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Välkommen till Marknad nummer 5 och mötet med vår
nya landshövding Maria Larsson. Vidare frossar Paul
Dahlgren i mat och dryck och Peter Christensen berät-
tar om det bästa av vad Stockholm har att erbjuda just
nu. Resor, teknik, möten och nyheter är några andra
uppslag du bekantar dig med.

Örebro växer så det knakar och det tycker de flesta är
toppen. Men samtidigt skall inga träd växa till himlen.
Fortfarande har vår stad en stark jantelagskänsla. “Han
är så konstig och annurlunda”, “Så där kan man inte

bete sig” är några visdomsord som jag mötts av senas-
te månaden. Jag tycker att det är toppen att vi alla är
annorlunda och vågar bete oss. Självklart skall vi impo-
neras och klappa händerna åt de som växer till himlen.
Skrota alla förutfattade meningar. Skrota alla lögner
och framförallt skrota alla som tycker att alla skall vara
lika.
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Hör gärna av dig om du 
förlåter oss! /Hotel Express

Hej Örebro. Förlåt att vi inte hört
av oss, trots att vi är ett Örebro-
företag. Vi har varit upptagna 
med att hjälpa andra företag att 
sänka sina hotellkostnader. 
Vi har inte glömt dig.

hotelexpress.se  |  019 - 16 60 60
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Psssst, vill du veta en hemlighet...

SNART ÖPPNAR VI EN 

VINBAR!
Tills dess finns en begränsad meny 

samt öl, vin m.m. att tillgå inom 
hotellet för våra gäster.

Välkommen!

www.cityhotelorebro.se

Byggkonsultföretaget Samcon i Örebro har förvärvats
av samhällsbyggnadsföretaget Tyréns. Detta är ett steg
i en fortsatt breddning och utveckling av Tyréns verk-
samhet i Mellansverige och Mälardalen.

Tyréns har de senaste åren expanderat på en rad plats -
er i landet och nu har man förvärvat Örebroföretaget
Samcon som en del i en långsiktig strategi för region
Mitt, det vill säga Mälardalen och
Mellansverige. Med Samcons samtliga
medarbetare stärker man konstruk-
tionskompentensen i regionen.
− Vi är mycket glada över den här för-
stärkningen. Samcon besitter den kom-
petens och erfarenhet vi önskar, samt
ligger oss nära kulturellt och värderings-
mässigt. Förstärkningen ligger i linje
med Tyréns strategiska plan om att skapa
tillväxt och utveckla konstruktionskom-
petensen i landet, säger Magnus Holmberg,
regionchef mitt.

De nya medarbetarna ansluter till Tyréns 1 juni
och kommer då att bidra med en konstruktionskom-
petens som inte tidigare funnits inom företaget.
Tyréns Örebrokontor satsar även på fler kompetens-
områden framöver för att kunna möta den efterfrå-
gan som finns i regionen. Exempel på detta är mark
och anläggning som inkluderar bland annat gatu-,
väg- och järnvägskompetens samt vatten- och miljö-

ingenjörer.
– Mälardalen är ett av de mest expan-
siva områdena i Sverige just nu. Det
byggs exempelvis mycket och därför
finns det en marknad att bearbeta där
inte Tyréns fanns representerade
innan. Förhoppningsvis kan det här
förvärvet skapa nya arbetstillfällen
samt göra Tyréns till en ny samarbets-
partner för aktörer i regionen.

Tyréns förvärvar Samcon

Under våren har det pågått en tävling mellan fem
olika arkitektkontor för att avgöra vilka som skulle
få uppdraget att skapa det tidigare aviserade natu-
rum Oset. Nu är tävlingen avgjord och det står klart
att det blir White Arkitekter som får uppdraget.

Naturum Oset ska bli ett besökscentrum där besö-
karen genom utställningar, naturguidningar och eve-
nemang får kunskap och inspiration att vilja ge sig
ut i naturen. Det är Örebro kommun som finansie-
rar bygget. ”Mosaik” heter det vinnande bidraget
och i juryns omdöme kan man bland annat läsa att

”Förslaget sätter Örebro på kartan, ökar naturum
Osets attraktionskraft genom sin ovanliga utform-
ning och blickar med förtroende mot framtiden med
sitt sätt att säga att ”här är allt möjligt”!”
– Vi är jätteglada! Vi vill bygga vidare på den här
platsens unika förutsättningar och den storskaliga
landskapsrestaurering som fullständigt har förvand-
lat Oset-Rynningeviken. Naturum Oset är nästa pus-
selbit i utvecklingen och jag är övertygad om att det
kommer att bli en viktig inspiratör för hur naturens
värden ska återvinnas överallt i världen där vi män-
niskor har varit ovarsamma, säger Mattias Lind,
ansvarig arkitekt för det vinnande förslaget vid
White Arkitekter.

Nu inleds ett samarbete mellan Örebro kommun,
White Arkitekter och Örebroporten för att finslipa
projektet inför byggstart under 2016. Det hela för-
väntas stå klart så snart som 2017.

Varumärket naturum ägs av Naturvårdsverket,
som också bidrar med fem miljoner kronor till en fast
basutställning i naturum Oset. I dagsläget finns 32
naturum i Sverige.

White Arkitekter vinnare

Ny Siba-butik i Örebro

I slutet av april öppnade Siba sin nyaste
butik, Siba Boglundsängen.

Butiken är en nyetablering och Sibas
25:e butik i Sverige. Den är byggd med
stor hänsyn tagen till Sibas stora kund-
fokus och är kalkylerad utifrån kundernas
önskemål när det gäller inredning och
exponeringslösningar. Allt i syfte att för-
höja kundupplevelsen och besöket i buti-
ken.
– Vi har sett en ökad kundtillströmning i
samtliga försäljningskanaler och butiks-
handeln är inget undantag. Detta ställer
höga krav på oss att tillgodose såväl kun-
dens förväntningar på utbud som möjlig-
het att se och klämma på produkterna
innan köp. Med den nya butiken i Örebro
står vi väl rustade att ta emot och över-
träffa varje kunds förväntningar på ett
stort produkt- och tjänsteutbud, kom-
pentent och serviceminded personal och
inte minst konkurrensmässiga och låga
priser, säger Susanne Ehnbåge, vd vid Siba.

För att stärka sin position satsar Siba på
att kontinuerligt förbättra varuhusen,
förnya sortimentet och pressa priserna.

SOUL köper NPP

SOUL Design AB förvärvar anrika NPP
Reklambyrå AB, som grundades 1970.
– Förvärvet är ett led i vår tillväxtplan.
Tillsammans blir vi en av regionens mest
kreativa byråer, säger Richard Kennett,
huvudägare och grundare av SOUL.

Det blir två starka varumärken som flyt-
tar ihop i Centralpalatset i Örebro. SOUL
grundades år 1992 av Richard Kennett
och är idag en välkänd och framgångsrik
producent av kultur- och nöjesarrange-
mang, som bland annat O, Helga Natt och
Rådhusets Julkalender. NPP grundades
för 45 år sedan av Tore Nordlinder, Ulf
Pihlblad och Jonas Pontén, och har sedan
dess arbetat med reklam, marknadsfö-
ring och PR för många av Sveriges mest
kända varumärken. SOUL och NPP blir till-
sammans 15 medarbetare och omsätter
21 miljoner.
– Affären innebär en vitamininjektion för
båda parter. Tillsammans har vi spets-
kompetens inom kommunikation och
event. Vi blir en byrå med många kreativa
och erfarna medarbetare, säger Richard
Kennett.

Jonas Uhlin är byråchef på NPP:
– För vår del innebär affären att vi får en
engagerad ägare som förstår marknaden
och vill framåt. Vi får ännu bättre möjlig-
heter att göra det vi gjort sedan NPP grun-
dades – att skapa framgångsrik kommu-
nikation.

Magnus Holmberg.



Utvalda klockor och smycken från världens ledande  
designers och tillverkare. Det är Ringströms. 

Välkommen in!

C H A R M  U P  YO U R  L I F E

Drottninggatan 13. Örebro. Måndag – fredag: 10:00–18:00. Lördag: 11:00–15:00

Porsche Macan S Diesel – Bränsledeklaration blandad körning 6.1 – 6,3 l/100 km. CO2-utsläpp: 164 - 159 g / km. *Porsche Leasing 36 

mån 6 000 mil, 20% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2015). Övermil och onormalt 

slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och 

avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

• Porsche Communication Management (PCM)

• Bi-Xenon strålkastare inkl. 

 Porsche Dynamic Light System (PDLS)

• 19” Macan Turbo-hjul

• ParkAssist, fram & bak

• Elektriskt inställbara komfortsportstolar, 

 elinställbar (8-vägs) på förarsidan

• Eluppvärmda stolar, fram

• Leatherette/Alcantara-klädsel

• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka

• Förberedelse för mobiltelefon (Bluetooth)

• Klimatanläggning

• Farthållare

• Färddator m. 4,8” TFT färgdisplay

• Stereo CDR Plus

• Regnsensor

• Stöldlarm

• Däcktryckskontroll

• Elektriskt infällbara backspeglar

• Bränsletank 75 l

• SPORT-knapp

• Porsche Försäkring

Pris: 5 995 kr / månad exkl. moms*

Till din tjänst
Genom Porsches tjänstebilserbjudande får du en Porsche Macan S Diesel som är

skräddarsydd för just dig och dina behov. Det är en välutrustad Macan som alltid

står till din tjänst, oavsett uppdrag, väder eller användningsområde.

Följande ingår i Porsche Macan Business:

Porsche Center Örebro
Salamandervägen 14, Örebro
Tel: 019-77 70 911
www.porsche-orebro.se



Andelen solelanläggningar som levererar el till elnätet
har ökat i antal i Örebroregionen, till totalt 130 styck-
en. Absolut flest finns det i Örebro kommun, med 54
stycken.

En sammanställning som Region Örebro län låtit
göra visar att solelanläggningarna tillsammans leve-
rerar en effekt strax över 900 kilowatt solel per år
vilket motsvarar hushållsel
för 200 hushåll per år. 
– Den nätanslutna solelut-
vecklingen i regionen har
skett närmast explosionsar-
tat. För fem år sedan fanns
knappt begreppet hos oss.
Förra året, 2014, levererades
960 kilowatt från våra solel-
anläggningar till elnätet, det
är 290 kilowatt mer eller
drygt 40 procent mer än
2013, säger Dag Lundblad,
utvecklingsledare Region
Örebro län.

Alla solcellsanläggningar som är anslutna till elnä-
tet måste anmälas till elnätsföretaget, men utöver
dessa finns det också ett antal anläggningar som är
för privat bruk och som inte är uppkopplade på elnä-
tet. Samtliga åtta elnätsföretag i Örebro län har redo-
visat uppgifter om antal anläggningar. Dock saknas
det i dagsläget statistik på installerad effekt från flera
elnätsföretag, vilket gör att redovisad statistik över

effekt till viss del bygger på
uppskattningar.

Under maj månad pågår
Soldagarna i Örebroregionen.
Soldagarna är den del av den
europeiska kampanjen Euro -
pean Solar Days som sedan
2002 samlat solaktiviteter
över hela Europa för att öka
kunskapen om solenergins möj-
lig heter. Fullständigt program
för dagarna finns på Region
Örebro läns hemsida.
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Solelen ökar

Under april månad kom nyföretagandet av sig i
samtliga län i landet utom ett enda. Det visar en
undersökning som genomförts av Visma på uppdrag
av Bolagsverket.

Jämfört med samma månad förra året registrerades
1 250 färre företag under den aktuella perioden, vil-
ket är en nedgång med 21,4 procent. 
– Även om april förra året var något av en rekord-
månad blev det en tydlig dipp på nyföretagandet den
här månaden. Förhoppningsvis är det bara tillfälligt,
fler nya företag be hövs i alla delar av landet, säger
Björn Lang, tillförordnad vd för Visma Spcs.

Det som benämns som en ”rekordmånad” för förra
året innebar 5 854 nyregistrerade företag, medan
nyligen utgångna april uppvisar ett resultat på 4 599
nya företag. Den kraftigaste nedgången i landet
under april månad står att finna i Väster bottens län,
med ett resultat på minus 43,4 procent. Däremot

finns det anledning att lokalt känna en positiv anda,
för den enda uppgången i landet under den aktuella
perioden står just Örebro för, med en ökning på 6,6
procent.

Även i de tre största städerna, Stockholm, Göte -
borg och Malmö som står för en tredjedel av nyfö-
retagandet, har antalet
nystartade företag gått
ned, allra mest i Malmö
med 33,8 procent jäm-
fört med förra året. 

Sedan början av året
har 22 409 företag reg -
istrerats hos Bolagsverk -
et, jämfört med 22 945
i fjol. Därmed hamnar
nyföretagandet på minus
2,3 procent sedan års-
skiftet.

Hett i verkstadsindustrin

Trots att ett av fyra företag inom verk-
stadsindustrin upplever tillväxthinder i
form av bristande efterfrågan, brist på
kvalificerad arbetskraft, den globala eko-
nomins utveckling samt ökad konkurrens
från utländska aktörer så glöder bran-
schen i Mälardalsregionen.

Enligt den senaste kartläggningen gjord
av Publikator Branschstatistik i Örebro,
Västmanlands, Värmlands och Öster göt -
lands län så bedömer sex av tio bolag att
omsättningen kommer att öka under
2015 jämfört med 2014. Bland annat kom-
mer andelen planerade maskininveste-
ringar att öka med 161 procent under den
kommande tolvmånadersperioden. I jäm-
förelse med övriga regioner i landet lig-
ger den genomsnittliga budgeten för pla-
nerade maskininvesteringar på den näst
högsta nivån och något som sticker ut i
statistiken är att andelen planerade inve-
steringar inom CNC-maskiner för skäran-
de bearbetning ligger på 13,5 procent, vil-
ket är dubbelt så högt som i övriga landet.

Färre konkurser

Även i april fortsatte trenden med mins-
kande konkurser i landet. Under den aktu-
ella månaden var det 492 företag som
gick i konkurs, vilket är en minskning
med fem procent jämfört med motsva-
rande period förra året. Det visar ny kon-
kursstatistik från affärs- och kreditupp-
lysningsföretaget Creditsafe.

Antalet anställda som berördes av kon-
kurserna i april var 1 213 och minskade
därmed med 21 procent jämfört med
april 2014, och det genomsnittliga aktie-
bolaget som gick i konkurs hade tre
anställda och 29 av de aktuella aktiebo-
lagen hade fler än tio anställda.
– Konkursstatistiken för april visar på en
positiv trend. Det är ett tecken på en fort-
satt relativt god konjunktur, säger Krister
Jonsson, Sverigechef på Creditsafe. 

I Örebro ägde under april månad bara 13
bolagskonkurser rum jämfört med 20
stycken under april 2014.

Störst ökning av antalet konkurser
under april noterades i Jämtland, Halland
och Blekinge län. Hittills i år har ökningen
varit störst i Uppsala “57 procent” och
Jämtlands län “50 procent”. Störst minsk-
 ning under april noterades i Gävleborg
och Värmland. Hittills i år har minskning-
en varit störst i Dalarna “38 procent” och
Västmanland “32 procent”.

Björn Lang, tillförordnad vd
för Visma Spcs.

Offertförfrågan skickas till: anders@bistamekan.se    Tel. 019-21 70 70    www.bistamekan.se

Vi bygger ett skal åt dig!
Vi har tagit fram en stålhall för små/medelstora företag.

Hör av er till oss så får ni en offert !

TVT Motion 2015, Örebro MEAG, Västerås

Krangatan 9 • Tel. 019-27 15 40
www.akermansplat.se

www.takringen.se

Proffs på Tak 

och Plåtslageri

Nu även Sedumtak!

Flest nya företag i Örebro



www.s-activa.se      019-20 96 00

Grattis!
Palina AB har fått en ny  

medarbetare och Johanna har  
fått ett spännande jobb.

Johanna och Palina AB

 
Rekrytera en medarbetare  

genom Actíva du också. 
Vi ser till att människor får jobb.

Ord. fr. 1 490 kr. Gäller t.o.m. 27/5 2015.

HOLMQUIST OPTIK SYNSAM
KUNGSGATAN 5 | ÖREBRO | 019 -17 46 50  

MARIEBERG GALLERIA | ÖREBRO | 019 -22 35 50

RAY-BAN 
fr 995 kr

Synsam_Ray-Ban_ss15_marknad-5_225x155_150513.indd   1 2015-04-21   10:09

Grattis Örebro!
Örebro fyller 750 år och Carlsson & Åqvist har under de senaste 
125 åren varit en del av stadens historia. Precis som Örebro har vi 
rötterna i läder och skor. Idag är vi del av stadens utveckling med 
vårt växande fastighetsbestånd. Vi säger grattis till Örebro och 
örebroarna, vi ses på jubileumsfirandet. 

Läs mer på aqv.se
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Business
Sidan presenteras i sammarbete med 

När jag skriver dessa rader närmar sig Val -
borgshelgen sitt slut. I år bestod längtan i
att få uppleva fotboll på Behrn Arena mot
Hammarby, som alltid drar mycket publik.
Matchbiljetterna beställdes enkelt på dat -
orn, utskrivna hemma för smidig inpasse-
ring. Inramningen var av högsta klass, med
cirka 3 000 Bajenfans närvarande. Publik -
matchen vann de klart, men ÖSK fick med
sig en poäng till slut. På hemväg från Behrn
Arena stannade vi till på en sportbar där kön
till baren var lång. En av oss ställer sig i kö
och vi andra swishar över pengar på direkten.

Igår var det V75-trav på Örebro, en av årets
höjdpunkter om man är travintresserad
som jag. Vis av erfarenhet från tidigare V75-
tävlingar där det är långa köer för att lämna
in sina spel ordnar jag detta hemma på
datorn innan jag cyklar ut till Mariebergs -
travet. Är man ATG-kund kan man enkelt
också föra över pengar från sin internetbank
in på ATG-kontot. Det blev en dag med spän-
ning ända fram till sista V75-loppet där vår
lycka tog slut – en rad med 6 rätt utdelade
till oss fem som gjort systemet 107 kronor
att dela på. Vi fick även uppleva några av
våra kära Örebro Hockeylirare i sulkyn i ett
ponnylopp, som vanns av Anders Eriksson.
Kan även konstatera att Ville Viitaluoma gör
sig bättre på isen än i sulkyn.

Inom några veckor bär det av till Prag.
Några klick på datorn så är både flygbiljet-
ter, hotell och biljetter till hockey-VM bokat.
Digitaliseringen förenklar våra möjligheter
att uppleva sport precis som att det förenk-
lar vårt sätt att sköta vår vardagsekonomi.
På Swedbank jobbar vi hela tiden för att
göra livet lite enklare för både privatperso-
ner och företag.

Curt Planeby

Företagsrådgivare
Swedbank, Örebro

Enklare för både privatpersoner

och företag

Örebrokompaniet och HKM Publishing inleder ett
samarbete kring ett destinationsmagasin. Det är
HKM:s befintliga magasin Utmärkt Örebro som nu
utvecklas till att bli Örebros officiella destinations-
magasin.

Med förnyad framtoning och anpassning efter Öre -
bros splitternya varumärkesprofil och med ett utökat
innehåll kommer Utmärkt Örebro att nå marknaden
lagom till sommaren.
– Det känns väldigt spännande att göra en ny tryck-
sak för Örebro tillsammans med HKM, säger
Örebro kompaniets marknadsstrateg Anna Iderot
Bjelke.
– Vi märker av en stor efterfrågan på en Örebro -
profilerande trycksak som kan användas i många
olika syften. HKM har redan ett magasin med unge-
 fär samma målgrupp och vi ser stora fördelar med att
samverka istället för att ta fram en helt ny produkt.

Magasinet Utmärkt Örebro har sedan 2011 bland
annat funnits tillgänglig för Örebrobesökare via
hotellen och det har också skickas ut per post till
beslutsfattare på större företag inom 30 mils radie
från Örebro. Ut märkt Örebro är ett premiummaga-
sin tryckt på glossigt papper med bunden rygg som
visar Örebro från sin bästa sida. Innehållet speglar
staden, med fokus på rese- och aktivitetsanledningar.
Här finns texter och reportage om hotell, restaurang-
er, aktiviteter och evenemang. Syftet med magasinet
är att marknadsföra Örebro som affärs-, mötes- och
semesterstad och målgruppen är näringsliv, besökare
och framtida invånare.
– Vi tycker det här samarbetet är otroligt inspireran-
de och vi ser det också som ett erkännande på att vi
gjort en bra produkt som vi nu, tillsammans med
Örebrokompaniet, kommer att utveckla i helt rätt
riktning, säger Linnea Fennhagen, operativt ansvarig
på HKM Publishing.

Text & Foto Ulf Hjelting

HKM Publishing och

Örebrokompaniet i 

nytt samarbete

Anna Iderot Bjelke och Linnea Fennhagen.



hkm.se

Lär känna vår nya 
landshövding Maria Larsson

Eventet är kostnadsfritt. Föranmälan krävs senast 6 juni.
Anmälan: hkm.se/marknadsbar

Bröderna i hallen
8 juni kl 18.00

Spendrups bjuder på välkomstdryck

Falun   I   023-70 90 60
Borlänge   I   0243-131 45

ww.printeliten.se

Ring eller kom in, så visar vi prover!
019-777 19 90
Engelbrektsgatan 32
www.printeliten.se

Flera 
modeller & storlekar!

Flaggor

Bredda marknaden
genom export
Palina erbjuder makeup som är vårdande för huden. 
Företaget har expanderat i tre steg med lån från Almi. 
Gör som Lina Ivarsson, vd på Palina – kontakta Almi 
och diskutera finansiering.

Almi finns över hela landet. Kontakta
oss på 0771-55 85 00 eller på almi.se

Almi har varit med
på hela min företags-
resa med både lån
och råd.



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!

