuljong. Rätterna är

mellanstora med spännande smak-
kombinationer. Kummel och kålrabbi
följdes vid vårt besök av spetskål med
en grisnacke tillagad så att den helt
smälte i munnen. Bästa rätterna var de
två vegetariska, nypotatis med krasse
och prästost samt en ljuvlig karamelli-
serad lök med smör och gräddfil, så
enkelt och så smakfullt.
Huvudrätten var en perfekt rosas-

tekt anka med sparris och fläderbär.
Osten en getost från Brittas gård serve-
rad med skånsk flora. Desserten härli-
ga rabarber med mandel och pistagek-
räm. Och givetvis en enkel espresso.
Visst är bröderna Ebbe och Mats Voll -
mer värda sin andra stjärna.

Michelinstjärnor
Den första guiden gavs ut år 1900 av
däcktillverkarna, bröderna, Andre och
Edouard Michelin. Systemet med

Michelinstjärnor introducerades år
1933. Guide Michelin betygsätter
maten, ja bara maten, med stjärnor.
Fem kriterier finns för bedömning av
maten, kvaliteten på råvarorna, sma-
ken och tillagandet, personligheten,
värdet för pengarna och att alltid en
hög kvalité hålls. 

* Tre stjärnor i Guide Michelin betyder
att en restaurang är ”värd en egen
resa”

* Två stjärnor betyder att restaurangen
är ”värd en omväg”

* En stjärna betyder att det är en ”väldigt
bra restaurang i sin kategori”

Text Paul Dahlgren

Vollmers i Malmö fick 
två Michelinstjärnor 

SVENSKA MICHELINRESTAURANGER 2017

EN STJÄRNA I GÖTEBORG; 
28+, Bhoga, Koka, Sjömagasinet SK Mat &
Människor, Thörnströms Kök och Upper
House.

TVÅ STJÄRNOR I STOCKHOLM;
Oaxen Krog.

EN STJÄRNA I STOCKHOLM;
Ekstedt, Esperanto, Gastrologik, 
Imouto, Mathias Dahlgren Matbaren,
Operakällaren, Sushi Sho och Volt.

TVÅ STJÄRNOR I MALMÖ;
Vollmers

EN STJÄRNA I MALMÖ;
Bloom in the Park och Sture.

TVÅ STJÄRNOR I ÖVRIGA LANDET;
Fäviken i Jämtland.

EN STJÄRNA I ÖVRIGA LANDET;
Hotell Borgholm på Öland, Daniel Berlin 
i Skånska Tranås och PM & Vänner i Växjö.

Mats och Ebbe Vollmer.
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Conventum Arena
5-6 maj 2017

En mässa med 
vin, ost, choklad 

& delikatess

Pris: 
Entré inklusive glas & garderob 250:-  

Dryckeshäfte 100:-

Biljetter köps via: 
Tickster 0771-47 70 70 eller www.tickster.se

Åldersgräns: 
20 år

Öppettider:
Fredag kl. 13.00-20.00 
Lördag kl. 11.00-19.00

Läs mer: www.conventum.se/cgc    
www.facebook.com/chateaugrandcru

Bångbro Herrgård

Bångbro Herrgård

–– I hjärtat av Bergslagen ––

HOTELL • RESTAURANG • KONFERENS

Bokningar/info:
Kopparberg, tel. 0580 – 120 00 • info@bangbro.se • www.bangbro.se

Välkommen önskar Åsa & Thomas med personal.
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DRYCK

Text Paul Dahlgren

Penfolds i Australien

Penfolds är en av Australiens äldsta vinproducenter
och startades redan 1844 av läkaren Christopher och
hans hustru Mary Penfold.

Det unga paret hade med sig plantor från Stor -
britannien varifrån de hade emigrerat. I början pro-
ducerades främst vin av typen sherry och portvin, för
att nyttjas som medicin till Christophers patienter.
Men Mary startade upp vinproduktion och Penfolds
blev i slutet av 1800-talet en av Australiens största
vinproducenter.