10 Marknad

CYAN MAGENTA GUL SVART

Business

Längre framtidsperspektiv

Jag är alltid intresserad av framtiden och
att lägga pussel av dåtidens och nutidens
delar för att göra gissningar om vad som
kan komma runt hörnet. Nu är intresset
för framtiden mer påtagligt än på länge
eftersom jag har fått mitt tredje barn.
Valter kommer med stor sannolikhet att
leva en bra bit in i 2100-talet och det spar-
kar ju igång fantasin.

Det allmänheten nu kallar IT kommer
Valter se som lika självklart som en massa
andra grejer som från början sågs som T
som i Teknologi. Inte ser vi dammsugare,
kylskåp, högtryckstvättar som HT – hus-
hållsteknologi?Automobilteknologi intres-
serar några få, vi andra bara kör och mobil-
telefonerna ser vi knappast som IT trots
att de är små datorer. (Om du frågar mig
beror det sistnämnda på avsaknaden av
Windows i våra telefondatorer. Hade det
stora flertalet haft undermåliga Windows -
produkter i våra telefoner skulle vi behövt
hjälp av IT-kunniga i tid och otid.)

Valter kommer såklart att vara enormt
kartlagd och inte tycka något särskilt om
det, hans far kommer att ha berättat för
honom om reklammakarnas hjärntvätt-
ning och han kommer således vara kritisk
till det mesta som kommer till honom,
kanske på gränsen till resistent mot mark-
nadsbudskap?

Jag tror vi kommer att se en omvänd
värld där det finns butiker med bara en
basvara av varje sort, där lägsta möjliga
kvalitetsnivå är godkänt av konsument-
och naturvårdsverket, mer behövs inte.
Den burken skulle jag handla i, för jag
orkar inte engagera mig i toapapper.

Henrik Kugelberg
Verksamhetsutvecklare

SWECO Position

Industrimiljöer med gaser och partiklar i luften kan
utgöra en hälsorisk. Nu utvecklar robotikforskare vid
Örebro universitet nya mätmetoder, som ska leda till
mer hälsosamma arbetsmiljöer.

Det tre år långa projektet RAISE (Robotic System for
Air Quality Assessment in Industrial Environments)
är nu inne i sin testfas. Den mobila robot som testas
är utrustad med ett system av mätinstrument och
sensorer för att registrera bland annat luftströmmar,
partiklar, lufttemperaturer och gaser. Insamlad data
sätts sedan samman till kartor över luftmiljön. Det
aktuella projektet är främst inriktat mot gjuteriin-
dustrin, men tekniken kan komma till användning i
fler industriella miljöer.
– Den nya tekniken ska ge ett betydligt bättre under-
lag för att exempelvis kunna justera eller förändra

ventilation och arbetsrutiner i industrilokalerna och
på det sättet minska hälsoriskerna, säger Erik
Schaffernicht, robotikforskare vid Örebro universi-
tet.

Lena Andersson vid Arbets- och miljömedicinska
kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro publice-
rade sin doktorsavhandling om riskerna med expo-
nering av damm och kvarts i gjuterimiljöer för tre år
sedan. Hennes forskning ligger till grund för det
utvecklingsarbete som genomförs.
– De traditionella mätmetoder som används idag har
stora nackdelar eftersom de ofta bara utförs över en
dag och därför inte ger en heltäckande bild över hur
luftmiljön och exponeringen ser ut. Tillsammans
med robotikforskarna hoppas vi kunna utveckla mer
effektiva metoder för både mätning och övervakning,
säger Lena Andersson.

Text Ulf Hjelting

Den mobila betaltjänsten Zimpler inleder nu ett stra-
tegiskt samarbete med Pennybridge. Allt för att göra
det enklare för privatpersoner att ge gåvor och bidrag
till välgörenhetsorganisationer.

För välgörenhetsorganisationer och givare är det vik-
tigt att det ska vara enkelt att skänka gåvor och
bidrag, men tyvärr är det idag inte tillräckligt enkelt.
Zimpler och Pennybridge inleder därför ett samar-
bete för att ändra detta.

– Vi har provat att ge bidrag till flera organisationer
och tyvärr är det inte tillräckligt enkelt, särskilt inte
via mobilen. Vi har därför valt att samarbeta med
Pennybridge för att underlätta för privatpersoner att
ge spontana gåvor och bidrag, säger Kristofer Ekman
Sinclair, vd för Zimpler.

Både Zimpler och Pennybridge är innovativa före-
tag som jobbar med att förenkla vardagen för använ-
dare och de har arbetat många år inom sina respek-
tive områden.
– Att samarbeta med Zimpler var för oss ett själv-
klart val. Vårt mål är att skapa en digital sparbössa
och då är det viktigt att även kunna hantera bidrag
från mobila användare på ett smidigt och enkelt sätt,
säger Daniel Bergqvist, vd för Pennybridge

Om Zimpler

Zimpler är en mobil betaltjänst som fungerar helt
utan registrering, appar eller lösenord. Ett köp via
Zimpler tar mindre än 30 sekunder och det enda
kunden behöver är sin mobiltelefon. Zimpler är idag
tillgänglig i Sverige, Finland och snart även i Norge.

Zimpler i 

strategiskt

samarbete med

Pennybridge
Text Ulf Hjelting

Nya mätmetoder 

för hälsosammare 

arbetsmiljöer



www.volkswagen.se

Nya Golf Alltrack.

Utrustad med bland annat:
• Upp till 35 mm högre markfrigång • Körprofilsval inklusive Offroadprofil • Lättmetallfälg 17" Valley
• Climatronic, 2-zons klimatanläggning • Sportstolar fram i tyg-/Alcantara • Instegslister i rostfritt med
Alltrack-emblem • Adaptiv farthållare, ACC inklusive Front Assist och City Emergency Brake
• Bluetooth handsfree • Radio Composition Media

1.8 TSI 180 DSG 4MOTION. 
Pris från 269 900 kr.   

 1 675 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN 

KRONOR *

 1 520 
LEASING FRÅN

KRONOR **

Bränsleförbrukning blandad körning 6,5  l/100 km. CO2-utsläpp 153 g/km. *Förmånsvärde är beräknat exkl bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt. **Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30 % särskild leasingavgift,
50 % restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

Privatleasing
– enkelt bilägande.  
0:- kontant

Polo TSI 90 Masters  

Månadskostnad 1 995 kr
Kontantpris netto 139 900 kr
Kundvärde 169 900 kr

Golf Sportscombi 
TSI140 GT Edition 40
 
R-Line (exteriört och interiört), 18” 
LM-fälg, 2-zons klimatanläggning, 
Pluspaket med bl a Bi-Xenonstrålkas-
tare och parkeringssensorer

Månadskostnad 3 445 kr
Kontantpris netto 229 900 kr
Kundvärde 282 300 kr

NYA GOLFR-LINE

Privatleasing avser 36 månader och upp till 4500 mil.
Serviceavtal ingår. Kostnad för försäkring, skatt, avi- och uppläggningsavgifter tillkommer. Kontakta oss för ytterligare upplysningar om avtalet och dess villkor.

FYRHJULSDRIFT4MOTION

Caroline Svensson
Lindesberg
0586-644 51

www.nyapassat.se

Nya Passat. Utmanar det förväntade.

Utrustad med bland annat:
• DSG-växellåda med dubbla kopplingar • 4MOTION-fyrhjulsdrift • Lättmetallfälgar 17" London • Dekorpaneler i  
borstad Aluminium • Färddator Premium • Klädsel Läder/Alcantara • Mode Select körprofilsval • Adaptiv farthållare  
(ACC) med Front Assist och City Emergency Brake • 3-zons klimatanläggning, Climatronic • ErgoComfort-stol 
• Keyless GO • LED-bakljus • Radio Composition Media med pekskärm, CD-spelare, SD-kortläsare och AUX-ingång  
• Parkeringssensorer fram och bak

2.0 TDI 190 DSG 4MOTION GT
Från 322 900 kr.
Sportscombi från 332 900 kr.   

 2 004 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN 

KRONOR **

VÄLJ TILL  EASY PARK- PAKETET  
MED TRAILER ASSIST  FÖR 11 500 KR

Bränsleförbrukning blandad körning 5,0–5,1 l/100 km. CO
2
-utsläpp 131–134g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig 

ränta baserad på VWFS basränta (nov 2014). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Bilarna på bilden är extrautrustade.

 1 870 
LEASING FRÅN

KRONOR *
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Reklam & Media

Medieföretaget Mittmedias omorganisation och ned-
dragningar på tidningssidan fortsätter. I den första
vändan har 36,5 tjänster försvunnit, med två tidning-
ar kvar att förhandla om. Enligt tidningen Jour -
nalisten har Mittmedias vd Thomas Peterssohn gått
ut på företagets interna intranät och berättat att en
tredjedel av alla tjänster ska vara borta till 2019.

Samtidigt satsar Mittmedia hårt på utvecklingen
av så kallad robotjournalistik, alltså texter som
skrivs av datorprogram. Till att börja med är planen
att väderleksrapporter, lokala sportreferat och enk-
lare texter om till exempel trafikolyckor ska kunna
skrivas automatiserat.

– Tittar man på trafikolyckor kan en robotjournalist
skriva en sådan artikel så mycket fortare än en van-
lig journalist kan. Sedan kan den vanliga reportern
följa upp, prata med personer och se annat som en
människa är bra på, säger Mittmedias affärsutveck-
lingschef Robin Govik till Dagens Media.

Robin Govik säger till Dagens Media att han hop-
pas på att en publik betaversion kommer att komma
ut under maj månad, men att det ännu är det inte
klart vilka av Mittmedias sajter som kommer vara
först ut med att använda artiklar skrivna av robot-
journalister.

33 procent ska bort på Mittmedia 

– ersätts av robotar?

Text Jonas Källgren

När Konsumentverket 2011 upptäckte att företaget
The Wine Company (TWC) marknadsförde sitt
erbjudande om vinimport för privatpersoner genom
direktreklam i brevlådor var de inte långsamma att
agera. De tyckte helt enkelt inte att direktreklam var
i linje med alkohollagens krav på "särskild måttfull-
het" och att reklamen vid marknadsföring av alko-
hol inte får vara påträngande.

Verket drog TWC till Marknadsdomstolen och nu
har fallet avgjorts. Till Konsumentverkets nackdel,
kan vi avslöja. I domen skriver nämligen Marknads -
domstolen bland annat att eftersom TWC:s reklam
har skickats till personer över 25 år och därtill legat
i kuvert där det framgått att reklamen handlar om
vin så har de som fått reklamen själva kunnat avgö-
ra om de vill ta del av marknadsföringen eller inte.

Marknadsdomstolen ger därmed TWC rätt i målet
och dömer Konsumentombudsmannen att ersätta
TWC:s rättegångskostnader med 751 000 kronor.
– Det här är en sammanlagd bedömning efter flera
omständigheter. Skulle man ändra på någon av dem
och börja skicka reklam till exempel till människor

under 25 så kanske det inte skulle vara måttfullt
längre, säger KO-sekretariatets jurist Gunnar Wikström
till Dagens Media.

Domen kan nog, utan att överdriva, ses som start-
punkten för en ny marknadsföringsmöjlighet för
alkoholleverantörer generellt.

Ok med vinreklam i brevlådan

Text Jonas Källgren

Expressen satsar på

Whatsapp och Snapchat

I början av maj berättade Expressen att
de satsar på att skapa egna kanaler i
video- och textchatt-tjänsten Snapchat.
Nu drar de också igång en satsning på att
finnas i Whatsapp, en meddelandetjänst
med över 800 miljoner användare. 
– Sociala meddelandetjänster växer
explosionsartat och vi ser det som en
möjlighet att nå ut till fler, inte minst en
ung målgrupp, säger Johanna Odlander,
editionschef för Expressen sociala medi-
er, i en kommentar. 

På Snapchat satsar Expressen på kanal -
erna Sportexpressen, Omtalat.nu, Expressen
Nöje, Expressen Paradiset (Paradise Hotel)
och Gamefeed – allt för att nå den fram-
förallt unga målgrupp som använder
tjänsten. På Facebookägda Whatsapp
lanserar man två separata tjänster, Ex -
pressen och Omtalat, som vardera inne-
håller flera kanaler.
– Det märks att det här är en kanal som
våra läsare finns i och då är det självklart
att vi ska finnas där med vår journalistik,
säger Johanna Odlander, editionschef för
Expressen sociala medier.

Stena Line gör igenkännings-

humor

Tillsammans med reklambyrån CP+B har
man tagit fram reklamfilmer som tar upp
små vardagsproblem som ibland upplevs
som stora – och som känns igen av
många. Syftet är att få fler att åka iväg
spontant, berättar tidningen Resumé.

Utöver filmserien har Youtube-kändisen
Klas Eriksson gjort egna versioner av fil-
merna för att nå ytterligare en målgrupp.
– Vi tror mycket på att engagera och
underhålla vår målgrupp. Därför tog vi
fram dessa filmer i kombination med en
tävling. Eftersom det är film i fokus ville
vi testa att använda oss av Youtubers för
att sprida budskapet. Vi tog även kontakt
med ståuppkomikern  Erik Axelson  som
har startat Facebookeventet “Minst 100
psykbryt innan midsommar” då våra fil-
mer tar upp irriterande vardagsproblem,
berättar Ylva Vitorovic, affärsutvecklare
för den sociala webben på Stena Line.



Vi tar tillgång till rent vatten för givet, men hur säkra  
kan vi vara på det som kommer ur vår kökskran? Klimat-
förändringar, vattenburna parasiter och ökande halter  
av läkemedelsrester och bekämpningsmedel ställer 
nya krav på våra kunskaper. Hur säkrar vi framtidens 
dricksvattenförsörjning? Läs om Säkrare dricksvatten och 
lyssna på vår podd #4 på tyrens.se/framtidsvisioner. 

Vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa stort på 
forskning och utveckling. Genom Sven Tyréns Stiftelse 
investerar vi för att hitta framtidens lösningar.

FRAMTIDSVISION #4 

Bara vanligt 
vatten

V I  SES PÅ N ÄS TA  
HEMMAM ATCH

ÅTVIDABERGS FF  
ONSDAG 20 MAJ KL 19:00

GEFLE IF  
SÖNDAG 24 MAJ KL 15:00

HELSINGBORGS IF  
ONSDAG 3 JUNI KL 19:00

HALMSTAD BK  
LÖRDAG 6 JUNI KL 16:00

#VIÄRSVARTVITT

Foto: w
w

w
.icon-photo.se

PÅ PLATS, PÅ RIKTIGT, PÅ BEHRN ARENA. 
Köp din biljett på oskfotboll.se eller på Örebrokompaniet, Olof Palmes Torg 3.
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Maria Larsson
– landshövding i Örebro län

Det är söndagen den tredje maj när vi
ringer på hemma hos Maria Larsson i
Örebro slott. Dagen efter ska hon,
som den 39:e hövdingen i ordningen
sedan 1634, göra sin första arbetsdag
som landshövding för Örebro län.
Maria bjuder på kaffe och kaka, den
sistnämnda bakad av Örebro slotts
husfru Martin Nordsten (som även är
landshövdingens chaufför). Hon berättar
att hon precis var på väg att tacka ja
till ett annat jobb när regeringen ringde.
– Ganska snabbt kände jag att “det
här är ju ännu roligare, det här vill jag
ännu hellre”. Jag kände mig väldigt
privilegierad som hade två roliga jobb
att välja på och svarade regeringen att
jag var intresserad. Det var flera län
som var i färd med att byta landshöv-
ding men jag sa “får jag önska så öns-
kar jag Örebro län”.

Hon flyttade in på valborgsmässoafton
och såg brasan genom fönstren, “det
var bland det finaste valborgsfirande
jag har sett”, och även om hon nyss är
inflyttad har hon redan hunnit med att
åka till Marieberg och Ikea för att
komplettera lite.
– Det var många som ville säga hej och
gratulera till nya jobbet – det var väl-
digt roligt.

Barn och barnbarn finns i både
Stockholm och Göteborg, så familje-
politiskt ligger Örebro bra till.
– Jag har en son i Malmö också och
det är ju lite längre. Min man jobbar
kvar i Småland ett tag till men hoppas
komma efter så småningom.

Vi börjar med att fotografera och
går ut för att använda slottet som
fond. Nästan direkt kommer en lokal
mamma med litet barn fram och gra-

tulerar till utnämningen. Örebroarna
har koll på sin landshövding.

Maria växte upp på föräldrarnas
bondgård i Långasjö i Småland men
efter att ha utbildat sig till mellansta-
dielärare flyttade hon, via några år i
Västergötland, 1981 till Gnosjö.
– Det är en liten kommun som är full
av möjlighetstänkare, vilket har präg-
lat mitt sätt att vara väldigt mycket.
Jantelagen är omvänd där, det är snar -
are “kan han så kan jag” som gäller.
Redan från sex års åder sa min son att
han skulle bli företagare. Jag tror inte
att han kanske hade gjort det i annan
del av Sverige, men här fanns det som
en självklarhet i myllan.

Hon beskriver sig själv som “han-
delsresande i Gnosjöandan” och be -
rättar att hon föreläste mycket om den
under sin tid i näringsutskottet.

Text Jonas Källgren Foto Martin Henningsson

Forts.  16   »
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– Det är naturligtvis grunden för väl-
färden, att det finns många som vill
och kan starta företag.

Politiker blev hon därför att hon såg
saker omkring sig som hon ville för-
ändra. Gnistan var hennes ideella en -
gagemang som flyktingguide – hon
tyckte att tolktjänsten var “urusel”
och behövde förändras.
– Jag läste sju partiprogram och valde
Kristdemokraterna.

Maria kände inte en enda kristde-
mokrat, men hade sett namnet på en
av deras lokala företrädare i tidningen.
– När jag gick in på hans kontor och
frågade om jag fick bli medlem fick jag
svaret “detta har aldrig hänt förut”.

På sitt första fullmäktigesammanträ-
de tog hon upp frågan om tolktjänsten
och tre månader senare hade den för-
ändrats till det bättre, berättar hon.
– Jag tror att det är den drivkraften
som politiker har, att man vill påverka
framtiden positivt. Ett sätt att påverka
samhället är att vara politiker, men två
andra är att vara entreprenör, eller att
vara engagerad ideellt. Alla tre behövs.

Själv har hon, förutom sitt engage-
mang som flyktingguide, till exempel
drivit ideella teaterprojekt.
– Egentligen var drivkraften att stå på
scen, men jag blev ordförande för för-
eningen så det blev mycket praktiskt
arbete. Vi satte upp en nyskriven pjäs
av Carl Johan Seth, som även har skri-
vit grundmanuset till Kristina från
Duvemåla. Den handlade om småföre-
tagsamhetens framväxt under efter-
krigstiden – det är väldigt lite teater
som handlar om entreprenörskap,
men den här gör det.

Pjäsen som hette En helig anda, satt -
es upp i samarbete med Länsteatern i
Jönköping, och spelades på utomhus-
scen. I stort sett hela Gnosjö var enga-
gerat.
– Till slut blev det tre pjäser, en trilogi
där den första delen handlar om att
bygga företag, den andra delen om
nästa generation som är förvaltare,
och den tredje delen om den tredje
generationen som riskerar att förstöra
allt på grund av lättsinnighet.

Inför valet 1998 stod Maria på tredje
plats på riksdagslistan för Jönköpings
län, efter Alf Svensson och Göran

Hägglund. Hon såg det framförallt
som ett erkännande och hade inte några
större förhoppningar om att komma
in.
– Sen gjorde Kristdemokraterna ett
framgångsval 1998 och jag ramlade in
i riksdagen, jag blev den första från
Gnosjö att komma in sedan stånds-
riksdagens tid. Det var fantastiskt
roligt att få göra politik på heltid, i
Gnosjö är man fritidspolitiker på
kvällstid.

Maria började i Arbetsmarknadsut -
skottet 1998 och satt efter valet 2002 i
Näringsutskottet. I båda utskotten
arbetade hon mycket med företags
villkor, med de möjligheter och hinder
som finns för att driva framgångsrika
företag.
– Jag fick mycket frågor och kunskap
med mig hemifrån Gnosjö.

Hon talar om att “göra politik”, att
politik är någonting man skapar.
– Att utveckla och spåna fram ny poli-
tik: vad väntar i framtiden, hur ska vi
möta den, vad har vi för problem idag
och vad är svaren på dem? Det hant-
verket älskar jag. Det är den allra roli-
gaste delen av politik: att spana fram-
åt, att titta runt hörnet, vad är det för
beslut vi behöver ta?

Inför valet 2006 fick Maria leda
Alliansens arbetsgrupp om vård och
omsorg. Gruppen lade fram ett pro-
gram som hon efter valet, som äldre-
och folkhälsominister, fick vara med
om att genomföra på nationell nivå. 
– Jag brukade tänka “funkar det här
hemma i Gnosjö?”. Vi har många små
kommuner i Sverige och den lagstift-
ning vi lägger måste fungera för dem
också. Det skiljer mycket mellan
landsort och storstad och den spän-
ningen kan man se i alla län.

Hon satt i Alliansregeringen i två
mandatperioder, 2010–2014 som
barn- och äldreminister. En av de saker
hon känner sig mest nöjd med i efter-
hand, berättar hon när jag frågar, var
OECD:s granskning av den svenska
äldreomsorgen.
– Pisaundersökningen om skolan är
väl känd, den var ju inte så positiv,
men när OECD tittade på äldreomsor-
gen sa de “Sverige är ett föredöme, ni
har tagit rätt beslut de senaste åren, ni

har lagt en grund för bra framtida äld-
reomsorg”. De lyfte fram saker vi hade
lagt fast i det första programmet. Att
ge äldre valmöjligheter mellan olika
typer av verksamheter. Att vi hade bör-
jat mäta kvaliteten på äldreomsorgen
genom att inte bara fråga professionen
och kommunerna utan också de äldre
själva. Att äldre människor som har
levt ihop ska kunna fortsätta göra det
även om bara en var i behov av äldre-
boende.

Ett annat område, en hjärtefråga för
Maria, är barn som far illa.
– Där gjorde vi många förbättringar
inom socialtjänstlagen för att barn ska
få höras, få berätta sin historia, få
lämna sina lösningsförslag och att detta
ska vara en del av beslutsunderlaget.
Att säkra upp så att barn får komma
till tals i lägen där de har en utsatthet.
Jag tillsatte även en utredning om att
göra barnkonventionen till svensk lag.

Efter valet 2014 tappade hon sin
riksdagsplats.
– Att vara politiker är inget yrke, det
måste man komma ihåg. Det är ett för-
troendeuppdrag, inte någonting man
kan ta för givet. Man har ett uppdrag
som sträcker sig under en fyraårspe-
riod och vart fjärde år tar man ut bästa
möjliga lag. Det är demokratins vill-
kor. Jag var tveksam till att kandidera i
det senaste valet, för jag kände att jag
nog snart var färdig, men partiet tyck-
te att jag skulle ställa upp. Sen blev
både jag och Stefan Attefall utslagna
av Andreas Carlsson som gjorde en
fantastisk kryssningskampanj lokalt.

Hur var det att ingå i en koalitionsre-
gering?
– Det var inget som riktigt överraska-
de mig, det blir ju mycket kompromis-
sande i riksdagsarbetet också. Politik
måste innehålla kompromisser. Vi har
ett system där inget parti inom över-
skådlig tid kommer att få 50 procent
av rösterna och då gäller det att hitta
samarbetspartners och framkomliga
vägar.

Du växte upp på en bondgård, numera
bor du på ett slott. Hur ser du på din
roll som landshövding?
– Örebro slott erbjuder en fantastisk

miljö, och jag vill att så många männi-
skor som möjligt ska få komma hit
och mötas här. Jag vill skapa mötes -
platser för de aktörer i länet som kan
och vill bidra till länets utveckling –
det är det primära. Residenset är en
mötesplats som är neutral, landshöv-
dingen har inte politiska förtecken och
ibland kanske det kan behövas. Sen
vet jag att det finns ett gott samarbets-
klimat etablerat i det här länet, att
samarbetet mellan länsstyrelsen och
Region Örebro län fungerar väldigt
bra.

Du efterträder Rose-Marie Frebran,
som liksom du var kristdemokratisk
politiker innan hon blev landshövding
i Örebro.
– Ja, Rose-Marie satt i riksdagen när
jag var nykomling där. Att regeringen
har utsett två kristdemokrater i rad är
ju en fråga för dem, men jag tror att de
tänker att jag kan göra nytta här.

Och länsrådet Kjell Unevik arbetade
tidigare på näringsdepartementet.
– Jag kände inte honom sedan tidigare,
men det är så bra att han har en gedi-
gen erfarenhet både från länet och
departementsvärlden. Att ha medarbe-
tare med god kunskap om länet känns
väldigt tryggt när man flyttar till ett
län som jag gör.

Som minister var du så klart i Örebro
då och då. Vad har du för relation till
staden?
– Jag har varit här väldigt många gånger
och gillar stan mycket. Ofta har jag
åkt härifrån med ett leende på läppar-
na, både för att staden är så ofantligt
vacker – det är härligt med vatten inne
i stadsmiljön – och för att det händer
mycket spännande här. Det sistnämn-
da har gjort att jag har varit i stan på
många studiebesök. Sen bodde jag en
period i Töreboda kommun som grän-
sar till Örebro län, och då åkte vi ofta
på utflykt till Tiveden – jag älskar
Tiveden.

Och nu är du chef över Tiveden.
– Ja, haha.

CYAN MAGENTA GUL SVART
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“Örebro slott erbjuder en fantastisk miljö, 
och jag vill att så många människor som möjligt 

ska få komma hit och mötas här.”
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Vad står på schemat under din första
tid på jobbet?
– Inför mitt tillträde har jag läst årsre-
dovisningen, regleringsbrevet och så
vidare. Sen har jag bokat in en genom-
gång av aktuella ärenden med varje
enhet – både för att få en helhetsbild
men också för att få veta vad som är
problematiskt just nu. Jag ska träffa
kommunstyrelseordföranden, träffa
regionföreträdarna – det är viktigt att
skapa personliga relationer till männi-
skor som du ska ha ett gott samarbete
med. Sen hoppas jag på att få gå på
många studiebesök framöver. Det be -
höver jag för att lära känna människor
och miljö. Gärna många företagsbesök.

Nu har du en roll där du ska vara opo-
litisk. Saknar du att vara politiker?
– Nej, jag kan tycka att det är lite
skönt. Jag är färdig med den delen, det
har varit otroligt roligt och berikande

men jag är färdig. Jag tycker tvärtom
att det ska bli roligt att se vilka möjlig-
heter som finns i min nya roll.

Som landshövding kommer du att få
genomföra beslut som du själv varit
med om att fatta i regeringsställning.
– Det var lite häftigt när jag läste årsre-
dovisningen och såg en del uppdrag
som jag hade gett Länsstyrelsen att
jobba med. Jag gillar att vara hands
on, det var därför jag tyckte det var så
kul med kommunalpolitik. Jag tycker
om att göra och genomföra på en
praktisk nivå. Och nu får jag göra det
både med frågor jag har arbetat med
tidigare men också med annat. 

Du blir till exempel ansvarig för att
alkohollagen följs i länet, en lag som
du som politiker var med om att för-
nya.
– Det är kul att se att alkohol allt mer

förtärs på krogarna och att hembrän-
ningen är i stort sett borta. Införseln
till Sverige minskar, det dricks mindre
sprit och mer vin, och de alkoholfria
alternativen börjar bli mer synliga.
Totalkonsumtionen minskar. Det har
hänt mycket positivt och där har vi
varit en del men krogarna har också
svarat upp. Lagstiftning är aldrig till-
räckligt, det finns så mycket som ska
kitta emellan.

Du blir chef för omkring 190 anställ-
da. Vad kan de vänta sig av dig?
– Att jag är en lagspelare, ingen soloar-
tist. Jag vill ta vara på all kompetens
som finns och leta förbättringar till-
sammans. Länsstyrelsen ska vara en
bra serviceorganisation som tillhanda-
håller god service till medborgare och
kommuner, vilket jag vet att de redan
idag strävar efter. Också när man får
ett avslag, eller en tillsynsanmärkning,

ska man få en rimlig förklaring till var-
för man har fattat det ena eller andra
beslutet.

Vad gör du när du inte arbetar?
– Jag har levt ett pendlarliv i 16 år så
nu ska det bli skönt att bli mer bofast.
Men det handlar mycket om att upp-
rätthålla relationer, både med sin äkta
hälft, sina barn och barnbarn och med
vänner. Relationer är viktigt. Sen tror
jag på att sova ordentligt – jag har för-
månen att ha en väldigt god sömn – på
att äta ordentligt och på att röra på
mig. Utöver det så är det väldigt skönt
att som motvikt till faktatexter och
promemorior få läsa skönlitteratur och
poesi. Då är jag väldigt nöjd, då läm-
nar livet inget i övrigt att önska.
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Dålig hållning?
STEL? VÄRK?

Atlas är den översta kotan i nack-
en; den som skallen vilar på. Atlas 
är bryggan mellan huvudet och 
resten av kroppen. Tyvärr är det 
mycket vanligt att Atlas är i oba-
lans hos oss människor, redan när 
vi föds. 

Obalans i det området skapar 
obalans i hela kroppen. 

När skallen inte bärs upp av Atlas 
på rätt sätt, blir tyngdpunkten för-

skjuten. Ditt huvud hamnar för långt fram och en kompenserande 
rotation fortplantar sig längs hela skelettet. Bäckenet blir felställt 
och kan bara temporärt hjälpas rätt. Axlarna strävar framåt och 
du får en tendens att sjunka ihop med kroppen när du slappnar 
av. Kanske står du och hänger på ett ben. Du kan stå snett på dina 
fötter och ha dålig balans.

Nervimpulser och blodförsörjning till och från 
hjärnan störs av en rubbad Atlas, vilket kan skapa 
huvudvärk och  oroskänslor m m. Lederna kan 
kännas tröga när skelettet är felställt. Diskarna i 
ryggraden kan ta stryk. 

Kan man då göra något åt denna felställning? Ja, faktiskt. 

AtlasPROfilax® är en schweizisk metod från 1996 som inte medför 
några som helst risker. Vi ”låser upp” omkring Atlas genom djup 
neuromuskulär massage. Efteråt hjälper samma bångstyriga musk-
ler till att hålla Atlas på plats. Din kropp sträcker omedelbart upp 
sig till en bättre position.

Det är väldigt ovanligt att proceduren behöver upprepas längre 
fram. Det handlar om ett enda behandlingstillfälle plus ett upp-
följningsbesök med kontroll och massage av rygg och nacke.

Du hittar kundberättelser och kan 

boka tid online på www.widehammar.se.

Vi finns på Bettorpsgatan 12 C i Örebro.

Cert. Atlasprof®

Johanna Widehammar
070-788 20 97
johanna@widehammar.se

AtlasPROfilax® räknas
som friskvård.

Cert. Atlasprof®

Magnus Widehammar
070-776 70 59
magnus@widehammar.se

En app
för örEbro!

Örebro på nätet

TOTALLY ÖREBRO.se

Ladda ner den
gratis!

SOTAREN KAN MER ÄN DU TROR!

VI KAN VENTILATION…
Smuts i ventilationskanaler och fläktar 
ger dålig inomhusmiljö, höga driftskostnader
och kan ge fukt- och mögelskador.
Vi utför rengöring, ombyggnation och nybygg-
nation av ert ventilationssystem.
Vi utför även obligatoriska ventilations-
kontroller (OVK)

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

Örebrosotarn • Osmundgatan 11, Örebro
019-17 00 70 • www.orebrosotarn.se

OCH VI KAN ÅTGÄRDA
RADON – TILL ETT BRA PRIS!
Att mäta radonhalten är välinvesterade pengar.
Radon är ett hälsoproblem och kan orsaka cancer.
Vi kan hjälpa er med allt inom radonmätning
och saneringsåtgärder!
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Advokaterna

Artikeln är framtagen i samarbete 
med Advokatfirman Lindahl. 
W: www.lindahl.se
T: 019–20 89 00

I de stora bolagen har ett väl fungeran-
de styrelsearbete sedan länge varit en
självklar förutsättning för den långsik-
tiga utvecklingen. Allt fler små och
medelstora företag inser emellertid att
de har samma typ av behov. Att hitta
lämpliga ledamöter är inte alltid så
lätt, men via sina befintliga nätverk
kan man ofta hitta personer som besit-
ter den önskade kompetensen.

Den som får förfrågan om styrel-
seuppdrag bör ställa sig några grund-
läggande frågor innan det accepteras.
Kandidaten bör bland annat fråga sig
om hen har tid för uppdraget – och då
handlar det inte enbart om att vara
tillgänglig för de ordinarie styrelsemö-
tena, utan även om att ha tid för konti-
nuerlig kontakt med bolaget och att
hålla sig uppdaterad i de frågor som
berör bolagets verksamhet. Det verkli-
ga lackmustestet bör vara att kandida-
ten ska ha tid att hantera en krissitua-
tion i bolaget vid sidan om ordinarie
arbete och andra eventuella uppdrag.

En annan fråga styrelsekandidaten
bör ta ställning till är vilket ansvar upp -
draget medför.
– Min erfarenhet är att ansvarsfrågorna
ibland får alltför stor betydelse i styrel-
searbetet. Det beror ofta på att styrelse-
ledamöterna har för dålig kunskap om
ansvarsreglerna, säger Robert Asplund,
advokat vid Advokatfirman Lindahl
med mångårig erfarenhet av både an -
svarsfrågor och arbete i styrelser.

Vilka regler behöver styrelseledamo-
ten då ha koll på för att kunna hantera
ansvaret? Enligt aktiebolagslagen är
styrelsens allmänna uppdrag att an -
svara för bolagets organisation och
förvaltning av bolagets angelägenhe-

ter. Om styrelseledamoten inte fullgör
sitt uppdrag på ett lojalt sätt och på så
sätt orsakar bolaget skada kan styrel-
seledamoten bli skadeståndsansvarig
mot bolaget. Styrelseledamoten kan
under vissa förutsättningar även bli
skadeståndsskyldig mot aktieägare
och utomstående. Men det är ovanligt
att det allmänna skadeståndsansvaret
för styrelsen aktualiseras.
– Utifrån mina erfarenheter behöver en
styrelseledamot inte oroa sig för det
allmänna skadeståndsansvaret så länge
styrelsen ser till att det finns bra ekono-
misk rapportering i bolaget, att man
har bra underlag för de beslut man fat-
tar och att man försäkrar sig om att
bolaget agerar på ett affärsmässigt och
sunt sätt, säger Robert Asplund.

Det ansvar som i praktiken drabbar
styrelseledamöterna är dels det som
kan inträda om bolagets egna kapital
är förbrukat, dels det som finns för
bolagets skyldighet att betala skatter
och avgifter.

Ansvar för kapitalbrist 

Den rättsliga konstruktionen i aktie-
bolagen bygger på att de har ett aktie-
kapital som ska utgöra en garanti för
att bolaget klarar av att fullgöra sina
förpliktelser mot sina fordringsägare.
Med andra ord bygger tanken bakom
aktiebolaget på att aktieägare inte ska
ha något personligt ansvar för aktie-
bolagets skulder utan enbart ansvara
med en avgränsad del av sin tillgångs-
massa, det vill säga det insatta aktieka-
pitalet. För att skyddet inte ska bli en
chimär finns det i aktiebolagslagen
många regler som syftar till att säker-
ställa att aktiekapitalet är intakt.

En av reglerna är bestämmelserna
om kontrollbalansräkning. Enligt regel -
verket åligger det styrelsen att löpande
bevaka att bolagets egna kapital inte
understiger häften av det registrerade
aktiekapitalet. Om det finns skäl att
misstänka att det egna kapitalet under-
stiger den kritiska gränsen vid någon
tidpunkt måste styrelsen upprätta en
så kallade kontrollbalansräkning. Reg -
lerna kring kontrollbalansräkning är
sanktionerade med ett personligt be -
talningsansvar för de som underlåtit
att vidta de åtgärder som lagen före-
skriver. Om exempelvis styrelsen inte
upprättar en kontrollbalansräkning
när det funnits skäl att anta att aktie-
kapitalet är förbrukat till mer än
hälften får styrelseledamöterna ett per-
sonligt ansvar för bolagets samtliga
skulder som uppkommer efter det att
kontrollbalansräkningen borde ha upp -
rättats. Ansvaret kan med andra ord
bli mycket omfattande och drabba sty-
relseledamöterna mycket hårt. Ansvaret
aktualiseras när bolaget försatts i kon-
kurs. Det finns dessutom aktörer som
livnär sig på att leta upp konkursdrab-
bade bolag och för egen vinning driver
processer om ersättningsansvar mot
styrelseledamöterna i sådana bolag.

Ansvar för skatter och avgifter

Även om den grundläggande principen
för aktiebolag är att ägare och företrä-
dare inte ska ha något personligt an -
svar för bolagets skulder har ett viktigt
undantag gjorts på skatteområdet, vil-
ket också innefattar moms, sociala
avgifter och andra liknande avgifter.
Ett bolags företrädare, i första hand
styrelseledamöter och vd, har nämligen

ett personligt och solidariskt betal-
ningsansvar för alla skatter och avgif-
ter som bolaget är betalningsskyldigt
för. Reglerna kring företrädaransvaret
är mycket strikta och innebär i prakti-
ken att styrelseledamöter och vd näs-
tan alltid har ett personligt betalnings-
ansvar för skatter och avgifter som
förfallit till betalning vid tidpunkten
för att ett bolag försätts i konkurs.

Ansvaret är emellertid utformat så
att företrädarna kan undgå ansvar om
företrädarna vidtar åtgärder för en
”samlad avveckling” av bolaget innan
skatten/avgiften förfaller till betalning.
I praktiken innebär det att företrädar-
na kan undgå ansvar om de tillser att
bolaget försätts i konkurs eller inleder
en företagsrekonstruktion innan skat-
ten förfallit till betalning.
– Om styrelsen ser till att löpande följa
bolagets resultat och ställning och
bevakar att skatter och avgifter betalas
samt vidtar åtgärder när man upptäc-
ker att bolaget har problem har styrel-
sen hanterat en stor del av det ansvar
de i praktiken kan drabbas av, säger
Robert Asplund.

Han också tillägger att en ytterligare
garant för att minimera ansvaret är att
söka råd hos sin revisor och sin juridis-
ka rådgivare så snart man ser att det
finns risk för ekonomisk kris. Med
tidiga insatser är det betydligt lättare
att få skutan på rätt köl igen.

Arbeta rätt

i styrelsen

Robert Asplund, advokat vid Advokatfirman Lindahl, med mångårig erfarenhet av både ansvarsfrågor och arbete
i styrelser.
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25 minuter från Örebro, vid södra Hjälmarens strand 

www.katrinelund.se  019-44 90 62

Vågskvalp 
och frukost ingår

Premiär 
för nya 
boendet
1 JUNI 2015

En vistelse på Katrinelunds Gästgiveri är en helhetsupplevelse för alla sinnen och smaker. 
Njut av sjöutsikten, kittla smaklökarna med kökets gastronomi och sov gott i våra nya rum. 

BOKA SOMMARPAKET 019-44 90 62
Trerättersmiddag, vackert inrett dubbelrum och personlig frukost.
Från 1.250:- per person exklusive dryck.

Sjökrogen har öppet MAJ / SEP onsdag - torsdag 17-sent, fredag - söndag 12-sent. JUNI / JULI / AUG alla dagar 12-sent. 
Gästgiveriet har öppet alla dagar för bokade sällskap & konferenser.



Det råder ingen tvekan om att Torbjörn
Linell och Lena Larsson på Torbjörns
Golv är glada över att vara med i
Almis mentorprogram. Stödet från
mentorn Carl Johan af Kleen har varit
ovärderligt säger de när vi träffar dem
över en fika i lokalerna i Hallsberg.
Idag har de fem anställda, en butik och
nyligen vann de en stor upphandling
hos det kommunala bostadsbolaget
Hallbo. Men utan mentorn Carl Johan
af Kleen är det tveksamt om de hade
vågat.

Torbjörn Linell drev från början en
enskild firma, men så blev huset han
hyrde sin lokal i tomt och tillsammans
med Lena Larsson bestämde han sig
för att utöka. Hösten 2012 byggde
man en butik och bildade ett aktiebo-
lag. Via Kirsi Aronsson, näringslivs-
chef i Hallsbergs kommun, fick de upp
ögonen för Almis mentorprogram.
– Vi var väldigt osäkra när vi skulle
bilda ett aktiebolag och vi ville göra
rätt från början. Hur fungerar det med
beskattning? Vad ska man tänka på
vid anställningar? Det är mycket enk-

lare att driva en enskild firma, säger
Torbjörn Linell.

Torbjörn och Lena har redan ett år i
Almis mentorprogram bakom sig. Lena
coachades av Carl Johan af Kleen under
2014 och i år är det Torbjörns tur. Han
träffar mentorn Carl Johan af Kleen en
gång i månaden för att bolla aktuella
frågor och följa upp föregående möte.
Det kan handla om allt från lagerhåll-
ning till balans- och resultaträkning.
– Det är skönt att få prata och veta att
mentorn har tystnadsplikt. Carl Johan
ger oss en säkerhet och vi känner att vi
även kan ställa dumma frågor, säger
Lena Larsson.

En mentor kan, förutom att agera
bollplank, förmedla viktiga kontakter
via sitt nätverk. När Torbjörn och
Lena behövde en revisor var det Carl
Johan af Kleen som gav förslag på vart
de skulle vända sig. Mentorns erfaren-
het och tillgänglighet har varit viktigt
för utvecklingen av företaget.
– Det har varit bra med ett par utom-
stående ögon. En erfaren revisor ser
direkt om något är på väg åt fel håll.
Vi har haft sådan tur med Carl Johan

och han är alltid tillgänglig för oss när
vi har frågor, säger Lena Larsson.

Vad har ni främst fått ut av mentor-
programmet så här långt?
– Att Carl Johan har bidragit till att vi
vågat satsa. Utan honom hade vi tro-
ligtvis inte ens räknat på Hallbos upp-
handling, men nu stöttade han oss helt
och hållet i det. Både Almi och Carl
Johan har gjort oss säkrare på att det
vi gör är rätt, säger Torbjörn Linell.

Hur ser framtiden ut för Torbjörns
Golv?
– Avtalet med Hallbo är fortfarande i
en uppstartsfas. Vi vill också behålla
våra privatkunder och de kräver mer
tid och omsorg än vad företagskunder-
na gör, så nu försöker vi hålla nere på
expansionstakten, säger Lena Larsson.

Vad har ni för råd till de som funderar
på Almis mentorprogram?
– Det blir vad man gör av det. Det är
viktigt att man lägger ned den tid som
behövs, annars får man ingenting till-
baka, avslutar Torbjörn Linell.
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Almis mentorprogram

Almis mentorprogram är till för de
som vill växa i sitt företag. Deltag -
arna får tillgång till en mentor, en
erfaren person från näringslivet, och
de kommer sedan tillsammans fram
till företagets önskeläge. Det hand-
lar om att arbeta metodiskt mot till-
växtmålen. Förutom träffarna med
mentorn ingår också ett antal semi-
narier under året.

Företaget kan vara nystartat, etable-
rat eller på väg att importera/expor-
tera.

Mentorn, som på ideell basis delar
med sig av sina erfarenheter och
kunskaper, matchas ihop med en
deltagare utifrån personens och
företagets behov och förutsättning-
ar.

Mentorprogrammet pågår under ett
år och kostar 2 000 kronor exklusive
moms.