Under den första delen av 1900-talet köpte Penfolds
upp ett antal större vingårdar i South Australia och
New South Wales. Kvalitativt skedde en utveckling
under 1940- och 1950-talen inspirerade av studiebe-
sök i de främsta franska vinområdena. Besöken i
berömda Bordeaux resulterade i att ett antal nya
röda viner introducerades under 1960-talet.

År 1976 upphörde Penfolds att vara ett familjefö-
retag och är idag är en del av välkända Foster Group.
Vinmakare sedan 2002 är Peter Gago med ansvar för
Penfolds två stora vinerier, Magill i Adelaide och
Nuriootpa i Barossa Valley. Penfolds utsågs 2013 till
”Årets vinproducent i den nya världen”.

Penfolds Koonunga Hill
Koonunga Hill är en vingård i Barossa Valley men
också namnet på Penfolds enklare ingångsviner.

Sedan år 1976 har dessa omtyckta viner producerats
i stor volym.

Chardonnay
Ett mycket fruktigt vin i doft och smak med en tydlig
fatkaraktär. Ett trevligt sällskapsvin som passar bra till
de flesta fisk-och skaldjursrätter samt lättare kötträtter.

Shiraz/Cabernet
Vinet har en påfallande mörkt röd färg. Doften och
smaken har tydliga inslag av bär, frukt och vanilj
samt fat. Ett perfekt vin till grillade rätter av lamm
och nötkött.

Vin i Australien
Vin planterades i Australien så fort landet kolonise-
rades av Storbritannien i slutet av 1700-talet. Men
den moderna vinindustrin kom igång först i början
av 1950-talet. 1996 antog den australiensiska vinin-
dustrin en långsiktig strategi och mål för de kom-
mande trettio åren. Sedan dess har vinproduktionen
och exporten mångdubblats och landet intar nu en
sjätte plats bland världens vinländer.

Sverige har betytt mycket för Australiens vinpro-
ducenter och svarade tidigare för nära hälften av lan-
dets vinexport. Idag är Australien den femte största
exportören av vin till Sverige, nära 17 miljoner liter
säljs årligen via Systembolaget.

Penfolds Koonunga Hill-Shiraz/Cabernet
Nr 6253
Pris 99 kronor

Penfolds Koonunga Hill-Chardonnay
Nr 6463
Pris 95 kronor

VINTIPS
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Renoverar & Installerar
– Antika kakelugnar

– Bakugnar
– Vedspisar

– Öppna spisar
– Kaminer

– Braskaminer
– Insatser

– Skorstenar

Skorstensrenovering
– Tätning med keramisk massa

eller slang

Vi utför även diverse murnings-
och putsningsarbeten.

Hör av dig till oss!

0739-83 85 89
john.josephson@bredband.net

Allt är möjligt!

HOS OSS KAN DU

NYTTJA ROT-AVDRAGET

josephsons.kakelugnsmakeri@gmail.com

Josephsons
Kakelugnsmakeri AB

Josephsons
Kakelugnsmakeri AB
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Technopolis

Text Ulf Hjelting

Project Titan
Rykten, rykten och så lite rykten. En sak är dock helt klar,
Apple och Google förnekar inte att de har en bil på gång
tillsammans. I varje fall lät det så i december förra året då
Apples Steve Kenner, som är ansvarig för varumärket
Apple, rådfrågade den amerikanska motsvarigheten till
Trafikverket om ”comments on the proposed Federal
Automated Vehicles Policy”.

Ska man nu tolka detta, som fått namnet Project Titan,

så handlar det alltså om en bil som framförs utan förare.
Intressant tycker vi på teknikredaktionen. Frågan är dock
när och om denna produkt ska se dagens ljus. Vi hoppas
självfallet på att så blir fallet och årtalet 2021 har nämnts
i sammanhanget för en Apple iCar eller iMove. Någon
prislapp är givetvis inte satt, än. Räkna dock kallt med att
det behövs en fet plånbok för att kunna åka förarlöst.
Framtiden? Den är redan här.

En självkörande bil från Apple, ett system som läser upp ditt sms samtidigt
som du kör bil och en läcker ljussabel att pimpa din bakrutetorkare med. 
Som vi brukar säga på teknikredaktionen: framtiden, den är redan här.