Varje år matchas mellan 1 500 och
2 000 mentorer i Almis nationella
mentorprogram.

Torbjörn och Lena har redan ett år i Almis mentorprogram bakom sig.

Almis mentorprogram

Text Thomas Helsing



Kryptongatan 2 (vid Eurostop), Örebro
019-254000, måndag–fredag 9–18, lördag 11–15

VÄLKOMMEN NYA 

4x4 FRÅN 189.900:-
Inkl. Radar Brake Support, Backkamera,
Hill Descent Control, 7-tums pekskärm, 

Adaptive Cruise Control, ACC m.m. 

En klassisk Suzuki-SUV kommer i en helt 
ny skepnad. Men de fi na köregenskaperna 
och rejälheten fi nns kvar. Suzukis höga 
byggkvalitet och utrustningsnivå gör 
bilfärden till ett rent nöje. 

RÄNTA*

2,95%
FRÅN

154.900:-
1.541:-/MÅN*

Bränsleförbrukning blandad körning 5,3–5,6 l/100 km. CO2 123–130 g/km. 3 års nybils- och vagnskade garanti, 3 års assistans 
och 12 års rostskyddsgaranti. *22% kontant, 36 mån, restvärde 50%, eff ektiv ränta 3,87%. Bilen på bilden är extrautrustad.

SUCCÉN FORTSÄTTER, 
KOM IN PÅ EN PROVKÖRNING!

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eftermiddagen 
hos oss :  

 

Nytt på eftermiddagsmenyn är vår 
fantastiskt goda Toast Skagen  
 

 

• Varm rödbetssallad 
• Räksallad 
• Toast Skagen 
• Nygräddad våffla 
• Veckans vegetariska alternativ 
  
Till maten kan du avnjuta ett 
glas vin eller en kall öl. 
 
Eftermiddagsmenyn finns enbart 
efter lunch måndag – fredag 
Köket stänger 18:00 
 
019-27 27 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uteservering på 
innergården 
 
 
 
 
 
 

Engelbrektsgatan 20, Örebro                 www.ingeborgsiorebro.se 
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Intresset för att driva franchiseföretag är
större än någonsin. Idag finns drygt
30 000 franchiseföretag i Sverige och
antalet ökar stadigt. Som franchiseföre-
tagare använder du dig av ett beprövat
affärskoncept och kan samtidigt upple-
va friheten i att driva ett eget företag.

Franchiseföretagandets grundidé är
enkel: den går helt enkelt ut på att upp -
repa andras framgångar genom att
låta självständiga företagare starta fler
filialer av ett affärskoncept som visat
sig fungera bra i flera år. Det innebär i
sin tur att startsträckan ofta blir kort -
are för den som väljer att starta ett
franchiseföretag.

– Franchise är en företagsform som
stadigt växer och intresset för att driva
franchiseföretag ökar. Det märks bland
annat på att allt fler företag väljer att
expandera med hjälp av franchisetaga-
re, men också på att många blivande
företagare tillvaratar möjligheten att
kombinera friheten som företagare
med tryggheten att arbeta enligt ett be -
prövat affärskoncept. Tidigare fanns
franchiseföretag främst inom restau-
rang- och detaljhandelsbranschen, men
numera finns de även i tjänstebranschen,
exempelvis inom logistik och transport,
utbildning, mäkleri och resor, säger
Johan Martinsson, vd för branschorga-
nisationen Svensk Franchise.

Stordriftsfördelar och 

konkret stöd i vardagen

Några fördelar med att driva franchi-
seföretag är att du får löpande stöd
och kan ta del av de stordriftsfördelar
som franchisekedjan har, exempelvis
gemensamma inköp och gemensamt
fin ansierade marknadsföringskampan-
jer. I gengäld betalar du en avgift, ofta
en viss procent av ditt företags omsätt-
ning, i avgift till franchisetagaren. Av -
giftens storlek varierar mycket beroen-
de på vilket företag du startar och i vilk -
en bransch företaget är verksamt i.

Franchisegivaren ansvarar ofta för
frågor som sortimentsutveckling, mark -
nadsföring, utbildning, nätverkande
och information, administrativ hjälp

och kanske också hjälp med beställ-
ningar och logistik om det behövs.
Franchiseavtalens utformning varierar
relativt mycket mellan olika företag,
så se efter noga vad som ingår i just
ditt avtal.
– En franchiseföretagare möter samma
utmaningar som andra typer av företa-
gare. Skillnaden ligger i att du vet att
affärskonceptet är utprovat och fran-
chisegivaren ger dig hjälp på resan, vil-
ket ger en viss trygghet Men även om
du får mycket stöd så får du räkna med
att arbeta hårt och lägga ner mycket
engagemang, säger Johan Martinsson.

Beprövade affärskoncept kan

behöva lokala anpassningar

Som franchiseföretagare har du inte
samma frihet som andra företagare.
Du bör vara beredd att rätta dig efter
franchisegivarens riktlinjer och arbets-
sätt. Ett beprövat affärskoncept är
ofta framgångsrikt just för att det har
använts och finslipats i många år.
Samtidigt är inte allt hugget i sten,
både du och franchisegivaren är ju
måna om att ditt företag blir så fram-
gångsrikt som möjligt, så lokala an -
passningar av exempelvis företagets
marknadsföring är inte helt ovanligt.
De framgångsrika franchisekedjorna
för en dialog angående hur ni tillsam-
mans kan öka förutsättningarna för
att just ditt företag ska bli så fram-
gångsrikt som möjligt. 

Idag, när allt fler företag erbjuder
franchisemöjligheter, är det förstås vikt -
igt att välja företag med stor omsorg.
Att du brinner och tror på företagets
affärsidé är en självklarhet, men det är
också viktigt att samarbetsavtalet mel-
lan dig och franchisegivaren ger dig en
god möjlighet att bygga upp ett lön-
samt franchiseföretag.

Välj gärna ett företag som är fullvärdig
medlem i Svensk Franchise, vilket funge-
rar som en kvalitetsstämpel eftersom
Svensk Franchise granskar avtalen så
att de uppfyller de etiska reglerna
inom EU samt att prospektet uppfyller
alla lagkrav. Fundera också på hur
franchisegivarens koncept kan fungera
på din lokalmarknad. Här kan många
franchisegivare hjälpa till med mark-
nadsundersökningar och att kartlägga
förutsättningarna på din marknad.
– Att driva ett franchiseföretag är en
långsiktig satsning. De flesta franchi-
sekontrakt löper på mellan tre och fem
år. Låt gärna en jurist granska avtalet
och var noga med att informera din
familj och omgivning om att du kan
behöva lägga ner mycket arbete på
företaget, åtminstone i början när ditt
företag befinner sig i en uppbyggnads-
fas, säger Johan Martinsson.

Fakta: På www.svenskfranchise.se finns
fler tips och råd till dig som funderar på att
starta ett franchiseföretag. Här finns också
en lista på Svensk Franchises medlemsfö-
retag.

Text Annika Wihlborg

Johan Martinsson, vd för branschorganisationen Svensk Franchise.

”En franchiseföretaga-
re möter samma utma-
ningar som andra typer

av företagare.
Skillnaden ligger i att
du vet att affärskon-

ceptet är utprovat och
franchisegivaren ger
dig hjälp på resan, vil-
ket ger en viss trygg-
het. Men även om du
får mycket stöd så får
du räkna med att arbe-
ta hårt och lägga ner

mycket engagemang”

Johan Martinsson

Upprepa andras

framgångar



ww

Beställ nya pool- och 
spakatalogen. www.folkpool.se

Pool & spabad hemma?

Spabad
fr. 39 990 :-

Vårkampanj: Köp komplett pool 
så får du poolvärmepump på 
köpet. Värde upp till 66 740:- 
beroende på poolval dock ej 
Familypool.

Eget spabad hemma gör gott för 
kropp och själ. Just nu har vi 
extra bra erbjudanden på några 
av våra mest populära modeller.

På köpet vid 

köp av pool

Nu pågår Folkpools stora vårkampanj. 
Dyk in i vår utställning och ta del av våra fina 
erbjudanden. Hos oss hittar ni allt för ett lyckat 
köp, vare sig ni är intresserade av pool eller spa. 
Se hela kampanjen på www.folkpool.se
Vi ses i poolbutiken i Örebro.

Folkpool Örebro 
Adolfsbergsvägen 4 
Tel 019-29 14 85

Öppettider
Vard  10-17
Lör     10-13

Kontorshotell 
Behrn Fastigheter AB

Behrn Fastigheter AB är din lokala hyresvärd i Örebro. 

Rummen är mellan 12-30 kvm.

Hyr ett eller flera rum i våra centralt belägna kontorshotell. 
I våra kontorshotell får du allt du behöver för att 

ditt företag ska kunna fungera som allra bäst.

Kontakta info@behrn.se
tel: 019-14 11 55 eller läs mer på www.behrn.se

Vi gör det lätt.

Örebro - Karlskoga
019-10 24 22
0586-24 06 99

Betala inte 
mer än ni 
behöver!

Industriportservice
Hos oss kostar service i snitt 30% mindre 

än hos övriga aktörer på marknaden. 
Välkommen att testa oss ni också!

Spara
30%
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Rätt finansiering är en förutsättning
för att göra de investeringar som krävs
för att komma igång med ett eget före-
tag. Det kan kännas naturligt att ansö-
ka om ett banklån, men det finns även
många andra finansieringssätt som
hjälper dig att få fart på affärerna.

Hur mycket finansiering du behöver
som nystartat företagare varierar förs-
tås beroende på vilken bransch du väl-
jer och vilka investeringar som krävs
för att du ska kunna komma igång och
göra affärer. Ett tillverkande företag
behöver exempelvis ofta göra relativt
omfattande maskininvesteringar, men
för ett konsultbolag kan det räcka att
in vestera i en dator och en smartphone.
– Tänk brett och utforska många möj-
ligheter när du ska finansiera din affärs -
idé. De vanligaste finansieringsalterna-
tiven är banklån, lån från finansbolag,
eller statliga låneaktörer, egenfinansie-
ring i form av sparkapital, förskottsfi-
nansiering från kunder och finansie-
ring från ”Friends and family”, alltså
privata lån, säger Sven-Eric Junebjörk,
finansieringsansvarig på Almi Företags -
partner i Uppsala.

Viktigt med välskriven och

genomtänkt affärsplan

Banker ställer i allmänhet krav på att
du ska kunna ge någon typ av privat
eller företagsmässig ekonomisk säker-
het, exempelvis din bostad. Liknande

krav gäller om du ansöker om lån från
ett finansbolag. Almi, en statlig aktör
som finns representerad i hela Sverige,
fungerar som en kompletterande aktör
till bankerna. De erbjuder lån med
lägre krav på säkerhet, men till unge-
fär samma räntenivå som bankerna.
– Om du funderar på att ansöka om
lån via en bank, finansbolag eller en
statlig finansieringsaktör så är en väl-
skriven och genomtänkt affärsplan en
viktig förutsättning. Affärsplanen
beskriver bland annat vilken verksam-
het företaget ska ägna sig åt, vilka fak-
torer som utmärker företaget gente-
mot konkurrenterna, hur era målgrup-
per ser ut och vilka affärsområden
företaget ska ha. Det är en informativ
och säljande beskrivning av företagets
verksamhet som finansiärer lägger stor
vikt vid, säger Sven-Eric Junebjörk.

Prioritera utgifter som 

gynnar företagets tillväxt

Han rekommenderar nystartade före-
tagare att noga överväga hur de spen-
derar sina pengar. Håll gärna hårt i
plånboken, men se till att snåla in på
rätt saker i början, exempelvis fasta
kostnader i form av kontor eller en
tjänstebil på avbetalning. Andra utgif-
ter, som bidrar till företagets utveckling
och dina möjligheter att göra affärer, är
snarare en investering, exempelvis pro-
fessionell hjälp med företagets bokfö-
ring och redovisning eller juristhjälp

om du ska skriva ett avgörande avtal
med en kund eller leverantör.

Crowdfunding har det senaste året
utvecklats till en av de hetaste alterna-
tiva finansieringsformerna för företag.
Crowdfunding ger företagets ”support -
ers” en möjlighet att bidra med finans -
iering till företaget. Med crowdfund -
ing kan många människor bidra med
mindre summor, vilket sammanlagt
kan bli en tillräckligt stor investering
för att företaget ska kunna växa. Med
crowdfunding kan du testa din affärs-
idé på ett tidigt stadium. Det här är en
trend som växt sig stor mycket tack
vare sociala medier. Entreprenörer kan
enkelt och smidigt nå ut till sin mål-
grupp via sociala medier genom att
efterlysa finansiärer i kanaler där män-
niskor som är intresserade av just den
branschen samlas,

Ta hjälp av kunder 

och leverantörer

För ett företag som utvecklar en ny
produkt eller tjänst kan det vara en
god idé att fråga de kunder som visat
intresse för nyheten om de har möjlig-
het att medfinansiera utvecklingskost-
naden, som en förskottsbetalning
innan resterande betalning görs i sam-
band med att den färdiga produkten
eller tjänsten levereras. Så gör många
mindre företag för att finansiera sitt ut -
vecklingsarbete, säger Sven-Eric June -
björk, som påminner om vikten av att

vara ute i god tid när det är dags att
ansöka om finansiering. Räkna med
att det kan ta längre tid än du tror att
beviljas finansiering, så var gärna
aktiv på fler fronter parallellt. Vilken
bolagsform du väljer är sällan avgö-
rande för dina förutsättningar att
finansiera ditt företag. Om du funde-
rar på att starta aktiebolag krävs där -
emot ett grundläggande aktiekapital
på minst 50 000 kronor. Dessa pengar
kan du investera i företaget, det vikti-
ga är att du har gått in med det obliga-
toriska aktiekapitalet som en säkerhet
i samband med att företagets start -
ades. 

Fakta: Mer information om hur du kan
finansiera ditt företag finns på www.verk-
samt.se/starta/finansiera-starten

Text Annika Wihlborg

Var strategisk 

och kreativ när 

du finansierar 

din affärsidé

”Om du funderar 
på att ansöka om 
lån via en bank, 

finansbolag
eller en statlig

inansieringsaktör
så är en välskriven
och genomtänkt

affärsplan en viktig
förutsättning.”

Sven-Eric Junebjörk

Sven-Eric Junebjörk, finansieringsansvarig på Almi Företagspartner i Uppsala.



Vare sig det handlar om uppfinningar, ditt varumärke eller formen på en produkt, 
så kanske det är just det som kan säkra dina framtida affärer. Vi hjälper dig att 
skydda dina idéer och immateriella tillgångar. Så att de förblir dina. 

nobeli.se/patent

Lön & personal  |  Dokumenthantering  |  Telefoni  |  Säkerhet    Patent    Spedition

Nobeli Business Support | 691 80 Karlskoga  
Telefon: 0586-825 00 | www.nobeli.se

Låt dina 
idéer förbli 
dina.

event@rynningeik.se

FÖRENA NYTTA MED NÖJE!

Konferera på Grenadjärvallen och 

avsluta med bad i vårt nya poolhus.
Vi fixar det mesta efter era önskemål. 

Varmt välkomna att kalasa på Grenadjärvallen!

MÖHIPPA!

event@rynningeik.se
För mer info och bokning:

Hetaste och Coolaste
innan utgång...

VI GÖR
BADKALAS
AV BARN- 
KALASET!

Badtunnor, 
stora grönytor, 

korv- och hamburger- 
grillning, slush- och 

popcornmaskin, 
lounge med 

restaurangdel
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Allt fler organisationer landar i insikt -
en att en ledarskapsfilosofi som anpass -
as efter varje individs behov och förut-
sättningar är en grundläggande förut-
sättning för att kunna bygga fram-
gångsrika team och lägga grunden till
varje medarbetares långsiktiga moti-
vation och inre drivkraft.

– Många ledare jag möter är bra på få
sina medarbetare att ta till sig det
arbetssätt och de metoder företaget
arbetar utifrån, men missar ofta att se
människan. Om en medarbetare inte
kan se hur ett visst arbetssätt kan
gynna hans eller hennes utveckling är
det svårt att uppnå långsiktig motiva-
tion, säger Magnus Hedman, tidigare
professionell fotbollsspelare, numera
mental tränare och föreläsare med
fokus på grupper och individuellt
ledarskap.

Tillsammans med ledarskapsexper-
ten Elaine Breske Hirscher föreläser
Magnus bland annat om konsten att
identifiera och leda sig själv mot sin
inre drivkraft. Han anser att en ledare
som vill bli verkligt framgångsrik först
bör bli en mästare på att leda sig själv
och därefter ge sina medarbetare verk-

tyg för att praktisera självledarskap.
Det lägger grunden till en långsiktig
motivation som växer fram ur varje
individs inre.

Identifiera individuella drivkrafter

För att kunna leda sig själv krävs en
konkret verktygslåda som gör att man
kan lotsa sig själv på vägen mot ett
övergripande mål som är tillräckligt
starkt och viktigt för att man ska orka
resa sig upp och prova igen, även när
man misslyckas. Att identifiera den
här typen av inre mål och drivkraft
kräver ofta eftertanke och tid. En av
dina viktigaste uppgifter som chef är
därför att hjälpa dina medarbetare att
identifiera sina individuella drivkraft -
er. Först när du känner till dem kan du
på allvar individanpassa ledarskapet.
Elaine Breske Hirscher menar att
framtidens organisationer i ökad ut -
sträckning kommer att ersätta de tra-
ditionella årliga utvecklingssamtalen
med regelbundna avstämningar och
feedback.
– Det finns inga genvägar till ett fram-
gångsrikt personligt ledarskap. Där -
emot lönar det sig att lära känna varje
medarbetare från grunden och samti-

digt kartlägga individens drivkrafter
och långsiktiga motivationsfaktorer.
Först när du konstaterat individens
nuläge är det möjligt att utforma ett
individuellt ledarskap. Det är, enligt
vår erfarenhet, en investering som i all-
mänhet lönar sig många gånger om,
säger Elaine Breske Hirscher.

Hon påminner om vikten av att
koppla en satsning på personligt ledar-
skap mot tydligt formulerade och mät-
bara mål, annars finns det en risk att
satsningen inte genererar de konkreta
resultat ni hoppats på. En ledarskaps-
filosofi som bottnar i ett individuellt
ledarskap genererar ofta lägre sjuk-
skrivningskostnader, mer nöjda kun-
der, mer engagerade medarbetare och
en attraktiv arbetsplats där medarbe-
tarna mår bra och är klara över sin roll
och sina utvecklingsmöjligheter ut -
ifrån ett större sammanhang.

En av de bästa investeringarna

– Medarbetare som tar ansvar för sitt
individuella ledarskap är mer motive-
rade på jobbet eftersom de har identi-
fierat en synergi mellan de arbetsupp-
gifter de utför och svaret på varför de
utför dem. De känner sig bekräftade,

ser sig själva som en del av ett större
sammanhang, och slutar leta ursäkter
för att inte ge hundra procent på job-
bet. Det förebygger dessutom olika
former av ohälsa. Att utbilda sina med -
arbetare i individuellt ledarskap är
därför en av de bästa investeringarna
en organisation kan göra, säger Magnus
Hedman.

Viktig förutsättning för att

bygga vinnande team

– Träna dig på att lyssna aktivt, tydlig-
gör spelreglerna inför samtal med dina
medarbetare genom att klargöra att
det inte finns något rätt eller fel sätt att
uttrycka sig när det handlar om inre
drivkraft. Lär dig att ställa frågor som
öppnar upp och ger medarbetaren tid
att själv formulera svaren inifrån.
Många arbetsgivare talar om vikten av
att skapa vinnande team. Enligt min
ledarskapsfilosofi är teammedlemmar
som bjuder på sig själva en förutsätt-
ning för ett sammansvetsat team. Det
är därför viktigt att de arbetar med sitt
individuella ledarskap innan de kan bli
en del av ett sammansvetsat team,
säger Elaine Breske Hirscher.

Text Annika Wihlborg

Individuellt ledarskap – en god

investering för alla organisationer

Tidigare fotbollsproffset, 
numera mentala tränaren 
och föreläsaren, Magnus 
Hedman föreläser tillsammans 
med ledarskapsexperten 
Elaine Breske Hirscher
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Regionens största golfarrangemang 
för företag och organisationer som 
vill hitta nya affärskontakter!

Läs mer och boka på www.handelskammarenmalardalen.se
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ÖREBROS BÄSTA
ERBJUDANDEN 

DIREKT I MOBILEN!

www.wedeal.se • www.facebook.com/wedealorebro Följ oss på Facebook för kontinuerlig info om alla erbjudanden!

Nya tidsbegränsade erbjudanden dagligen!
Just nu har wedeal fantastiska erbjudanden från

Aptit Kök & Bar • Askelyckan • Audio Video • Beauty House • Best Western Royal Corner • Bowlinghallen 
Café Fontaine • Café Tufvan • Citygross • Coop Konsum, Oxtorget • Cultix • Day & Night • Ernstson Foto

FR Hälsa • Grace Nightclub • Gränslös Hans & Hennes • Görans HiFi •  Hårdesign • Idrottshuset
Idrottskliniken • Infocare • Jack & Jones • JC, City • Jezz • Jomalive • Kajsa & Co • Karamellen

Karen’s Dance Academy • Kosta Boda Art Hotell • La Castellina • Lexington • Max Hamburgare
Mc Donald’s •  Media Markt • Mickes Motor • Minovera Spa • Nilson Shoes • Nordic Club •  Nuna

Oil & Vinegar • Olssons • Outnorth • People • Puls & Träning • Rags & Riches • Restaurang Bowlinghallen
Restaurang Östergatan • Salong Saxofönen • Salong Wo-Men • Sixt Biluthyrning •Snitz • SoHo • Solo
Stars and Stripes • Sveas Design & Vintage •  Tandoori City • Team Sportia • Vero Moda • Vila • Volt
Växjö Småland Airport • Växjö Taxi • Zackʼs Burgers & Pizza • Öjaby Herrgård • Östers IF • med flera

Vill du också synas med ditt företag i Wedeal?
Kontakta Ronny Gustavsson på 073-339 66 90 eller orebro@wedeal.se

Örebro

LANSERAS
I ÖREBRO
27 SEPT

PREMIÄR
27 SEPTEMBER
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Idrottskliniken • Infocare • Jack & Jones • JC, City • Jezz • Jomalive • Kajsa & Co • Karamellen

Karen’s Dance Academy • Kosta Boda Art Hotell • La Castellina • Lexington • Max Hamburgare
Mc Donald’s •  Media Markt • Mickes Motor • Minovera Spa • Nilson Shoes • Nordic Club •  Nuna

Oil & Vinegar • Olssons • Outnorth • People • Puls & Träning • Rags & Riches • Restaurang Bowlinghallen
Restaurang Östergatan • Salong Saxofönen • Salong Wo-Men • Sixt Biluthyrning •Snitz • SoHo • Solo
Stars and Stripes • Sveas Design & Vintage •  Tandoori City • Team Sportia • Vero Moda • Vila • Volt
Växjö Småland Airport • Växjö Taxi • Zackʼs Burgers & Pizza • Öjaby Herrgård • Östers IF • med flera

Vill du också synas med ditt företag i Wedeal?
Kontakta Ronny Gustavsson på 073-339 66 90 eller orebro@wedeal.se

Örebro

LANSERAS
I ÖREBRO
27 SEPT

PREMIÄR
27 SEPTEMBER

ÖREBROS BÄSTA ERBJUDANDEN
DIREKT I MOBILEN!

LADDA NER APPEN KOSTNADSFRITT!
Nya tidsbegränsade erbjudanden dagligen!

Just nu har Wedeal fantastiska erbjudanden från
EuroGold • Make Up Store Vågen • Studio Green • New Look Laser Clinic • Hälsokraft Krämaren

Åsa Byman Hud- & Fotstudio • Örebro Ost • Örebro Kraftsportsklubb • Optique Klarsynt
CE Inne Ute • Bra Zoo • Glitter Krämaren • Gallerix • Chokladbutiken • Cubus Vågen
Bara Vara Coffeeshop • 3 Butiken Örebro • Parfym Pia • Blu Di Blu • Lindgrens • Brixit

Klockmaster Örebro • Framtidens Trafikskola • Peak Performance • Restaurang Svalan
Kitchen & Table • Pauluns Deli • Bröderna i Hallen • Oil&Vinegar

Vill du också synas med ditt företag i Wedeal?
Kontakta Dennis Karlsson, tel 0709-10 84 60 eller orebro@wedeal.se

SE AKTUELLA
TÄVLINGAR

I APPEN!
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Vad har ni fått för respons hittills?
- Vi har fått väldigt bra respons, det är 
många som hör av sig. Det verkar som 
att Industridagen kan fylla ett tomrum, 
att den både kan fungera som en mö-
tesplats för processindustrin såväl som 
skapa nya affärsmöjligheter. Det är kul 
att så många andra företag kan och vill 
vara med på det här, och det är trevligt 
att samtidigt kunna bjuda på lite under-
hållning och överraskningar i linje med 
mina egna intressen.

Hur kommer det sig att ni arrangerar ni 
Industridagen?
- Vi har traditionellt sett varit dåliga på 
att marknadsföra oss lokalt, mot företa-
gen och människorna i Örebro. Vi har 
helt enkelt haft fullt upp med att leverera 
till våra återförsäljare och med att ta 
hand om våra kunder. Nu vill vi bjuda 

hem Örebros näringsliv och industri och 
bjuda på en intressant dag där vi får 
möjlighet att berätta mer om oss som 
leverantör av kompletta stofthanterings-
system.

En av de som medverkar är konstnären 
Juan Andres Milanes, känd från bland 
annat Open Art. Till Industridagen har 
han skapat så kallat ”Industrial Art” - 
vad är det?
- Vi hade en idé om att visa våra ven-
tilationsrör på ett annorlunda sätt och 
tog kontakt med Juan, vilket har har 
resulterat i att han nu skapar en Chrysler 
från 1957 av ventilationsrör. Det är ett 
sätt för oss att visa på flexibiliteten i våra 
produkter och samtidigt ett annorlunda 
grepp, att kombinera processindustri och 
konst på ett annorlunda sätt. Vi har valt 
att kalla det ”Industrial Art”.

Och Mathias Färm från Millencolin 
kommer och visar upp sitt Killer Snake 
Racing Team.
- Ja, Mathias tävlar ju i Superstock Drag-
racing med stor framgång. Det är kul att 
han vill vara med och visa upp bilen på 
Industridagen.

Av ovanstående inslag kan man ana ett 
stort bilintresse hos dig, kan du berätta 
mer om det?
- Ja, mitt intresse är att bland annat att 
samla på Chryslerkoncernens toppmo-
deller från 1957. Det är ganska unika 
bilar, top of the line-modellerna från 
Chryslerkoncernen 1957. Samlingen har 
inte visats för allmänheten, men under 
Industridagen kommer våra besökare att 
få se den.

Välkommen till
Industridagen

Lars Alm, vd för och grundare av Lajac AB, står tillsammans  
med Gunnar Thuringer värd för Industridagen 28 maj.  

Vi slog en signal för att pejla läget.
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Industridagen 28 maj

Maskingatan 10, 702 86 Örebro
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Jonsson Bil
Jonsson Bil har funnits på samma 
plats sedan 1977 - Nastagatan ute på 
Aspholmen. Här säljs både nya per-
son- och transportbilar från Peugeot 
såväl som ett stort och attraktivt urval 
av begagnade bilar, totalt har man 
alltid minst 200 nya och begagnade 
bilar i lager. Idag är man omkring 30 
medarbetare i företaget, och Jonsson 
Bil har vuxit till att bli en av de större 
Peugeotåterförsäljarna i Sverige.
- Peugeot är vårt nybilsmärke, men vi 
är även störst i Örebro på begagnat-
marknaden. Vi har även ett busi-
nesscenter med inriktning mot tjänste- 
och transportbilar. Vi reparerar till 
exempel alla Lajacs tjänstebilar, Lajac 
kör i stort sett bara bilar från Peugeot 
som de har köpt via oss, berättar 
Fredrick Hafström, försäljningschef 
på Jonsson Bil. 

Vad ska ni göra på Industridagen?
- Vi ska visa bilar, tänkte jag - jag 
och min företagssäljare kommer dit 
och visar upp lite bilar. Dels tänkte 
vi visa upp vårt sortiment av trans-
port- och tjänstebilar, men sen säljer 
vi nya Dodge-pickuper också, som vi 
importerar från USA, så vi kanske tar 
med en sån.

Det kommer att vara en hel del repre-
sentanter från industrin på plats, är 
det potentiella kunder för er?
- Ja absolut, det är så vi ser på det. Vi 
vill träffa nya kunder och få visa upp 
oss lite grann.

Hyrlift
Hyrlifts affärsidé är att hyra ut ar-
betsplattformar för personbefordran. 
Lite svepande: skylifts av olika slag. 
Målet är att göra det enkelt för folk 
att jobba på höga höjder. Kunder-
na finns oftast inom byggindustrun 
bland de företag som arbetar med el, 
ventilation, VVS, måleri och plåt men 
man hyr ut till vanligt industriunder-
håll också. 
- Offentlig förvaltning hyr ofta av 
oss vid trädbeskärning och vanligt 
fastighetsunderhåll, men vi har även 
privatkunder, berättar vd Rikard 
Rosander.

Var i landet finns ni?
- Vi finns i Örebro, Västerås och 
Eskilstuna. Just nu bygger vi ett affär-
scenter nere på Holmens industriom-
råde tillsammans med Truckbolaget, 
Trafikbutiken och Herok XL bygg.

Vad kommer ni att göra på Industridagen?
- Vi kommer att ställa ut delar av våra 
produkter och visa hur man genom 
att använda mobila arbetsplattformar 
kan förbättra arbetsmiljö och säker-
het. Det är bättre att stå i en korg på 
hög höjd än att stå på en stege - vi har 
liftar från allt mellan 3,5 meter upp 
till 45-50 meter.

Hur ser ert samarbete med Lajac ut?
- Vi säljer våra produkter tillsammans 
till framförallt större byggprojekt. Vi 
tycker att våra kunder ska fokusera 
på att bygga och låta oss ta hand om 
material, maskiner och logistiken 
runtomkring. Organisationerna är 
mer slimmade på byggen nuförtiden 
och då är det bra att vi kan vara ett 
stöd för dem och hålla ordning på 
material och leveranser.

myOffice
Bredvid Gustavsvik planeras ett ultra-
modernt företagshotell i ägandeform. 
94 kontorslokaler ska byggas i fem 
våningsplan, där det översta innehåll-
er konferenslokaler, relaxavdelning 
och inglasade takterrasser. Byggstart 
är planerad till hösten 2015 och 
inflytt till första december 2016.
 Tony Oscarsson på myOffice berät-
tar att det kändes naturligt att vara 
med på Industridagen. 
- Vi samarbetar med några av de olika 
aktörerna där, till exempel Örbro 
Black Knights och Lajac, så det kän-
des naturligt för oss att vara med.

Hur kommer ni att synas på Industri-
dagen?
- Vi kommer att ha en pickup stående, 
där vi även ställer upp en grill och 
fixar mat till besökarna. Det blir en 
naturlig knytpunkt på området. 

Varför är Industridagen ett bra forum 
för myOffice?
- Det kommer att komma många 
beslutsfattare till Industridagen och 
det är bra för oss att vara där och visa 
att det finns andra sätt att lösa sina 
kontorsbehov än de traditionella.

Om man är intresserad av att veta 
mer, hur gör man då?
- Då kan man kontakta mig, antingen 
på info@myofficesweden.se eller  
070-548 40 45.

Telecom Mobility
Thomas Lööws och Andreas Örmans 
företag Telecom Mobility har bara 
varit igång i strax över en månad, men 
tillsammans har de 26 års branscherfa-
rehet. Företaget har redan skrivit avtal 
med industribolag såväl som mäklarfir-
mor, och samarbetar med alla opera-
törer. Fokus ligger på mobila lösningar 
- tjänster, support och service - men 
företaget är även återförsäljare av extremt 
stryktåliga handdatorer och surfplattor 
från det svenska företaget Handheld.
- Vi tittade på branschen och sydde 
ihop ett företag som vi tyckte saknades, 
berättar Thomas. Att driva eget har 
varit min dröm sedan jag var typ 14-15 
år gammal, så det är kul att det har 
börjat såpass bra.

Hur arbetar ni med era kunder?
- Vi tittar på vad kan vi göra för varje 
enskilt bolag. Vi går igenom allt från in-
köp på it-sidan upp till ekonomiavdel-
ningen och sedan skräddarsyr vi paket 
som tillhandahåller mobila lösningar 
och service. Vi jobbar rikstäckande men 
har huvudkontoret i Örebro.

Vad är era ambitioner framöver?
- Vi ska vara bäst på mobilitet och 
brinner för att ha marknadens mest 
nöjda kunder. Det är en snabb och 
föränderlig bransch vi jobbar i och 
man måste verkligen vara på tå för att 
kunna leverera.   

Vad kommer ni att göra på Industrida-
gen?
- Vi kommer att vara där med några 
av våra samarbetspartners. Handheld, 
Plantronics headsets, Telia och Copter, 
som gör displayfilm för smartphones 
och plattor. Så vi får med lite av allt det 
vi arbetar med.

Industridagen 28 maj

Maskingatan 10, 702 86 Örebro
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Linde BegCenter
Bara ett stenkast bort från Lajac har 
Linde BegCenter sina lokaler, och här 
hittar man begagnade truckar som 
är som nya. Vi slog en signal till Lars 
Augustsson för att få veta lite mer.
- Grundtanken är att när man köper 
en begagnad Linde-truck ska det 
vara lika säkert som att köpa en ny. 
Vi jobbar med ett koncept som heter 
Linde Approved, ett koncept som vi 
kör i hela Linde Europa. Vi erbjuder 
kunden tre nivåer: Linde Plus, Linde 
Super eller Linde Ultra och har dels 
färdigrenoverade truckar i de här tre 
kategorierna - men ett annat alternativ 
är att kunden själv väljer en truck och 
en nivå.

Var i landet finns ni?
- Linde Material Handling har fem 
regionkontor i Sverige. Huvudkontoret 
ligger i Örebro och här ligger även vårt 
begagnatcenter.

Ni startade upp Linde BegCenter 
2010, hur har det gått sedan dess?
- Det har gått bra. Vi var två stycken 
anställda när vi började - nu är vi elva 
stycken och säljer cirka 1 200 begag-
nade truckar om året.

Vad kommer ni att göra på Industri-
dagen?
- Vi ska visa tre olika truckar. En stor 
14-tonstruck, en lite mindre stödben-
struck, och en elmotviktare - de två 
sistnämnda är våra två volymmaskiner. 
Utöver det så visar vi även en drifting-
bil, en Nissan med Dodge Viper-motor. 
Den finns bara i ett exemplar i hela 
världen, och den ägs av vår verkstads-
chef Alexander Lundborg.

Ambitiös
Ambitiös erbjuder tjänster inom 
rekrytering, bemanning, utveckling, 
konsultuppdrag och entreprenad. 
Med en egenutvecklad och unik 
matchningsmetod får kunden snabbt 
rätt konsult på rätt plats, och man 
tar även hand om all administration 
kring sina uppdrag.
- Huvudkontoret ligger i Örebro 
men vi har även kontor i Stockholm, 
Motala och snart Malmö. Vi arbetar 
framför allt mot industri-, logistik-, 
ekonomi- och IT-branschen, berättar 
vd Davor Dundic. 

Ni har valt att samarbeta med flera 
olika idrottsföreningar, hur kommer 
det dig?
- Vi tycker att idrotten i många fall 
står för samma värderingar som 
vi gör. Laganda, professionalitet, 
och höga målsättningar. Vi tar ett 
samhällsansvar genom att stötta för-
eningar på de orter som vi verkar i, 
i Örebro är det till exempel Örebro 
Hockey, ÖSK Fotboll, Örebro Black 
Knights, Indianerna och Örebro 
Konståkningsklubb.

Hur skulle du beskriva er som 
företag?
- Vi levererar lönsam kompetens 
till våra kunder, så att de kan möta 
marknadens behov och växa!

Lennart Bondesson
Kommunalrådet Lennart Bondeson 
(KD) kommunalråd, med ansvar för 
näringslivsfrågor i Örebro kom-
mun, är en av de som kommer att 
besöka dagen.
- Jag välkomnar Lajacs initiativ att 
bjuda in till Industridagen, den första 
i sitt slag i Örebro. Det behövs fler 
mötesplatser för företagen i Örebro 
kommun. Det är särskilt roligt att  
Lajac AB med sin ägare Lars Alm tar 
detta initiativ att på egen hand skapa 
nya möten som stärker och utvecklar 
Örebros näringsliv ytterligare. För 
att kommunen skall fortsätta vara 
attraktiv och växande är det väldigt 
viktigt med ett bra företagsklimat. 
Min förhoppning är att industridagen 
hos Lajac kan bli en återkommande 
årlig mötesplats i Örebro.

Chrysler 57 Heaven

I vanliga fall är inte Lars Alms 
bilsamling tillgänglig för allmänhet-
en, men under Industridagen görs 
ett undantag - då kommer Chrys-
ler 57 Heaven att vara öppet för 
besökarna. I Chrysler 57 Heaven 
hittar man en unik samling bilar 
från Chryslerkoncernens enligt 
många, inklusive Lars Alm, bästa 
och mest väldesignade år: 1957. 
Toppmodeller från bland annat 
Chrysler, Imperial, DeSoto, Dodge 
och Plymouth står samlade i den 
stora bilhallen, som är tidstypiskt 
inredd och där man även hittar 

ett par motorcyklar och Corvette 
Stingrays. Många av bilarna har 
Lars Alm renoverat själv, andra har 
renoverats på plats i USA.
 Utöver sitt stora intresse för bilar 
tycker Lars Alm om att sommartid 
åka på marknader och bilträffar för 
att jaga reservdelar och tidstypiska 
inredningsdetaljer.
- Jag varvar ner när jag går om-
kring och plockar bland bilar och 
prylar. När man jobbar adminis-
trativt och med stresspåslag är det 
skönt att stå i garaget och få jobba 
med händerna, säger Lars Alm.
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Juan skapar Industrial Art
Juan Andrés Milanes Benito är född 
på Kuba 1978, växte upp i Havan-
na, men är idag bosatt i Norge. Om 
namnet verkar bekant så är det för 
att han har ställt ut på Open Art både 
2009 och 2011. Det sistnämnda året 
ställde han ut konstverket Reserve 
Space, en konstruktion av armerings-
järn - misstänkt lik en Buick ’58 - och  
utifrån det är det inte konstigt alls att 
Juan nu samarbetar med Lajac om att 
bygga en Chrysler ’57:a av ventila-
tionsrör. 
- Gunnar Thuringer and Mats Nilsson 
kontaktade mig och frågade om 
jag kunde tänka mig att göra något 
liknande, så jag åkte till Lajac och 
tittade, Det var intressant, jag kände 
att det var någonting jag kunde arbe-
ta med, att integrera min konst med 
deras material - de här supermoderna 
rören - och skapa någonting som 
blir väldigt nostalgiskt. Vi kallar det 
”Industrial Art”.
 Juan säger att han generellt tycker 
att Sverige har en spännande syn på 
konst.
- Sverige har en väldigt intressant in-
ställning till konst, de arbetar mycket 
med konst i det offentliga rummet 
- och det är någonting som är ganska 
unikt. Jag är inte med i årets Open 
Art men funderar faktiskt på att söka 
igen till 2017.

Foto // Galleri Riis
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Mathias Färm är inte bara gitarrist 
i Millencolin, han har ett brinnande 
intresse för dragracing också. På In-
dustridagen kommer han att visa upp 
bilen han tävlar med och vi ringde 
upp honom för att få veta lite mer.
- Jag är i Tyskland på turné just nu, vi 
spelar i Nürnberg ikväll. Det har varit 
en väldigt bra turné såhär långt.

Kan du berätta lite om vad det är du 
tävlar i?
- Min bil är en 1970 års Mustang 
Mach 1 som jag har ägt i 8-9 år men 
som har varit racebil sedan slutet av 
80-talet. Jag kör en grej som heter Su-
perstock, som styrs av American Hot 
Rod Association. Vi kör efter deras 
regler här i Sverige.

Hur knepigt är dragracing egentligen?
- Det är så komplicerat så man fattar 
inte, det blir mer och mer och mer 
som att ställa in en Formel 1-bil. Det 
är så mycket parametrar, lufftryck, 
syrehalten i luften, fjädringen, stöt-

dämparna, motorn, det blir mycket 
vetenskap till slut, det handlar ju 
om hundradelar i slutänden. Du kan 
spinna ut dig direkt om du gör fel, 
det är skitsvårt och extremt roligt att 
hålla på med.

Du satte nytt svenskt rekord i din 
klass förra året, det har gått bra såhär 
långt. 
- Ja, det är jätteroligt. Det går bra, 
hela förra året var jag topp 5 i kvalen. 
Jag vill ju vara bara bäst, det är 
därför jag håller på. Och så är det en 
rejäl adrenalinkick att komma upp i 
250 km/h på 9 sekunder.

Mekar du själv?
- Jag arbetar med en amerikan som 
hjälper mig att ta fram de rätta 
delarna, men sen bygger jag moto-
rerna själv. När jag hade köpt bilen 
gick den sönder efter en vecka, och 
då insåg jag att jag var tvungen att 
lära mig att meka. Man måste kunna 
allting själv, annars går det inte.

Den kanadensiska sångerskan Kirali-
na Salandys register har en impone-
rande spännvidd.
- Jag brukar säga att jag är en 
”GUCCCI Girl”, alltså att jag kan 
sjunga gospel, urban, classical, coun-
try, contemporary och inspirational 
jazz.
 Numera bor hon i Stockholm, där 
hon bland annat har gjort musik till-
sammans med Susie Päivärinta från 
Lili & Susie.
- Susie har skrivit låtar till mig och 
just nu ligger vårt samarbete Peace 
and Love trea på Svenska närradio-
listan, jag är superglad för det. Vi 
kommer att fortsätta göra musik 
ihop, med sikte på att släppa ett helt 
album.
 Kiralina säger att hon älskar att 
kommunicera genom musiken och 
att hon vill använda sin talang till 
att sprida positiva budskap, hopp, 
och kärlek. Hon är med i några olika 
band, till exempel Komp, Kiralina 
Salandy & Slim’s Gospel Train, och 
är ute och spelar mest hela tiden.
- Jag har varit runt nästan hela Sveri-

ge och spelat, allt mellan Mosebacke 
och Stampen i Stockholm, Nikolai-
kyrkan i Örebro och bluesfestivaler 
i Åmål. Jag tycker att det är härligt 
- det är ett jättebra sätt att upptäcka 
landet, och jag har kul hela tiden.

Vad kan du berätta om din senaste 
skiva?
- Min senaste skiva heter Sore och 
spelades in i Sverige och Kanada. Det 
är en del fantastiska musiker med på 
den, musiker som verkligen har haft 
stor del i skapelseprocessen. Titelspå-
ret Soar går att se på Youtube, precis 
som låten Lean on Me. 

Vad kommer du att bjuda på på 
Industridagen?
- Jag vet att Lajacs ägare tycker om 
1950-talsmusik, och att han har en 
fantastisk samling bilar! Så jag kom-
mer att sjunga en del låtar av bland 
annat Elvis och Sam Cooke. Sen 
blir det så klart en del jazzstandards 
också, klassiker som folk tycker om. 
Det blir någonting för alla och jag 
ser verkligen fram emot dagen.