Project Titan är i antågande

Talande sms
Var ärlig nu – visst sitter du och fipplar
med mobilen när du kör bil? Eller hur?
Det plingar till från ett nytt inkom-
mande sms och du kan bara inte hålla
dig. Det kan ju vara något viktigt. Vi
på teknikredaktionen säger bara: kör
Ford. I Fords nya version av suven
Kuga får man nämligen sin sms upp-
lästa. Smart va? I Ford SYNC 3-sytem
hittar du nämligen AppLink, Apple’s
CarPlay och Android Auto för att visa
din smartmobildata. Rätt inställt får
du då dina sms upplästa av en röst och
du behöver inte knappa på någon
mobil. 

Det går givetvis även bra att besvara
sms:en med enbart din röst och sedan
skriver systemet ett sms som det skic-
kar tillbaka till avsändaren. För att få
detta att fungera som måste du ha en
Ford med SYNC-3, vilket kan gräva
ett djupt hål i plånboken. Dags att
byta bil? Tänk då både en och två
gånger på vilket bilmärke du väljer.
Säkerheten först.

Ljussabel
Nej, vi skäms inte alls! Vi på teknikredaktionen kommer
aldrig att bli mentalt äldre än 13 år och njuter fullständigt
av vår nördighet. Därför är det självklart att vi inom kort
införskaffar oss en wipertag till bakrutans vindrutetorka-
re på bilen i form av en ljussabel à la Star Wars. Denna
glädjespridare fästs med några enkla handgrepp på bak-
rutans vindrutetorkare. Observera att denna tingest
endast är avsedd för bakrutan och att den ska monteras
bort vid en tvätt av bilen. Kostnad? Denna ljussabel blir
din för endast 219 kronor från coolstuff.se. Givetvis finns
det andra utformningar: golfklubba, baby onboard och
gitarr, men även ett Star Trek-tema i form av live long and
prosper-hälsningen. Så nu skriker halva redaktionen att
de vill köpa Star Trek, som även är lite billigare. Endast
179 kronor. Men, men…
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Brett 
sortiment av 

fälgar till alla 
bilar!

Ny adress!

Dela upp betalningen 
på 5 månader. 
Ingen ränta. 
Inga avgifter.

Pehr FranssonPehr Fransson

NY ADRESS Skvadronvägen 11, Örebro 
Tel 019-611 22 85 | info@orebrobilringar.com

www.orebrobilringar.com Erik Jacobsson
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Skvadronvägen 11

Inne på gården!

Vi har � yttat till
Skvadronvägen 11

på Aspholmen.
Välkommen!

VI INGÅR I 
DÄCKKEDJAN

205/55R16 91V

995:-
monterat och

balanserat

GoodYear Ef� cient Grip
65-40 pro� l / 14-18 tum

Rullmotstånd Våtgrepp dB

B-C A 68-69

FLYTTERBJUDANDE!

Däck • Däckhotell • Skifte • Däcktvätt

2250:- (832 kg) 
(fraktfritt i Mellansverige)

Hämtpris 1900:-

Hällefors Ekobriketter AB
www.ekobriketter.se • Tel: Camilla 070-343 40 66

fd Sågverket 712 34 Hällefors. 

Vi använder oss utav Klarna Betalning.

Beställ på vår hemsida eller ring! 
www.ekobriketter.se

Vi har även träbriketter, 
loggs, spånbalar, ved m.m.

Mån 16.00-18.00 • Tis 10.00-12.00 • Ons Ring så öppnar vi.
Tors 16.00-18.00 • Fre 10.00-12.00 • Lör 10.00-12.00

Avhämtning övriga tider, ring!
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På tjänsteresan

   

  

  

Stockholm

Malmö

Som ett bevis på vinbarens stigande popularitet i
Stockholm ser vi att etablerade barer som exempelvis
19 Glas och Hornstulls Bodega fått sällskap av en
rad nyöppnade vinbarer. Deras gemensamma näm-
nare är att de är personliga, små – det ska väl vinba-
rer i och för sig alltid vara – avslappnade, och drivs
med hjälp av höga ambitioner och kärlek. Förutom
kocken Niklas Ekstedts och sommelieren Maxi -
milian Mellfors Tyge & Sessil på Östermalm som vi
redan nämnt här finns ett koppel av nyetableringar.
Här är ytterligare en intressant kvartett:

Folii
På Södermalm hittar vi sommeliererna Jonas Sand -
berg och Béatric Bechers redan omtalade skapelse
Folii. Baren ger en lagom secondhand-vibe och
känns som den funnits där hur länge som helst. På
den genomarbetade vinlistan har de försökt hitta
viner som är bra representation för sin respektive
region.

Vinköket
Brasserie Le Rouges ansiktslyftning har smittat av sig
lite på den tidigare väntrumsliknande ytan som nu
har transformerats till Vinköket. Menyn är medel-
havsinspirerad med viner som fokuserar på ”gamla
världen” för den allt mer kunniga publiken.

Combo Vinbar
Nära den stora korsningen Odengatan/Sveavägen,
över gatan från Stockholms Bibliotek har gänget
bakom PA & Co och Bistro Sud öppnat Combo
Vinbar. De ville skapa ett enkelt ställe där det känns
rätt att bara sitta ner och få ett glas vin till ett bra
pris. Vinlistan förändras från vecka till vecka och ska
inte vara riktad till sommelierer utan vem som helst
med intresse för vin.

Dryck Vinbar
I avslappnade Södermalms epicenter runt Maria -
torget har Caroline Tallving och Claes Lindholm
öppnat Dryck Vinbar. Duon försöker skapa en var-
dagsrumsstämning där både connoisseurer och van-
liga, dödliga kan njuta av naturviner från oberoende
producenter.

Stockholms
vinbarer

Förutom boulebanor, pingisbord och
filmvisningar bygger Malmö Folkets
Park ett street food-torg. Tolv foodt-
rucks delas om att, några åt gången,
servera hungriga besökare till den pop -
ulära parken.
– Det är en blandning av erfarna aktö-
rer och nya förmågor som tycker det
är spännande att vara med och skapa
det här konceptet. Vi kommer att sam-
arbeta med allt ifrån bland annat
Nordic Street Food till The Masala
Box och Roots of Africa. Varje med-
verkande kommer att erbjuda minst
ett vegetariskt och ett barn-alternativ,
berättar Felicia Fredriksson, verksam-
hetsledare i Folkets Park.
Premiären för street food-torget sker

den 29 april. Från och med då kommer
man att ha öppet mellan 11-19, onsdag
till söndag, fram till den 6 augusti.
Initiativet kan ses som en del i en mer
omfattande satsning mot att skapa
ännu starkare band till en av parkens
största målgrupper: barnfamiljer.

Folkparkskäk
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Stockholm

Stjärnbeströdda kocken Mathias Dahl -
gren har stängt den tio år gamla suc-
cén Matsalen i Grand Hotel för att
göra plats för 100 procent vegetariska
Rutabaga. Med det nya konceptet sik-
tar han på att skapa en vegetarisk upp-
levelse i toppklass och precis som
många andra av Stockholms fine
dining-koncept så har han skippat
avsmakningsmenyerna till förmån för
gästernas valfrihet och flexibilitet med
tanke på smak och budget. Förhopp -
ningsvis kommer Rutabaga att motbe-
visa de skeptiker som fortfarande tror
att vegetarisk mat bara är isbergssal-
lad.

Rutabaga
Södra Blasieholmshamnen 6
mdghs.se

Nu kan du livesända dig själv när du
äter på dumplingrestaurangen Beijing
8. Tillsammans med en reklambyrå har
restaurangkedjan installerat ”Mukbang-
 stationer” på tre av sina inrättningar.
Från dessa kan du som gäst livestrea-
ma dig själv via Facebook Live när du
äter. Stationerna finns tillgängliga på
restaurangerna i Stockholm (Horns -
tull), Göteborg samt Helsingfors. Muk -
bang är ett internetfenomen från Syd -
korea som betyder ungefär ”ätsänd-
ning”. Benämningen återfanns bland
”årets nyord” när dessa presenterades
för 2016.