Mathias Färm visar Killer Snake-bilen

Kiralina Salandy på Industridagen

Foto // Mikael Silkeberg
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Open Showroom 
Chrysler 57 Heaven

Emma Grönberg
emma.gronberg@lajac.se
019-6754113

28 maj kl 12.00-18.00
Nissan 200SX S13 
med Vipermotor

Världspremiär!
Open Industrial Art
Juan Andres Milanes Benito

Vårvisning Mach 1 Killersnake

Industridagen
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CYAN MAGENTA GUL SVART

Dagarna 21–22 maj är det dags för Till-
växtdagarna i Örebro, Swedbanks mötes -
plats för alla som vill skapa bättre för-
utsättningar för lokal och regional till-
växt och ett hållbart samhälle genom
långsiktiga lösningar. I samband med
Örebros 750-årsjubileum arrangeras
dagarna för första gången i Örebro.

Det blir två spännande dagar då deltag -
are kommer att få tillfälle att lyssna till

Per Schlingmann, kommunikations-
rådgivare, Maria Rankka, vd Stockholms
handelskammare och Helena Jonsson,
ordförande LRF som diskuterar vad städ-
er som Örebro kan lära av Stockholm.

Om vad som krävs av staden, eller
huruvida staden ens spelar någon roll
för entreprenörskapet, talar Anders
Sundström, ordförande Swedbank,
Claes Ekström, partner på Altor och
Anna Dyhre, författare. På plats under

dagarna finns också en rad folkvalda
politiker, däribland naturligtvis kom-
munstyrelsens ordförande Lena Baastad,
men också riksdagsledamoten Elisabeth
Svantesson, kommunalrådet Lars Stjern -
kvist från Norrköping samt Jonas Ny -
gren, kommunstyrelseordförande i
Sundbyberg.

Text Camilla Johansson 

Tillväxtdagarna

Den 18 maj är det dags för en Boost
Day i Handelskammaren Mälardalens
regi. En eftermiddag som syftar till att
inspirera, fylla deltagarna med kun-
skap och locka till skratt.

Det som ska inspireras fram är entre-
prenörskap i allmänhet och kvinnors
entreprenörskap i synnerhet. I det syftet
finns bland andra Renata Chlumska,
äventyrerska, Lill-Anna, innehavare
av Lill-Annas Bageri, och Länsför -
säkringars chefsekonom Anna Öster
på plats tillsammans med Johan Sjöstedt
från JSA Sweden AB, Magdalena Seger
Berglund från Körebro och Peter Röse -
berg från Yobber. Denna eftermiddag
finns det tillfälle att ta del av värde-
fulla tips och knyta nya kontakter.

Evenemanget, som börjar 11.30,
inleds med registrering och lunch-
mingel i Musikhögskolans aula, och
fortsätter en timme senare med ett väl-
komnande och inledning av dagens
moderator, Cecilia Sundin, som sedan
lämnar över till Anna Öster från
Länsförsäkringar. 

Anna Öster kommer att redogöra
för marknadsläget, konjunkturen och
den globala ekonomins påverkan på
näringslivet – från det lilla till det stora
företaget. Hennes anförande slutar
cirka 13.15 och då är det dags att välja
ett av två block, vilka båda innehåller
inspirerande framgångssagor. I Block
1 är det Årets Nyföretagare Magdalena

Seger som talar om sin önskan att ha
människan i fokus, följd av Johan
Sjöstedt som talar om att få höra vad
man inte ”klarar av” när det visar sig
att man gör det ändå. I Block 2 får
man möta Lill-Anna Nilsson från Lill-
Annas Bageri som berättar om hur ing-
enting är omöjligt, samt Peter Röseberg

som berättar om hur hans verksamhet
Yobber började som ett hobbyprojekt
för att sedan utses till årets digitala
innovation. 

Båda blocken börjar 13.30 och fort-
sätter fram till 14.30 då det är dags för
mingelfika. Sedan är det dags för
Renata Chlumska att berätta om extrema

utmaningar, att sätta upp mål och hur
man får en vinnande attityd. Dagen
slutar 16.15 med summering och slu-
tord av Cecilia Sundin. 

Anmälan till evenemanget sker på
Handelskammaren Mälardalens hemsida.

Text Camilla Johansson 

Nytt från Handelskammaren

En riktig Boost

Per Schlingmann, kommunikationsrådgivare.

Renata Chlumska,
äventyrerska.
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ÅRETS GÖTA KANAL UPPLEVELSE     
med kanalens brantaste slusstrappa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motala – Borensberg t/r på Göta kanal 
Med M/S Kung Sverker får du uppleva en 
guidad tur längs det bästa av Göta kanal, samt 
kanalens brantaste slusstrappa. Resan tar 5 tim 
och vi slussar 12 ggr.  
Dagligen 9/5-5/9.  
Avg: Motala 10.30 - Ank: Motala 15.30 
Resa: 400:- Lunch: 180:- (huvudrätt, lätt-
dricka, kaffe & efterrätt) Barn halva priset. 
 

Trubadurkryss på Vättern 
Ons & Fre 19.00 – 23.00 
Pris: 400:- (resa, mat, kaffe & efterätt) 
 

Bokning / info      070-626 02 49     info@kungsverker.se  
www.kungsverker.se Alla resor skall förbokas 

Ditt självklara mål 
när du är hungrig

Besök även vår nya lunchrestaurang
i Örebro på Törngatan 1, Holmens industriområde.

 
  Vår husmanskost är alltid lagad från grunden.

 Viby Krog i Örebro: 019-16 10 10
Viby Krog i Viby: 0582-701 11 / 0735-45 08 77

Viby Krog i Viby: Mån-Tors 06–22 • Fre 06–18
Lör 08-17 • Sön 08-22

Viby Krog i Örebro: Mån-Fre 7–15

PRENUMERERA PÅ
MARKNAD ÖREBRO

– Digitalt
www.marknadorebro.se
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Madrid

Madrid är med sina 3,3 miljoner invån -
are, tillsammans med Berlin och London,
en av Europas tre folkrikaste städer.

I den unga och moderna huvudsta-
den flödar pulsen intensivt dygnet
runt. Kulturellt finns en mångfald av
museer, teatrar och modehus. För den
gastronomiskt intresserade bjuds ett
fantastiskt bra och rikligt utbud av
caféer, barer och restauranger.

Tapas

I Madrid äts det tapas vilka sköljs ned
med ett gott vin eller ett glas kallt öl.
Tapas äts till lunch och under tidig
kväll. Madridborna börjar inte gärna
sin middag före klockan 22.00. Varje
bar och restaurang har sina specialite-
ter av tapas i form av fisk, grönsaker,
kyckling, ost, potatis, skaldjur och
skinka.

Vi startar vår tapasvandring på Mad -
rids medelpunkt, torget Puerta del Sol.
I det högra hörnet ned mot Prado -
museet ligger ett Museo de Jamon.
Här säljs och serveras det skinka av
högsta kvalitet. Det blir en tallrik,
Jamon Iberica de Bellota, den allra för-
nämsta skinkan från grisar vilka varit
frigående och fötts upp på ekollon.
Skinkan har torkats under minst två
år. De tunna smakrika skinkbitarna
bara smälter i munnen. 

Från Museo de Jambon tar vi väns-
ter upp för Calle de la Victoria. Till
höger finns La Casa del Abuelo. Här
är det härligt trångt med enbart stå-
bord. Vi och många väljer de beröm-
da, heta, vitlöksgratinerade räkorna,
Gambas al Ajillo, bröd och ett glas öl.
Så gott.

Hjärtat för Madrids tapas är torget
Santa Anna. Torget är omgärdat av bra
tapasrestauranger, sommartid fyller

uteserveringarna hela torget. Mest be -
römt är Cerveceria Alemana, Ernest
Hemingways och vår favorit, som håller
alltjämt hög klass. Vackert inrett och
med en tilltalande tapasmeny. Rekomm -
enderas.

Kött på Botin och Casa Paco

I La Latina, det gamla Madrid, nära
Puerta del Sol ligger de klassiska kött-
restaurangerna Botin och Casa Paco.

Botin är Madrids äldsta restaurang,
och en av världens äldsta restauranger.
Sedan 1725 har här erbjudits vedugns -
grillad spädgris och andra delikata
kötträtter. Restaurang Botin är oftast
fullsatt, främst med turister från hela
världen.

Casa Paco är en bar och restaurang.
Efter att gått igenom den livfulla baren
kommer vi in i matsalarna. De är ett
flertal mindre vilka nås med trätrap-
por i olika riktningar.

Gästerna besöker Casa Paco för att
äta en stor köttbit och till den dricka
av husets Riojavin. Vi väljer en 400
grams oxfilé och till den pimientos de
padrón, små grillade paprikor med
flingsalt på, samt bröd. Köttet kom-
mer in ensamt på tallriken, perfekt
stekt och välsmakande. Casa Paco loc-
kar köttälskarna.

Viridiana – bästa restaurangen 

Nära Pradomuseet ligger på en sidoga-
ta restaurang Viridiana, Madrids bästa.
Legendariska chefskocken Abraham
Garcia serveras klassisk spansk mat i
en modern och innovativ tappning.
Matsalen har en mycket trivsam inred-
ning. Med den goda stämningen ska-
par Abraham själv genom sin närvaro
bland gästerna.

Vi rekommenderas och beställer ett
bra riojavin. Starten är tre större tapas,

en gazpacholiknande soppa med en
härlig sälta från sardeller, färsk hum-
mer i svarta bönor samt en crostini
med tomater och olivolja. Gott men
mättande.

Till förrätt väljer vi de berömda
äggen med en svampmousse samt svart
tryffel. Tryffeln river Abraham själv över
rätten. En matupplevelse. Huvudrätten
är en väldoftande kalvragu med örter,
svamp och vårens tidiga grönsaker.
Rikligt och gott.

Avslutningen får bli en enkel espres-
so åtföljd av kokos och tryffelpraliner.
Visst lever Abraham Garcia och Viri -
diana upp till att vara Madrids bästa
restaurang.

Favoritcafé – Cafe Comercial

Cafe Comercial är ett av Madrids äld-
sta caféer. Känt som en mötesplats för
oppositionella, författare och andra
kulturpersonligheter. Har behållit sin
vackra klassiska inredning. Värt ett be -
sök för dess historia samt deras myc-
ket goda kaffe.

Favoritbar – Museo Chicote

Museo Chicote finns i nedre delen av
Gran Via. Dess art deco-stil ger en
intim 1930-talskänsla. De kända gäs-
terna Ernest Hemingway, Grace Kelly,
Sofia Loren och Frank Sinatra skulle
mycket väl alltjämt kunna vara sittan-
de i baren.

Drinkutbudet är omfattande och
lockande. Vi startar med en perfekt serv -
erad Dry Martini. Därefter hedrar vi
Hemingway med en original Daiquiri,
tidlöst fräsch och god.

Museo Chicote är fortfarande myc-
ket inne och har en bra publik, på
helg erna spelar en dj den rätta musi-
ken. Rekommenderas i allt.

Madrid

Text Paul Dahlgren

Madridtips

TAPAS

Museo de Jamon 

www.museodeljamon.com

La Casa del Abuelo

www.lacasadelabuelo.es

Cerveceria Alemana

www.cerveceriaalemana.com

KÖTT

Botin

www.botin.es

Casa Paco

www.casapaco1933.es

BÄSTA RESTAURANGEN

Viridiana

www.consulgenia.com/tr-cli/viridiana

FAVORITBAR

Museo Chicote

www.museo-chicote.com

FAVORITCAFÉ

Café Comercial

www.cafecomercial.es

Cafe Comercial är ett av Madrids äldsta caféer. 
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Favoritbaren Museo Chicote bjuder
på intim 1930-talskänsla.
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Madrid har idag över fyrtio saluhallar
och marknader. Ett kraftigt uppsving
har skett de senaste tio åren. En ut -
veckling vi kan se över hela Europa
där en längtan efter närområdets kva-
litetsråvaror, ofta ekologiska, gjort att
såväl saluhallar som specialistbutiker
fått detta uppsving.

Upprustningen i Madrid har skett
inom ramen för två ytterligheter. En
del saluhallar har blivit gourmetsalu-
hallar medan andra bevarat och åter-
upplivat det mer genuina och traditio-
nella. Mercado San Anton och Merc -
ado San Miguel är två gourmetsalu-
hallar medan Mercado San Fernando
är den bästa företrädaren för det mer
genuina.

Mercado San Miguel

Vackrast av Madrids alla saluhallar är
San Miguel, en stor byggnad av glas
och järn som efter sex års renovering
öppnade på nytt 2009. Det är mycket
besökare klockan tolv på dagen men
än fler klockan tolv på natten i denna
gastronomiska mötesplats.

San Miguel ligger ovanför Plaza
Mayor. Tapasutbudet är enormt och
högklassigt och till detta finns ett rik-
ligt utbud av barer för cava, vin, ver-
mouth och öl. Vi valde att äta en gaz -
pachosoppa, grillad färsk sparris, en
krämig tortilla samt en crème brulee
med några glas cava till.

Mercado San Anton

Saluhallen var stängd under ett stort
antal år då konkurrensen från super-
markets blev för stor. Nu har en nyöpp-
ning skett för att möta önskan efter en
egen saluhall i stadsdelen Chueca.

San Anton är mer av en häftig mötes -
plats för mat än en traditionell salu-
hall. Matutbudet är exklusivt; de flesta
av de 22 butikerna är även restaurang-
er av stor mångfald. Perfekt för lunch
och tidig kväll. Restaurangen på högs-
ta våningen har en fin terrass med
utsikt över Chuecas takåsar.

Mercado San Fernando

Saluhallen San Fernando finns i stads-
delen Lavapies på kort gångavstånd
från Puerta del Sol. Den tidigare arbe-
tarstadsdelen är idag en mångkultu-
rell, kreativ och ungdomlig smältdeg.
Efter att varit mycket förfallen öppna-
de saluhallen på nytt efter initiativ från
de unga invånarna för några år sedan.
Upprustningen genomfördes med syfte
att bevara och återupprätta de tidigare
traditionerna. 

San Fernando är idag en kreativ
mötesplats med 55 butiker. Utöver alla
former av mat finns här skomakare,
frisörer etcetera. Här bryggs det öl och
tappas upp vin på buteljer. Kvällstid
sker danslektioner, uppträdanden och
matlagningsdemonstrationer.

Saluhallar i Madrid

Mercado San Anton

www.mercadosananton.com

Mercado San Fernando

www.mercadodesanfernando.es

Mercado San Miguel

www.mercadodesanmiguel.es

Text Paul Dahlgren

Saluhallar i Madrid

Fo
to

 L
u

is
 H

e
v

ia
 

 

  
!ksöebmeh
sitagridtllA  

  

å” snedatsslednaHd ”okttabae rgppU

!tmävke bhc otgilliB

.nepåkssköa ktyt btn aat, ukök

ir i dagninsöldåa lllenoitknun fa iggyb

ts annt fier detehigljöa mklir vasih vco

kculsköv kt aelaig i vr depläji h. Vretfe

gnäa lgnåt mogår nk äöt ktia snyröt ftA

TATBAR
%15

 

  

k

å 

tt

t

a

ratg

4
d

e

ö

å

ti

t

ak

g

41
d

se

 

   

   

  

.notiaripsn irö fadisme hår vanärg

öse. Bköt ktiå dt ptaba5 % r1u r dåf

0 16 211-670
albltu HkriE

härjedalskök.s



Nummer 5 2015  41

CYAN MAGENTA GUL SVART

Dryck

Napa Valley är USA:s mest kända vin-
distrikt. Redan i mitten av 1800-talet
startade utvecklingen av det som idag
är ett av världens främsta vinområden.
Regionen ligger norr om San Francisco
i Kalifornien. En av orsakerna till de
fina vinerna är närheten till San Fran -
sisco-bukten och dess tjocka dimma.
Dimman fuktar odlingarna och håller
temperaturen stabil vilket påverkar
vinernas komplexitet och smak positivt.

USA är den fjärde största vinprodu-
centen i världen efter Frankrike, Italien
och Spanien. Kalifornien står för 90
procent av det vin som produceras i
landet.

Buccella

Alicia och Bill Deem bestämde sig för
att börja producera vin när de tillsam-
mans drack en flaska Gaja år 1990.
Idag producerar de fem viner av högsta
internationella klass: Cabernet Sauvig -
non, Cuvee Katrina Eileen, Merlot,
Mica och Mixed Blacks. I samarbete
med sina vinmakare Celia Welch och
Rebekah Wineburg köper de in druvor
från framstående odlare i Napa Valley
för att sedan producera de fem vinerna
och har på bara några
få år etablerat sig som
en mindre producent
med mycket högklas-
siga viner. Uppmärk -
sammat är att den led -
ande vinbedömaren
Robert Parker mång-
årigt gett deras viner
höga poäng.

Mica 2012

Ett elegant och kraft-
fullt vin med karaktär,
komplexitet, djup och

balans. Doften av litet bitter choklad
och mörka bär är påtaglig. Smaken är
fruktig med inslag av körsbär och örter.

Druvorna är 90 procent Cabernet
Sauvignon, 7 procent Merlot, 2,5 pro-
cent Malbec och 0,5 procent Cabernet
Franc. Vinet är lagrat på franska ekfat
i 18 månader. Mycket gott att dricka
idag men kan givetvis lagras några år.
Mica är högt rankat av vinexperterna.
En fantastisk vinupplevelse.

Beställningssortimentet

Systembolagets beställningssortiment
är mycket lätt att nå på dess hemsida.
Efter att ha loggat in och angett num-
mer eller namn på det önskade vinet
kommer vi till det berörda vinets egen
sida. Här kan antalet flaskor beställas
vilka sedan levereras till önskad System -
bolagsbutik. Leveransen tar kring fyra
dagar och ett sms kommer när flaskan
eller flaskorna finns att hämta i buti-
ken.

Buccella
– Napa Valley

Vinupplevelse
Mica
Beställningssortimentet
Nr 78684, 649 kronor

Text Paul Dahlgren
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Marknadsbar

Text och foto  Martin Henningsson

Marknadsbar om tillväxtdagar och

platsmarknadsföring

Det finns mycket som kan bidra till att
en stad kan växa och bli mer attraktiv.
Inte sällan ses tillväxt och platsmark-
nadsföring som viktiga delar i den
utvecklingen. Eftersom Örebro är en
stad med visioner och framtidstro är
det inte heller speciellt konstigt att det
görs en del spännande satsningar med
tydligt fokus på just tillväxt och plats-
varumärke och några av dessa satsning-
ar utgjorde också temat för kvällen när
Marknadsbar ägde rum i mitten av april.

Kvällens huvudtalare var Johan
Davidsson, som till vardags är kon-
torschef för Swedbank Örebro. De
som har läst intervjun med honom i
Marknad 4 2015 vet att han är en
eldsjäl som brinner för att utveckla
Örebro. Under sitt framförande talade
han om ett evenemang som mycket väl

kan ha god effekt på utvecklingen av
Örebros näringsliv och i det långa loppet
också staden som sådan – nämligen Till -
växtdagarna i Örebro. Tillväxtdagarna
har i flera år varit Swedbanks mötes -
plats för alla som vill skapa bättre för-
utsättningar för lokal och regional till-
växt, men också ett hållbart samhälle,
genom långsiktiga lösningar. I sam-
band med att Örebro firar 750 år
anordnas nu dagarna för första gång-
en här i Örebro. Under två dagar, 21–
22 maj, fylls Conventum Arena med
åhörare som kan lyssna till en rad
olika föreläsningar och panelsamtal.
– Vi kommer bland annat anordna ett
samtal mellan kommunikationsrådgi-
varen Per Schlingmann, Maria Rankka,
som är vd för Stockholms handels-
kammare, och Helena Jonsson, som är

ordförande för LRF, där de diskuterar
vad en stad som Örebro kan lära sig av
Stockholm, berättar Johan Davidsson.

Totalt redogjorde Johan för ett tiotal
programpunkter med olika inriktning,
bland annat hur saker som sport, kul-
tur, integration och kommunikationer
kan tänkas påverka Örebros tillväxt.
En annan fråga som kommer att lyftas
vid Tillväxtdagarna är om en stads
varumärke är viktigt för attraktions-
kraften.

Kvällens andra anförande hölls av
Anna Bjelke, som är marknadschef för
Örebrokompaniet. Hon presenterade
kort det arbete och den resa de har
gjort gällande framtagandet av Öre -
bros platsvarumärke, ett platsvaru-
märke som ska visa hur unik Örebro
är som stad.

– Istället för att Örebro ska förknippas
med en enda förutbestämd sak ska alla
örebroare tillsammans kunna bestäm-
ma vad staden är och vad den ska bli.
Vi har därför valt använda det här ö:et
som man kan fylla med i princip vad
som helst, säger Anna Bjelke.

Ett annat grepp i arbetet med plats-
varumärket är den tävling som just nu
pågår, som går ut på att skriva en låt
som låter som Örebro – eller stadens
egna soundtrack om man så vill.

När kvällen var till ända kunde
Marknadsbars gäster ta med sig inne-
hållet från två intressanta framföran-
den om spännande engagemang med
framtidstro och visioner som kan lyfta
Örebro till nya höjder.

Anneli Schöldborg i samtal med Tony Garvill.

Swedbank Örebros kontorschef Johan Davidsson berättade om Tillväxtdagarna som i år
äger rum på Conventum Arena 21–22 maj.

Stefan Hertin och Lennart Karlsson, mitt i bild, delade bord med bland annat Pia Hagelin,
längst till höger.
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Nästa Marknadsbar
Föreläsare: Maria Larsson, 
ny landshövding för Örebro län

Plats: Bröderna i Hallen

När: 8 juni, klockan 18.00

Anmälan: Görs via hkm.se/marknadsbar
senast 5 juni !

Anna Bjelke i sällskap med Tony Oscarsson och Bengt Arnesson. Håkan Jacobsson och Mats Nilsson i samspråk.