HOS OSS ÄR ALLTING MÖJLIGT!
www.eventswed.se  |  019-10 31 12

HOS OSS ÄR ALLTING MÖJLIGT!
www.eventswed.se  |  019-10 31 12www.eventswed.se  |  019-10 31 12

Beijing 8

Grönsaker i världsklass

 

Stockholm
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Travelista

På 1900 m.ö.h har jag sovit som en
stock på underbara hotellet Frantze
som ägs av Francesca och hennes
familj. Dagens aktivitet är vandring.
Att komma hit till Aostadalen och
Champoluc mitt i sommaren är en fan-
tastisk naturupplevelse, grönadalar
möter snöklädda alptoppar.

Dessutom finns det ett stort utbud av
vandringsleder på Monte Rosa-massi-
vet som sträcker sig över 4000 meters
höjd. Perfekt för mig som inte tycker
om att åka skidor men fortfarande vill
uppleva den fantastiska miljö som
alperna har att erbjuda.

Efter en stärkande frukost är det
dags att träffa mitt sällskap för dagen
och vi hoppar på liften som går från
Champoluc upp till ändstation, här-
ifrån ska vi starta vår tur. Vi är två
stycken glada och förväntansfulla tje-
jer som snörat på sig vandringsskorna
idag tillsammans med vår guide Marta.
Marta har mycket bra lokalkännedom
och hon berättar vad vi kan förvänta
oss av vandringen men även att vädret
kan vara lite nyckfullt och vi ska för-
söka hålla ett bra tempo. Hon tar
täten och vi följer efter på grusgången
utmed bergskammen. Det gäller att
hitta en lunk som passar en själv.
Luften är klar och vi har en fantastisk
utsikt över de snöklädda bergen och
Aostadalen, där nere kan vi skymta
den lilla byn Champoluc och utmed
liftsystemet ser jag även hotellet
Frantze. När vi kommer upp till 2 500
m.ö.h får vi syn på en ganska stor plätt
med snö som inte har smält bort ännu.
Det känns lite surrealistiskt att kasta
snöboll i början av juli klädd i shorts.
Men här uppe är det ganska kyligt och
det gäller att hålla tempot uppe så att
man inte börjar frysa. Det är lätt att

följa stigen som finns och naturupple-
velsen är gudomlig. Jag har alltid varit
intresserad av blommor och här uppe
finns en stor variation av vackra arter
som anpassat sig till detta klimat.
Speciellt vacker tycker jag att Azalean
är med sina rosa blommor. Har du tur
så kan du även skymta ett och annat
murveldjur, men de är snabba som
attan så det gäller att hålla utkik efter
dem. Du kanske inte kan se dem men
du kommer definitivt att höra dem, de
har ett gällt ljud som de varnar var -
andra med.

Efter en stunds vandring kommer vi
fram till två sjöar. Här tar vi en liten
paus och äter av den matsäck som
Marta har tagit med sig och njuter av
naturen och lugnet, det är så tyst och
stilla. Vi får smaka på lite goda ostar
från trakten och lufttorkad skinka.
Själv har jag packat ner vatten, banan
och choklad. Det gäller att fylla på
med energi så att man orkar. Området
har haft ett par dagar med ostadigt
väder och det gäller att läsa av hur
molnen går, för ganska fort kan vädret
förändras till det sämre och det sista
man vill är att hamna mitt i ett åskoväd -
er. På 2 900 m.ö.h bestämmer Marta
att vi tyvärr måste börja vandra neråt.
Naturen skiftar till ett grönare täcke
här och vi går in i ett helt annat mikro -
klimat. Vi får chansen att se Edelweiss
vilket som genast får mig och Maja att
börja nynna på en speciell melodi.