Åhörarna lyssnade intresserat på vad
Johan Davisson hade att säga.

Anna Bjelke, marknadschef för Örebrokompaniet,
talade om Örebros platsvarumärke.



à la carte guiden 

Meza
Inriktningen är ett kompromisslöst libanesiskt 
kök med tonvikt på den välkända och populä-
ra ”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

LaNNaLODGe
På Lannalodge kan du avnjuta en god vällagad 
lunch eller en avkopplande middag i vacker och 
skön miljö. Kvällstid levererar vårt kök allt från 
hemlagade hamburgare till välkomponerade trerät-
tersmiddagar. Vi har även en fantastisk lokal och 
skräddarsyr menyer för bröllop och fester. 
Varmt Välkommen!

Vretavägen 3, 719 93 Vintrosa. 
Tel. 019-16 40 70. Restaurang: 019-29 12 66.
www.lannalodge.se

VILL NI VaRa MeD
OCH SYNaS HÄR?

Kontakta  
Dennis Karlsson
Tel. 0709-10 84 60
Mail. dk@hkm.se
www.hkm.se

BRöDeRNa I HaLLeN  
– pOpuLÄR SaMLINGSpLatS föR öReBROaRNa
Det första som möter när man kommer in i Örebro Saluhall är Bröder-
na i Hallen, restaurangen och bistron som drivs av just bröderna Johan 
och Janne Wilhelmsson. Här kan man njuta av en förstklassig middag, 
där just nu vårens meny med både röding och lamm är på plats.
– Vi har lämnat vinterns lite tyngre mat bakom oss även om det fortfa-
rande är rotsakerna som dominerar på den vegetabiliska sidan, syrade 
eller kokta. Men snart är det dags för sommarens primörer, konstaterar 
Janne Wilhelmsson. 
 Är det inte middag man är ute efter vid ett besök så håller restaurang-
en också i en utmärkt och mycket populär bistrobar där örebroarna 
gärna samlas fredag och lördag för att bara sitta ned en stund med 
ett glas vin eller en öl och prata eller kanske äta något lättare från 
bistromenyn. I bistrobaren har det under vintern varit återkommande 
musikunderhållning, och det är något som kommer att fortsätta. 
– Bland annat har vi haft delar av Svenska kammarorkestern här och 
på onsdagarna så kan man höra elever från Rytmus ha singer/songwri-
ter-kvällar. Något annat som också kommer att fortsätta är vinprov-
ningar, senast var den en fransk vinproducent här och presenterade sina 
viner, och Johan Spendrup har också varit här och berättat om öl, be-
rättar Janne Wilhelmsson. 
 Hos Bröderna i Hallen kan man också välja att vara lite mer aktiv än 
att bara komma dit och äta deras mat. Man kan nämligen boka in före-
taget och dess medarbetare för aktiv matlagning, där man får professi-
onell guidning i att själv färdigställa rätter från det svenska, italienska 
och spanska köket, eller för den som vill ha det lite lättare, plockmat. 
Den ultimata utmaningen är kanske att boka upp Firmans Mästerkock, 
där man efter att ha inhandlat ingredienserna i Saluhallen tävlar i lag 
för att sammanställa den bästa trerättersmenyn.

Foto: Martin Henningsson



KITCHEN & TABLE
Stjärnkocken Marcus Samuelssons har öppnat Kitchen 
& Table på Clarion Hotel Örebro. Marcus Samuels-
son driver den hyllade restaurangen Red Rooster i 
Harlem. Han har låtit sig inspireras av sin omgivning 
och tar nu med sina influenser till  Clarion Hotel. Här 
kan både Örebroare och hotellgäster äta en bit välla-
gad mat och umgås avslappnat över en middag eller en 
cocktail. Menyn innehåller både Manhattaninfluenser 
och restaurangens lokala rätter. Brunch serveras lörda-
gar under höst och vår. After work fredagar.
 
Kungsgatan 14. Tel: 019-670 67 07
www.kitchenandtable.se/orebro

WONGS
Wongs restaurang ligger mitt i centrala Örebro, 
med stadens medeltida slott utanför fönstret. Köket 
hämtar smaker och inspiration från de bästa asia-
tiska 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 mat-
gäster och en soffavdelning 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 Kungs-
gatan styr kocken Ola Ohlin bland menyer som 
bland annat består av Saccottino al Gorgonzola 
e noci, små färska pastasäckar fyllda med ljuvligt 
len gorgonzola och valnötter. Detta serveras med 
citronsmör och parmigiano. Eller varför inte en 
rosabakad kalvfilé med toscansk potatisterrin som 
serveras med oxsvanssky och estragonemulsion? 
Allt kanske avslutas med en ljum mandelgateau, 
fylld med äppelkompott. Serveras med Amanos 
kardemummaglass 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 
ytterligare ett par steg och har du tur förvandlas 
K1 ibland också till Stallbackens Musik & Pils-
nercafé med livemusik. K1 har en mycket char-
merande och trevlig personal där den ständigt 
leende Yasmin Danho välkomnar. K1 står för Kungs- 
gatan 1 som också är adressen för restaurangen.

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

BrödErNAS rESTAurANG
Det är Örebrobröderna Johan och Janne Wilhelms-
son som driver Brödernas Restaurang i Saluhallen 
sedan 2012. Inne i Saluhallen finns det en förstklas-
sig restaurang där du i det öppna köket kan följa 
kockarnas arbete. Här njuter du en god lunch med 
förrätt och på kvällen serveras à la carte. Förvänta 
dig mat tillagad av svenska råvaror, ofta närprodu-
cerat, med influenser från hela världen. 

Kungsgatan 13 Gården. Tel: 019-70 70 450.
www.brodernaihallen.se

dräNGEN
På öster hittar du anrika Drängen. En restaurang 
med ambitioner att alltid laga god mat och ha bra 
service. Alltid med de bästa råvarorna efter säsong. 
Vill du vara säker på att få den perfekt tillagade kött-
biten är det hit du ska bege dig. Ett annat säkert kort 
är den omåttligt populära Hjälmargösen. Liten intim 
krog med varm och trivsam atmosfär och spännan-
de fotokonst på väggarna. En mindre separat matsal 
finns även för sällskap upp till 12 personer, perfekt 
för de som önskar sitta lite mer avskilt.
Se till att boka bord!
Du kan även anlita Drängen att skräddarsy och catera 
menyn till erat bröllop, er fest eller annan tillställning.

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

BrödErNA I HALLEN



46 Marknad

Stockholmskoll

Är pizzan den nya hamburgaren? Efter
Stockholms fäbless för gourmet-ham-
burgare så anar vi en trend där pizzan
är nästa snabbmat som får en makeo-
ver. Här är tre bevis på att pizza gjord
med omsorg och höga ambitioner kan
återta tronen.

The Artisan

Var inte så fyrkantig – pizza behöver
inte nödvändigtvis vara rund. På The
Artisan, en New York-doftande pizze-
ria som drivs av folket bakom närlig-
gande patisseriet Ritorno, köper du
fyrkantiga pizza-slices med säsongens
smaker som med fördel fungerar som
takeaway.

Odengatan 78

Crispy Pizza

Ifall nu Stockholms djupa, passionera-
de förhållande med gourmetburgaren
är gårdagens nyheter, är så pizzan bara
en tillfällig flirt? Nya Crispy Pizza är
en bistro där man förmodligen finner
svaret.

Upplandsgatan 45
crispypizzabistro.se

Giro

Det svenska nationella karaktärsdra-
get att vilja vara bäst på allt vad vi gör
är kanske anledningen till att man som
ny pizzeria naturligtvis ska importera
kockar från Neapel-baserade Pizzeria
de Michele, kallad världens bästa piz-
zeria. Nobis nya restaurangäventyr på 

Sveavägen 44 lovar gott.
nobis.se

Pizzans tur?

Designtorget som etablerades 1993 är
otvivelaktigt ett djupt rotat och iko-
niskt märke inom svensk detaljhandel.
Genom att plocka upp unga spännan-

de designers har Designtorget fungerat
som en drivande kraft bakom det
svenska designfenomenet och främjat
en vidare spridning av kul, spännande
och innovativa möbler, prydnadsob-
jekt och användbara prylar. Varorna
bedöms av en jury innan de kommersi-
aliseras på deras handelsutrymmen.

Efter 22 år har designobjekt-kedjan
förstått att det är dags att inte tappa
mark mot den hårda konkurrensen. I
år kommer alla de 13 butikerna samt
deras webbshop att genomgå en kom-
plett makeover. Denna uppfräschning
har varit en årslång process som ska-
pats i samarbete med lokala arki-
tektfirman Boys Don’t Cry (som för
övrigt också anställer flickor) och
design-studion Kurppa Hosk. Tillsam -
mans har de skapat ett nytt koncept,
en ny plattform för Designtorgets nät-
butik och en ny grafisk profil som ge -
mensamt ska skapa en genomgående
stil som klart och tydligt ska reflektera
vad Designtorget står för och illustrera
företagets kärnvärden – form, funk-
tion och material.

Den nya profilen rullades ut i april
vilket du kan uppleva på Design -
torgets alla åtta butiker i Stockholm
(och de fem ytterligare butikerna i
övriga Sverige och Norge).

Re-Designtorget
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Kocken Pontus Frithioff har stängt
Pontus! Matsal för att göra plats för
Burger & Lobster, ett restaurangkon-
cept som hittills har åtta restauranger i
Storbritannien och en i New York.
Pontus har slagit sig ihop med Thomas
Dahlstedt från Nordiska Restaurang -
aktiebolaget och ser till att Stockholm
blir kedjans första icke-engelskspråki-
ga belägenhet som för övrigt ska följas
av öppning i Dubai senare i år. 

Menyn på Burger & Lobster är under -
bart kort. En burgare, en ”lobster roll”
och en 700 grams hummer är allt som
tillbjuds vilket gör det enkelt för alla
oss som lätt får beslutsångest.

Norrlandsgatan 33
pontusfrithiof.com

Den välkände fotografen Cecil Beaton
var också skribent, målare och vann
en Oscar för bästa kostymdesign. I vår
och sommar har man möjlighet att se
denne allkonstnärs verk på Sven-
Harrys konstmuseum. Man har grävt
fram både kopior och original från
arkiven och detta är första gången
hans verk har visats fram i Sverige.
Bland annat ser vi foton av film- och
konststjärnor från 30- till 70-talet,
krigstidsbohemer blandat med Rolling
Stones-dekadens. Det är dessutom
några svenskar med som Greta Garbo,
som var nära Beaton, samt Ingrid
Bergman.

Cecil Beaton – Mästerfotografen visas på
Sven-Harrys Konstmuseum till och med
slutet av augusti.

Cecil Beaton 

at Sven-Harrys

    Tel 0583-12010.                      Vi svarar dygnet runt!                  www.norravattern.se

After Work XL
+Samling i loungen med 
snacks och dipp.

Bastu och spapool i vår 
nya relax. Vi serverar tapas
som förrätt. Badrock och 
tofflor finns på rummet.
Kylda drycker i ”isdiket”

Varmrätt och dessert 
serveras i vår restaurang.
Ryggbiff  med vår egen 
tigerbearnaise och läckra
tillbehör.
Glassvariation till dessert.

Biljard eller dart på vår 
övervåning.

God natt och snart dags
för hotellfrukost.

Pris: 999 kr/person i dubbel-
rum. Fyra öl alt vin ingår.

+

+

+

+

Fredagar LördagarSköna Weekends i Askersund

Chokladpaket
En verklig succé för våra choklad-

paket tillsammans med ”grannen”

Venus Choklad.

Välkomstkaffe i loungen med god

choklad. Chokladdoppade jord-

gubbar och bubbel på rummet.

Besök och visning av Venus

Choklad. 

Chokladfondue med frukt i vår 

fina relax med bastu och spabad.

Lyxig middag med nyanser av

choklad i alla rätter.

Fördrink och utvalda viner till

fondue och middagen.

Pris:1385 kr/pers i dubbelrum.

Läs mer om vad som ingår på 

vår hemsida www.norravattern.se

Burger & Lobster

Foto: Cecil Beaton. The Cecil Beaton
Studio Archive at Sotheby’s

Stockholmskoll



Idrottshistorikern och universitetslek-
torn Daniel Alsarve har doktorerat på
Örebro Sportklubb. Hans forsknings-
fokus ligger på demokrati-, genus- och
maskulinitetsfrågor. Det är spännande
att slå följe med honom in i idrottens
dynamiska värld med alla dess glädje-
ämnen, smärtpunkter och motsägelser. 

– Idrotten är väldigt fascinerande. Där
finns starka demokratiska dimensio-
ner och ett nästan fascistiskt sorteran-
de i en oerhörd rangordning och klas-
sificering. Det gäller ju inte bara kön
utan också om man har ett ben eller
två ben. Och ens förstånd.

Det säger idrottshistorikern Daniel
Alsarve vid Örebro universitet som
förra året doktorerade på en avhand-
ling om ÖSK: ”I ständig strävan efter
framgång? Föreningsdemokratins inne -
håll och villkor i Örebro Sportklubb
1908–89”.
– Idrotten är inte entydigt demokra-
tisk.  Sorteringen legitimeras av att det
ska skapas rättvisa – att göra det möj-
ligt för olika individer att tävla på lika
villkor. En riktigt delikat paradox. 

Det är väldigt tydlig när det gäller
isärhållandet av kvinnors och mäns
idrottande.
– Det är spännande att man gör det
med rättviseargument. Det är orättvist
för kvinnor att tävla mot män – vilket
samtidigt reproducerar den manliga
maktordningen och dominansen. Det
engagerar mitt tänkande en hel del just
nu.

Det paradoxala inom idrotten är
temat i hans essä Den demokratiska
idrottens motsägelsefulla karaktär,
publicerad i den idrottsvetenskapliga
nordiska webbtidskriften ”idrottsfo-
rum.org”. Där han också recenserar
idrottsvetenskaplig litteratur.

Vid Örebro universitet bedrivs en
kvalificerad idrottsforskning i flera
discipliner med natur-, beteende- och
samhällsvetenskaplig inriktning. Det
finns tunga skäl till det. Idrotten är en
integrerad del av samhället både eko-
nomiskt och ideologiskt. Samhället
satsar stora resurser på idrotten. Dess
språk och värderingar genomsyrar ock -
så politiken. Man talar om politikens
”mittfält”, ”vinna eller försvinna” och
”raka puckar”.

Daniel Alsarve visar i sin forskning
att idrottsföreningarna står i ett dia -
lektiskt förhållande till samhället. 
– I ett samhällsstrukturellt perspektiv
kan man verkligen se föreningen som
en marionettdocka. Den följer struktu-
rerna. När medlemsantalet ökar i slu-
tet av 1910-talet, då är det en generell
organiseringsvåg som pågår i Sverige.
När banden mellan föreningen och
kommunen stärks på 60-talet, då är
det en allmän välfärdspolitisk våg som
rullar fram i samhället. Avamatöriser -
ingen på 70-talet är också en generell
företeelse. 

Men idrotten påverkar också sam-

hället i allra högsta grad.
– Efter skolan är idrotten och dess för-
eningar den största medborgarfostra-
ren, en gigantisk fritidsfostrare om
man så vill. Det som gör den spännan-
de är just denna oerhört omfattande
verksamhet, vilket gör att den måste
studeras och analyseras.

Nästan vart tredje barn mellan 7 och
14 är medlem i en idrottsförening och
mer än vartannat barn deltar i tävling-
ar. Och Riksidrottsförbundet har cirka
tre miljoner medlemmar.
– Idrotten som integrationsarena. Det
är en aspekt. En annan är idrotten som
ett slags demokratiseringsarena. En
sluss in i samhället.

Idrotten ger hopp när det gäller
integrationen, där samhället i övrigt
inte lyckats särskilt väl. Berättelsen om
det somaliska bandylandslaget i
Borlänge förevigad i succéfilmen
Trevligt folk är ett integrationsprojekt
som hamnat i debattens centrum.
Idrotten, speciellt de stora lagsporter-
na, erbjuder också en referensallmän-
ning som många kan anknyta till. 
– Man brukar säga att har man inte
någonting att prata om med en främ-

ling kan man alltid prata fotboll. De
flesta har hyfsad koll.

Daniel Alsarve har själv idrottat.
Hans tidiga idrottsintresse parades
med ett kritiskt öga för de problem
han såg inom idrotten. Som ett grupp-
tryck som ibland gick över i ren mobb-
ning.

Där finns de djupare liggande beve-
kelsegrunderna till att han sökte sig till
idrottsforskningen. När han sedan
klev in i akademin på 90-talet, fann
han att man inom universitetsvärlden
betraktade idrotten som något av en
kusin från landet. Den var inte accep-
terat som ett intellektuellt ämne.

– Jag kommer särskilt ihåg en sam-
mankomst med historiker. Där be -
handlades en text om vatten och fram-
växten av reningsverk. En av de närva-
rande professorerna sa: ”Du har fakt -
iskt något att säga till skillnad från
många andra här.” Åhörarna skratta-
de. Då kände man sig träffad.

Daniel skrattar stillsamt. Helt i sam-
klang med hans lugna och metodiska
sätt att berätta om sin forskning.
– Nu är det ingenting som jag bryr mig
om. Men jag kände länge att det där
”han” håller på med. Det är inte så
intressant eller viktigt.

Han är medveten om att de ”riktigt”
intellektuella sysslar med andra saker
helt enkelt. Som det klassiska politiska
spåret, krig eller kungar.
– Idrotten är en populärkulturell ytt-
ring som blivit en subdisciplin inom
ämnet. Antalet subdiscipliner har ökat
otroligt de sista fem, tio åren. Nu är
det egentligen ingen som håller sig i
mittfåran längre.

Daniel känner sig fortfarande inte
helt hemma bland historikerna. De tid-
skrifter som kollegorna normalt pub -
licerar sig i – Historisk Tidskrift eller

Scandia: Tidskrift för historisk forsk-
ning – lockar honom inte heller. I stäl-
let blickar han ut över världen. För
internationellt sett är idrotten het
inom forskningen. 
– Den är ganska stor i USA och i
England. Och egentligen i hela Europa.
Med flera olika ingångar att proble-
matisera idrotten. Det historiska ske-
endet kan vara en. Men det kan också
handla om kön. Det kan handla om
management. Och det kan handla om
ekonomi. Så idrottsvetenskapen är en
mångvetenskaplig vetenskap.

Daniels avhandling om ÖSK har
väckt uppmärksamhet eftersom den
på ett konkret och vetenskapligt sätt
försöker definiera och beskriva hur
flerdimensionella begrepp som fören -
ingsdemokrati och strävan efter fram -
gång utvecklas och interagerar över
tid.
– När man går in i en mångsektionell
förening som ÖSK och studerar den
över en lång tid så skapas en sorts
miniatyrbild av idrottsrörelsen. För här
möts olika idrottsgrenar. Här aktuali-
seras olika frågor och prioriteringar
som också är aktuella ur ett större
samhälleligt perspektiv. Det tror jag är
styrkan i den här avhandlingen. 

Han ser sin forskning om förenings-
demokrati som en början. 
– Vi uppfattar, definierar och pratar
om demokrati på helt annat sätt än
man gjorde 1909 eller på 30-talet. Det
gör begreppet komplicerat – och sam-
tidigt är det centralt för vår tid. Vi kan
inte förstå samhället utan att försöka
förstå begreppet demokrati.

Att debattera föreningsdemokrati
ligger i tiden. Inte så underligt med
tanke på att elitidrotten är på väg mot
en total kommersialisering och bolagi-
sering.

Daniels kritiska ansats att proble-
matisera den gängse uppfattningen,
också inom forskningen, om idrotten
som en folkrörelse ligger också tiden.
– Om ÖSK någon gång har varit en
folkrörelse så var det precis i mitten av
1910-talet.

Innan bygget av Eyravallen i början
av 1920-talet som han ser som en vat-
tendelare som inledde ett nytt skede i
ÖSK:s historia med ett kraftigt ökat
behov ekonomiska intäkter. 

Text Dixie Ericson Foto Martin Henningsson
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Forskaren som synliggör

idrottens delikata paradoxer

“Efter skolan är idrotten och 
dess föreningar den största 

medborgarfostraren, en gigantisk 
fritidsfostrare om man så vill.”



Nummer 5 2015  49

cmyk

Idrottshistorikern och universitetslektorn 
Daniel Alsarve har doktorerat på Örebro 
Sportklubb, med fokus på demokrati-, 
genus- och maskulinitetsfragor.



Här dyker åter ett paradoxalt drag
upp. 
– Det innebär att en viss del av för-
eningens medlemmar utökar sin verk-
samhet i föreningen och därmed för-
djupas medlemskapet och demokratin
och förstärker gemenskapen. Man
bygger möjligheter för att nå sportsli-
ga framgångar. Men på längre sikt får
de icke-publika sektionerna med låga
ekonomiska intäkter, till exempel ter-
ränglöpningen, problem av överleva. 

En annan viktig händelse är när fot-
bollen prioriteras med en anställd trä-
nare. Klubbens mål har hela tiden
varit allsvenskan. I dag identifieras
varumärket ÖSK av ÖSK Fotboll.

Daniel för ett spännande resone-
mang kring det svårhanterliga täv-
lingsmomentet. Idrottens livsnerv, som
han uttrycker det. Utan tävlandet blir
idrotten till wrestling. En ren show där
det mesta är gestaltat i förväg. Rena
döden för idrotten.

Samtidigt ser han tävlingslusten som
det största potentiella hotet mot idrot-
ten. 
– Den kan trigga regelbrott. Det blir
viktigt att vinna till varje pris. Ibland
finns det så mycket att vinna att somli-
ga idrottare är beredda att dopa sig.   

Cyklisten Lance Armstrong och
andra kända ”dopare” dyker genast
upp i vårt samtal. 