Vi har dessvärre inte turen på vår
sida och efter en timme hör vi på håll
åskan mullra. Man känner sig ganska
så liten när man omges av höga berg
och mullret bara ökar och ökar. En
dimma av moln sluter oss och vi försö-
ker att gå så fort vi bara kan, men vi
har en lång bit kvar och efter ett par
minuter hörs en åskknall så hög att

marken under mina fötter vibrerar. Strax
öppnar sig himmelen och ner vräker
regn och hagel. Stigen som vi går på
blir snabbt fylld av regnvatten som
forsar fram mellan våra fötter. Vi
söker skydd i en lada, men vi är inte de
första som stannat till här. Alldeles
nyligen har korna på sommarbete
varit här och jag ska erkänna att det är
en förskräcklig doft som möter oss i
dörren. Men vi behöver söka skydd
för åskan och nöden har ingen lag. Ett
par minuter står vi inne i ladan tillsam-
mans med ett fågelpar som ruvar på
tre små ägg innan regnet avtar och
åskan drar bort och vi bestämmer oss
för att fortsätta. Men det är inte en lätt
match att gå nerför stigen i sjöblöta
skor och kläder som blivit tunga som
bly av regnet. Det är ganska jobbigt att
gå då man spänner sig i både fötter
och ben. Jag kan bara gissa vilken trä-
ningsvärk jag kommer att ha imorgon.

Strax bryter sig solen strålar fram

och himlen blir återigen blå. Genast
blir det så mycket lättare att gå. Stigen
övergår till en grön sommaräng med
högt gräs och örter, här gäller det att se
upp så att man inte råkar trampa i en
komocka. Fjärilar flyger från blomma
till blomma i jakten på nektar och
snart har luften värmts upp. När vi så
småningom efter fem timmars vand-
ring kommer ner till byn är det med
stor lättnad vi slår oss ner på varsin
stol på första bästa bar och beställer in
caffè corretto.

Den kvällen smakar middagen fan-
tastiskt och jag sover gott. Men hur
jag kom upp till liften dagen efter, det
är en annan historia.

INFO
Hotell Frantze ligger strax ovanför
Champoluc som du lättast når via liftsy-
stemet. För mer information titta på deras
hemsida på, www.frantze.it

Text och foto Susanna Björninger

Aosta – en vandring på
bergstigar och gröna dalar
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 Krangatan 9  •  019-271540  •  orebro.takringen.se

Din expert på tak och plåt!

Kontakta: anders@bistamekan.se    Tel. 070-375 70 75

Hyr en Lokal för det mindre företaget
Inflytt sommaren hösten 2017

Controllern
Real Estate

Nöjd Hyresgäst.Lokalen finns i Pilängen, Örebro
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60 Marknad

Det började med ett grabbgäng i Filip -
stad. Idag står Lawekagruppen med sina
krogar Pitcher's, Villa Strömpis och
Frimis Salonger i en klass för sig i Öre -
bro, en resa som tagit drygt tio år med
både framgångar och motgångar.

Det började 2005 med Pitchers och se -
dan har bolaget växt successivt med
förvärv av Villa Strömpis 2008 och
Frimis Salonger 2012.
– I början visste vi inte riktigt hur vi
skulle använda Frimis men nu vet vi
vart vi ska, säger Daniel Welin som är
delägare i Laweka.
När man hade klart för sig vad man

ville med Frimis inleddes en omfattande
renovering hösten 2016 och nu håller en
stor uteservering på att färdigställas ut
mot Svartån. Det handlar om en investe-
ring på fem miljoner som man hoppas
kommer att bli något alldeles extra.
– Totalt, inklusive renoveringen inom-
hus, har vi gjort investeringar för 9-10
miljoner. Nu vill vi ta hand om det och
det ser bra ut framåt. Det är inte många
helger som är bokningsbara fram till
januari nästa år, berättar Daniel Welin.
Frimis nya trädgård har designats av

en arkitekt som har tagit hänsyn till
såväl utemiljön som Frimurarholmens
historia.
– Vi har verkligen tänkt till och delat
in den tre unika miljöer, det finns plats
för foodtrucks och mycket mer. Det
kommer att bli jättebra, säger han.
Även Pitcher’s har gått från klarhet

till klarhet de senaste åren. För två år
sedan vann man gasellpris för sin
snabba utveckling och sedan dess har
nöjeskrogen fått tillskott i form av
bland annat en minigolfbana och ölba-
ren En trappa upp.
I december är det premiär för nästa

satsning. I Kompassens källarplan
kommer ett nytt upplevelsekoncept att
öppna upp som hakar i de tidigare
upplevelsesatsningarna.
– Upplevelser är stort i Örebro och vi
hänger på det. Vi köper in konceptet
Prison Island och inreder totalt 1 460
kvadratmeter med laser game, virtual
reality och celler med problemlösning
av olika slag. Det blir en synergi med
Pitchers där man kommer att kunna
boka det man vill och gå mellan loka-
lerna. Det kommer att kunna bokas av
företag och kick offer av olika slag,
men den största målgruppen är ungdomar.
Daniel uppger att Pitchers omsätt-

ning för 2017 ser ut att hamna på 43-44
miljoner kronor vilket gör att de tar
tätpositionen bland Örebros krogar.
Totalt sysselsätter Lawekagruppen 200
personer och prognosen pekar på att
man i år för första gången passerar
100 miljoner i omsättning.
– Klarar vi det kommer vi att fira med
champagne, säger Daniel Welin.
Strategin har man haft klar för sig men

det har också handlat om att agera när
tillfällena dyker upp.

– Vi har en affärsplan och ett tänk såk-
lart, men sedan har det även handlat
om lite slump efter vägen. Vi hade ex -
empelvis inte kunnat utveckla Pitchers
som vi gjort om inte fastigheten gen -
omgått förändringar och anpassats
under de här åren. Det gäller att ha
rätt idé vid rätt tillfälle, slår Daniel
Welin fast.
Framgångar i all ära, Laweka har

också samlat på sig dyrköpta lärdo-
mar efter vägen.

– Tyvärr är vår satsning i Eskilstuna en
sådan. Men där började det bra första
året där vi faktiskt hade en omsättning
på 25 miljoner, vilket var lite bättre än
vår prognos. Men sedan gick det sämre.
Jag tror att man måste ha en stark
ledar- och chefsnärvaro annars börjar
man tappa, och det hade vi inte där.
Jag har talat med många branschkolle-
gor i Stockholm och de säger samma
sak – man måste vara där. Vi klarade
helt enkelt inte att drifta det på avstånd.

Text Thomas Helsing

Lawekagruppen går
från klarhet till klarhet

Daniel Welin.
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Gör en fartfylld båtkryssning från Örebro   

M/S Gustaf Lagerbjelke

Nu har Hjälmaren fyllts på och vi 
drar igång ännu en säsong med 
Räkbåten!     

Njut av räkor i massor med goda 
tillbehör, fartfylld tretimmars båtresa 
med underhållande trubadur ombord.

Premiärerbjudande! åker ni mellan 3 maj 
och 13 maj ingår även hemlagade 
ostpajer och ka�e i menyn.

Vi går från Örebro varje  onsdag, torsdag, fredag och lördag 
avg kl 19.00  åter kl 22.00 från Hamnplan. 

Pris 295kr inkl. räkfrossa, sallad, bröd, aioli, dressing mm.  
Fullständiga rättigheter.  
Alternativ mat kan förbeställas om man inte gillar räkor. 

Bokning och information  tel. 019-7609300 
www.arbogarederi.se

   “RÄKBÅTEN” PREMIÄR 3 MAJ

Charter och gruppresor
Man kan också hyra hela båten för en egen

kryssning.

Det kan vara allt ifrån bröllop, firmafester, 

födelsedagar eller guidade utflykter.

Vi kan ta upp till 80 matgäster och vi ordnar

valfri meny och även underhållning om så 

önskas. 

Fullständiga rättigheter.

Kontakta oss för offert.

Hjalmar Bergmanteatern 

Torsdag den 26 oktober, kl.19.00
Biljetter: www.tickster.com • tel: 0771-47 70 70

Örebrokompaniet & Direkten Nöje Drottninggatan

Hellmi presenterar

Best of… 
Claes 
Malmberg

NU KOMMER CLAES I EN NY FÖRESTÄLLNING 
BASERAD PÅ HANS 3 TIDIGARE 
”LIVE FÖRESTÄLLNINGAR” VILKA ALLA 
BLEV STORA SUCCÉER!

Design,planering och montering till ett fast pris.

Showroom • Örebro, Törngatan 6
Öppettider : mån - fre 10-18:00 • lördag 10-14:00



62 Marknad

Thord Israelsson är projektledare för Nagruppen
som arbetar med att montera kök från Lube. Verk -
samheten är stationerad vid Adolfsbergsvägen i
Örebro.

Hur går det?
– Det går framåt, responsen är positiv.

Vad siktar ni på framåt?
– Att leverera och montera fler kök till nöjda kunder!

Vad kan vi förvänta oss?
– Ett personligt möte där vi tillsammans kommer
fram till en bra lösning för ert nya kök i kvalitet,
design och funktion.

Anette Holm startade bokförlaget An1 Förlag 2015.
Två böcker finns nu klara, vara en är skriven av
Anette.

Hur går det?
– Det går bra! Det är riktigt roligt för det kommer
snart två nya böcker. De är skickade till Bok -
handlarnas inköpare. En bok handlar om vardags-
ekonomi, som jag skrivit, och heter 1 000 kronor på
en månad. Och så är det en bok om sorg som är skriv -
en av förlagets första externa författare.

Vad siktar ni på framåt?
– Nu är det de här två böckerna som är på gång i
pipeline. Men det är redan fler böcker på gång. Det
skrivs hela tiden.

Vad kan vi förvänta oss?
– En bok gör inget förlag, Två böcker gör heller inget
förlag. Inte tio heller. Jag siktar på en framtid med
många häftiga böcker. Jag gör det här för att jag tyc-
ker att det är roligt och för att jag kan. Det är bara
att höra av sig om du har en opublicerad bok som
ligger och väntar i byrålådan. 

Pehr Fransson är vd för Örebro bilringar. Företaget
har just flyttat till nya lokaler vid Skvadronvägen 11
på Aspholmen i Örebro.

Hur går det?
– Det går bra. Vi har flyttat till större lokaler som är
mer anpassade för det vi håller på med. Nu har vi tre
lyftar som kan jobba samtidigt, vilket gör arbetet
enklare för alla.

Vad siktar ni på framåt?
– Vi ska försöka bli lite större som företag än vad vi
är idag. På förra stället var det omöjligt att expande-
ra. Nu kan vi det. Planen är att växa över en period
på tre, fyra år. Nu har vi hamnat på ett bra läge
också med fler företag runt omkring oss.

Vad kan vi förvänta oss?
– Vi ska jobba på i samma anda som förut. Med bra
service och nöjda kunder. Vi försöker även hålla en
bra prisbild, men en god service är det viktiga för
oss. Självfallet välkomnar vi nya kunder till oss på
Skvadronvägen 11.

Text Ulf Hjelting

Hur är läget?

Thord Israelsson. Anette Holm. Pehr Fransson.
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Ett urval av produkter
Brevpapper • Kuvert • Tidskrifter • Broschyrer
Programblad • Visitkort • Korrespondenskort

Inbetalningskort • Blanketter • Etiketter
Mappar • Block • m.m.

Med möjligheten att själva producera hela kedjan
kan vi påverka både kvalité och pris samtidigt

som detta ger en hög leveranssäkerhet.

www.kontorsrutin.se

Din totalleverantör
av trycksaker

Miljömärkt
Vi värnar om miljön och har bedrivit 
miljöarbete under flera år.
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BOKA/PRELIMINÄRBOKA NU DIREKT VIA CONVENTUM!
Ring 019-766 45 25 eller maila bokning@conventum.se

SHOW | JULBORD | FEST

JERRY WILLIAMS | ORUP | ALCAZAR
SARAH DAWN FINER | ERIC SAADE

MARIETTE | BRYNOLF & LJUNG

CONVENTUM I SAMARBETE MED 
BLIXTEN & CO OCH LIFELINE PRESENTERAR

CONVENTUM ARENA, ÖREBRO 
FREDAG 8 DECEMBER

AVSÄNDARE: HKM, Näbbtorgsgatan 2, 702 23 ÖREBRO