Daniel återkommer till idrottens
motsägelser, dess klassificeringsraseri
och rangordnande.
– Den logiken måste man förhålla sig
till väldigt tidigt nere i barnidrottan-
det. Egentligen så fort man kallar
något en idrottstävling. 

Då vet ett barn genast att det hand-
lar om att vinna. Att prestera en tid,
eller komma först i mål, ta en medalj.
Hur mycket arrangörerna än försöker
minimera tävlandet.
– Men det är också det som skapar lus-
ten att testa sin kapacitet.

Samtidigt måste man se upp med
utslagningsmekanismerna. Idrottsrör -
elsen vill ju att barn och ungdomar ska
idrotta länge.

Det är inte heller självklart att täv-
lingsmomentet kan kombineras med
föreningsdemokratins bredd- och jäm-
ställdhetsmål.
– Jag skriver just nu en artikel om hur
mansdominansen upprätthålls på för-
eningsnivå. Det kan vara allt från hur
klubbmedlemmarna porträtteras foto-
grafiskt. Vilka man lyfter fram och
skriver om. Och hur man gör när kvin-
nor lyfts fram. Beskrivs de som ett
skogsrå, eller vad det nu är.

Här finns det konkreta insikter att
hämta om hur många föreningar, och
andra organisationer, ser på manligt
och kvinnligt i en tradition som i grun-

den är vit, västerländsk och manlig. 
Daniel Alsarve leder sedan förra året

det treåriga länsprojektet Unga satsar
jämt – ett projekt om maskulinitet i
Örebro läns idrottsförbunds regi.
– Jag försöker skapa metoder och
material för att fördjupa jämställd-
hetsarbetet och föreningsdemokratin
och underlätta för föreningar att fost-
ra sina pojkar till goda medborgare
och män. 

Han konstaterar att det är svårt att
definiera exakt vad ”god” står för i
sammanhanget. Men det är självklart
att pojkar och män måste lära sig att
inte kränka och osynliggöra flickor
och kvinnor i något som helst sam-
manhang. Att lära sig hur man visar
respekt för varandra i alla situationer.
– Det är jättespännande – och svårt att
veta hur man ska gå tillväga. 

Just förminskandet och osynliggör -
andet av kvinnor är alltför vanligt.
Ömsom en härskarteknik, ömsom ren
omedvetenhet. Fotbollsspelaren Anders
Svensson belönades med en bil på Fot -
bollsgalan för två år sedan av Svenska
Fotbollförbundet för att han slagit nytt
landskampsrekord. Therese Sjögran
belönades med en blomsterbukett för
samma prestation.

Han ger ett annat exempel på en
konkret nivå i en basketklubb med
både flick- och pojklag.

– Flickorna spelar match. Pojkarna
kommer in, studsar med sina bollar
och slänger bollar på sidorna. De full-
komligt osynliggör flickorna.

Han ser beteendet som en problema-
tisk aspekt av manligheten som måste
förändras för att man ska kunna leva
upp till jämställdhetsidealen i ”Idrotten
vill”, Riksidrottsförbundets visionära
idéprogram.

I sin avhandling citerar Daniel en
ÖSK-ledare som självkritisk konstaterar
att klubben är ett ”förbaskat mans-
samhälle.” Insikten har väl länge fun-
nits hos vissa ledare. Och det går att
kritisera den manliga maktordningen
öppet. Men det händer väldigt lite.
– I mina mest radikala stunder så tror
jag att vägen till jämställdhet inom
idrotten kräver att vi måste bryta upp
könssegregationen. Att skapa en gräns -
överskridande idrott. På tvärs mot de
biologiska rättviseidealen… 

Daniel Alsarves idrottsforskning be -
rör tre tunga områden: demokrati-,
genus- och maskulinitetsfrågor. Otroligt
viktiga för idrottens framtid. Hans
avhandling uppfordrar till mer forsk-
ning. Och han vill gå vidare.
– Jag siktar på att nå ut med min forsk-
ning internationellt. Därför måste jag
ställa om till engelska. Det är nödvän-
digt för att kunna publicera sig i inter-
nationella tidskrifter.
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Daniel Alsarve vill gå vidare med sin forskning och siktar även på att nå ut med den internationellt.



Kaisa Edenvik, Regionchef

Företagarna • Mobil 0707-13 22 84 • kaisa.edenvik@foretagarna.se

Jonas Forsman, Ordförande

Open IT • Mobil 073-506 33 00 • jonas.forsman@openit.se

Bli medlem hos oss det lönar sig, Örebro läns största affärsnätverk.

Utan företagarna stannar Sverige
Vi på Företagarna består själva av företagare. Vi brinner för att skapa de bästa 
förutsättningarna för dig att driva ditt företag. Som medlem i Sveriges största 
företagsorgansiation får du en röst i maktens korridorer, juridisk rådgivning, 

medlemsförmåner, ett starkt nätverk och mycket mer.
 

Välkommen att fråga oss hur vi tillsammans kan skapa 
ett bättre företagsklimat och ert företag att växa.

Vid frågor, kontakta Kaisa Edenvik tel. 070-713 22 84 
eller mail kaisa.edenvik@foretagarna.se

Välkommen till frukostmötet sommaravslutning den 8 juni. Vi delar ut pris för Årets Företagare Örebro 2015.

Plats: Naturens Hus • Anmälan på: www.frukostmotet.se

frUkoStmötet

Bli
medlem

idag

Följ oss på Facebook: 
Företagarna Örebro Län

medlemsförmåner
Som medlem i Företagarna får du tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning, anpassade företagsförsäkringar och 
vårt affärsmagasin Företagaren. Du får också förmånliga erbjudanden och rabatter från våra samarbetspartners 

inom bilar, transport, drivmedel, telefoni, resor och hotell.

Juridisk rådgivning toyota tele2

teller - kortinlösen

adlibris Best Western Hotels Birka Cruises BmW och miNi

dB Schenker draftit företagarna försäkringar företagaren

försäkringar

förmånligt- läs broschyren google iPhonereparation

malmö aviation Nets - betalterminaler okQ8 UC
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CYAN MAGENTA GUL SVART

Att driva ett företag med 20–30 an -
ställda kräver helt andra strukturer
och kompetenser än ett företag med
två anställda som arbetar sida vid sida
i samma rum. Behovet av att förstå
vilka kompetenser som leder till fram-
gång är avgörande i samband med till-
växt.

Men hur tar man reda på detta utan
att tappa fart? Ett svar kan vara en
kompetensanalys. En avgörande fram-
gångsfaktor för alla tillväxtföretag,
oavsett bransch, är rätt kompetens på
rätt plats genom att kartlägga de egen-
skaper, erfarenheter och kompetenser
företaget behöver för att nå sina mål. 

– Det är viktigt att hela företaget ge -
nomgår en kompetensanalys minst en
gång per år, gärna i samband med att
målsättningarna för det kommande
året formuleras. Kompetensbehoven
förändras snabbt i ett växande företag,
det är exempelvis inte ovanligt att
företagets grundare fungerar som en
bromskloss efter ett tag, exempelvis
genom att lägga sig i detaljbeslut och
inte våga delegera tillräckligt mycket
ansvar till sina medarbetare, säger
Michele Guarini, vd på Hucama.

Rätt verktyg ökar träffsäkerhe-

ten i rekryteringsarbetet

Rätt formell kompetens är självklart
grundläggande för att klara av sina
arbetsuppgifter, men Michele Guarini
menar att individens personlighet och
motivation är minst lika avgörande för
en långsiktigt framgångsrik rekryte-
ring.
– Företag kan använda ett antal verk-
tyg som ökar träffsäkerheten i rekryte-
ringsarbetet. Exempelvis personlighets-
tester, kognitiva tester samt 360-gra-
ders bedömningar. Genom att låta indi-
viden skatta sig själv och sedan
bli bedömd av omgivningen, närmaste
chef, kollegor, underställda och kun-
der, får företaget en objektiv bedöm-
ning av medarbetarens styrkor, svaghe-
ter och prestationsförmåga, säger han.

För att underlätta för den stressade
företagaren har Hucama utvecklat ett
analysverktyg som inom loppet av
några dagar kartlägger de fyra beteen-
den som svarar för 70 procent av före-
tagets framgång kopplat till en specifik
yrkesroll. Det är med andra ord fullt
möjligt att kartlägga de egenskaper
företaget behöver på individnivå. Och
detta bör tillväxtföretag göra årligen, i
takt med att kompetensbehoven för-
ändras.

Viktigt att anställa rätt vid geo-

grafisk expansion

– Den här typen av analyser fyller en
ännu viktigare funktion om du plane-
rar att expandera verksamheten med
hjälp av filialer i olika städer eller län-
der. Företagets grundare har definitivt
ingen möjlighet att ständigt vara fys -
iskt närvarande vid samtliga filialer.
Det är därför av största vikt att rekry-
tera medarbetare med rätt kompetens
och egenskaper som gör att de kan ta
sig an uppgiften och driva filialen i
samma anda som huvudkontoret, säger
Michele Guarini.

Han rekommenderar alla tillväxtfö-
retag att skaffa ett kompetensramverk,
som beskriver vilka nyckelbeteenden
som är avgörande för framgång i olika
yrkesroller. Kompetensramverket är en
standard som hjälper företaget identi-

fiera och utveckla nödvändig kompe-
tens, vilket underlättar rekrytering av
rätt individer i rätt tid. Ett kompetens-
ramverk bidrar också till arbetet med
att formulera kvalitativa kravprofiler.

Ökat antal medarbetare 

ställer krav

I ett tillväxtföretag där antalet medar-
betare ökar stadigt krävs tydligare
riktlinjer, väl avgränsade ansvarsom-
råden och processer för hur saker och
ting ska genomföras. En välfungeran-
de intern kommunikation är avgöran-
de för att kunna ge samstämmiga be -
sked till kunder och en gemensam vok -
abulär är en nödvändighet för att
samtliga medarbetare ska vara säkra
på att man avser samma sak när man
exempelvis talar om begrepp som
”Snabb leverans” eller ”Hög tillgäng-
lighet”. Om företagsledningen inte
kommunicerar en enhetlig definition
av dessa begrepp riskerar varje indi-
vids egen tolkning att ta över, vilket på
sikt riskerar att underminera företags-
kulturen. 

Fakta: Tre råd till tillväxtföretag:
•Skaffa ett kompetensramverk baserat på
nyckelbeteenden för framgång
•Gör årliga kompetensanalyser 
•Rekrytera på nyckelkompetens, inte
enbart formell kompetens

Text Annika Wihlborg

Rätt nyckelkompetens 
– en avgörande framgångsfaktor för tillväxtföretag

”Genom att låta 
individen skatta sig själv 
och sedan bli  bedömd av 
omgivningen, närmaste 

chef, kollegor, underställda 
och kunder, får företaget 
en objektiv bedömning 

av medarbetarens 
styrkor, svagheter och 
prestationsförmåga”

Michele Guarini

Michele Guarini, vd på Hucama.

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



Yxhultsvägen 135, 692 92 KUMLA • 019-57 04 81 
info@ borgsmotor.se • www.borgsmotor.se

* OBS! Alla båtmodeller går att få med andra motorstorlekar.

 

Har vi din drömbåt? 
Vi har förverkligat drömmar i över 50 år

Har vi din drömbåt? 
Vi har förverkligat drömmar i över 50 år

Yamarin 68DC
Yamaha F200FETX

Yamarin 53BR Cross
Yamaha F70AETL

Yamarin 64BR Cross
Yamaha F150AETX

Nu 3,45% ränta

Frukost Lunch Fika
Varje dag mellan kl 7-10 

serverar vi en härlig frukost med 
flera sorters hembakat bröd, 

småvarmt och läckra tjocka våfflor.

Vi bryr oss om vad vi lagar –
lunch varje dag 

från kl 11 till sent.

På Brändåsen gör vi alla våra 
bakverk för hand och i eget bageri. 

Ljuvligt och gott!
Fika här eller ta med hem.

Här finns vi!

Göteborg Jönköping

Norrköping

Stockholm

Mariestad

Motala
E20

E20

E18

R50

R50

Örebro

Askersund

Falun

Karlstad

0582-230 49  •  www.statoilbrandasen.com

– ett steg närmare himlen
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Technopolis

Withings Activité

Är du trött på att alla smartklockor och träningsarmband
ser ut som något hämtat från en futuristisk sci-fi-rulle där
designern käkat alldeles för många och mystiska svam-
par? Withings Activité är lösningen på problemet. Den
här klockan ser ut precis som en helt vanlig… klocka.
Genialt. Att ingen tänkt på det tidigare.

Withings Activité används tillsammans med gratisap-
pen Health Mate (via Bluetooth) och mäter steg, sömn
och träning med den inbyggda accelerometern (samma
teknik som de flesta träningsarmband använder). Klockan
är tillverkad i Schweiz och batteritiden sägs räcka upp till
åtta månader. Med detta tekniska vidunder håller du ord-
ning på träningstider och ställer väckarklockan. En
Withings Activité blir din för endast 3 895 kronor från
coolstuff.se.

Text Ulf Hjelting

Darth Vader-förkläde

Den magiska grillsäsongen närmar sig
och då gäller det att vara rätt utrustad
för att ta kommandot över ditt grill-
imperium. Mer rätt än med ett Darth
Vader-förkläde blir du aldrig. Låt klot -
grillen bli din personliga dödsstjärna
och låt BBQ-såsen bli din version av
The Force – the dark side of the force.
Grilltången blir lätt en imaginär ljussa-
bel och sedan är det bara att drömma
sig bort vid en grill i en galax far far
away. Bjud in ett gäng stormtroopers
på lite grillad bantha och är Jabba the
Hut på intågande vet du att grillen
måste fyllas på ordentligt. Med den
här tingesten på dig vågar ingen ifrå-
gasätta dina grillkunskaper. Detta
excellenta nattsvarta grillförkläde
finns på scifishop.se och blir ditt för
175 kronor. Luke! I am your… the
dinner is ready!

SUHD

Tekniken går ständigt framåt. Det är det som gör framti-
den så spännande. Något som utvecklats de senaste 15
åren är digital-tv och den teknik som medföljer – som tv-
apparater. Idag är vi långt från forna tiders tjock-tv och
dagens skärmar utvecklas i rask takt. Samsung släpper nu
sin UE55JS9005, en 55-tums led-tv med den ultrahöga
upplösningen 3 840x2 160 och “Curved Design” – du vet

en sådan där skärm som är lite välvd. Bakom allt döljer
sig en tiobitars bildbehandling och “Quantum Dot”–
nanoteknik som gör att upplösningen är fyra gånger så
hög som på en tv med full-HD. En teknikbox som ger en
kabel in i tv:n medföljer vid köp liksom en “Smart Remote”
med markör i skärmen. Endast 34 990 kronor – det kostar
om man vill ligga i teknikens framkant.

Ultrahögupplöst tv och Star Wars
Denna månad har teknikredaktionen tagit sig en närmare titt på framtidens
högupplösta tv – en SUHD. Vi har även kollat in Withings Activité och ett 
förkläde du bara inte kan vara utan – enligt oss.



Tack alla kunder för utmärkelsen till Årets Affärsbank!

Engelbrektsgatan 4, Örebro eller ring 019-764 10 00.

Årets Af färsbank 2014

Truckinvestering? Välj Linde!
Linde Material Handling är din lokalt starka truckleverantör med en rikstäckande organisation. Huvudkontor med 
utrustningsverkstad ligger i Örebro och verksamheten är uppdelad på fem regioner som alla erbjuder nya och 
begagnade truckar, service, korttidstruckar och utbildning. 

Med andra ord Din kompletta leverantör av truckar och trucktjänster!  

Det finns truckar – och så finns det Linde. Läs mer på www.linde-mh.se



Text Ulf Hjelting
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Mongoliet

En gång sträckte sig Djingis Khans rike över Kina
och Mongoliet ända bort till Uralbergen och Europa.
Varför inte göra något helt annorlunda i sommar och
skippa den solblekta badstranden för något betydligt
mera exotiskt? En rundtur i Mongoliet under elva
dagar innehåller det mesta. Här får du både se
huvudstaden Ulan Bator och övernatta i en mongo-
lisk jurta mitt ute i Gobiöknen. Se även de vilda
Przewalskishästarna springa fritt över den mongolis-
ka steppen och besök guldbelagda lamatempel. Ett
besök i nationalparken Yoliin står också på schemat.
Här finns bland annat ett glaciärliknande, flera kilo-
meter långt, isfält och dalgången är omtalad för sin
stora örnstam. En rundresa, med avresa i juli från
Köpenhamn eller Stockholm, kostar 31 398 kronor
med Temaresor.

Sardinien

Det här är kanske den för oss nordbor minst kända
ön i Medelhavet. I varje fall vad det gäller turism.
Sardinen betraktas lite som italienarnas egen version
på Maldiverna. Här finns azurblått vatten och kilo-
meterlånga stränder runt ön som är Medelhavets
näst största. Låter det lockande? Fritidsresor är en av
de svenska researrangörer som har resor till denna
italienska guldklimp. Deras Blue Village Baia di
Conte är beläget på Sardiniens nordvästra kust med
utsikt över Capo Caccia. Här finns något för alla –
tre pooler, barnklubbar, träning, aktiviteter, simskola
för de små, Thea’s Coffee Shop & Juice Bar och
underhållning. Shopping finns i närbelägna Alghero
som nås på 20 minuter med buss. Just nu är priset
5 298 kronor per person för åtta dagar.

Grekland

Den enes död, den andres bröd. Att det barkar åt
Häcklefjäll med Greklands ekonomi är en katastrof
för hela det landet, men för oss som vill turista är det
en klar fördel. Turismen i Grekland beräknas öka
med cirka 15 procent i år, just för att den relativt låga
växelkursen är så fördelaktig. Researrangören Apollo
har arrangerat resor till Grekland i över 25 år.
Övärlden eller storstadsslammer? Du väljer själv,
men om du väntar med avresa till augusti går det att
göra riktiga fynd. Eller vad sägs om sju nätter på
Kreta med boende på Hermes för 2 798 kronor per
person? 200 meter till stranden och 200 meter till
centrum av Kato Stalos. På partyön Zakynthos hittar
du boende för 2 413 kronor under juni månad, men
då hamnar du vid en av Lagans mer livliga bargator.

Kilometerlånga stränder och isfält
Sommaren nalkas och därmed semestern. Budget eller Mongoliet? Vi har tipsen 
för alla plånböcker.

Travelista

Sardinien

Mongoliet
Grekland
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Travellista

Algarve

Algarve

På hotellet Dom Jose Beach i Vilamoura befinner du
dig bara tio meter från Atlantens blå gungande
vågor. Längre söderut än så här är det svårt att ta sig
i Portugal och drygt 40 mil bort ligger Gibraltar. På
detta hotellområde beläget vid Algarvekusten finns
pool, solterrass, bar, snackbar/restaurang och givet-
vis ett privat område på stranden med solstolar och
solsängar. I närheten av hotellet finns även sex styc-
ken golfbanor men också tennisbanor, biografer och
shoppingcenter. Vilamoura är ett av Algarves mest
populära resmål som erbjuder allt från romerska rui-
ner till djuphavsfiske och kasinon. För den som gillar
vattenskidåkning, segling, dykning och vindsurfing
är detta platsen för en semester. Sju nätter med fru-
kost blir dina för cirka 8 900 kronor under juni.

Gotland

– Va? Är det där bilder från Gotland? Jag trodde det
var från Nordafrika, typ.

Gotland bjuder inte bara på en unik ringmur runt
Visby och Medeltidsvecka under augusti månad,
utan även på en med svenska mått mycket annorlun-
da natur. På Destination Gotland hittar du stug- och
lägenhetspaket med pris från 650 kronor dygnet och
här väljer du mellan Visby eller den gotländska
landsbygden. Speciella hotellpaket finns från 895
kronor per person. Färjan mellan Nynäshamn och
Visby tar cirka tre timmar och kostar i sommar från
195 kronor. En bil med fem passagerare hänger med
färjan för 875 kronor som utgångspris. Givetvis kan
även transport med färja och boende bokas i paket
och det går att boka boende i kustnära stugor på
Fårö för den som vill det.

Skagern

Är semesterplånboken skral? Ställer restskatt och
annat elände till det? Ett budgetalternativ inför som-
marens semester är att hyra stuga vid Sveriges arton-
de största sjö – Skagern. För cirka 4 000 kronor blir
en vecka din i ett sommarhus med tillgång till
badplats och sovplatser för upp till fem personer.
Njut av avslappnande promenader i den närbelägna
trollska Tivedsskogen. Sjön Skagern delas faktiskt av
tre län – Örebro, Värmland och Västra Götaland –
och det går att nå Vänern via en kanal. Finnerödja
ligger ett stenkast från sjön och här gör du enklast
din proviantering inför stugveckan. Skagern och
Skagen. Det är skillnad, men på jobbet kan man ju
alltid säga att man tillbringat sommaren vid Skagern
utan att definiera om det Danmark eller Sverige som
menas.

Skagern

Gotland



KONFERENSGUIDEN

Konferera på den kompletta anläggningen Lannalodge, 15 min 
utanför Örebro. Vi har 27 hotellrum, 4 konferensrum, en härlig 
relaxavdelning och ett 350 kvm stort gym i en fantastiskt skön 
och avslappnade miljö. Vår golfbana är en av 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

2015 har varit ett starkt år för kongress- och konferensan-
läggningen Conventum i Örebro. De stora evenemangen 
har avlöst varandra: Melodifestivalen i februari, en rad läke-
medelskonferenser, tre partikongresser (F!, Kristdemokra-
terna och Miljöpartiet), ELON-mässan, och i slutet av maj 
är det dags för Swedbanks Tillväxtdagar, bara för att nämna 
några.
- 2015 är ett väldigt bra år för oss, det är många stora even-
emang som har ägt rum och kommer att äga rum här under 
året. På underhållningssidan är det dels Melodifestivalen 
och branschmötet för Sweden Live som sticker ut, men 
även konserter med Thåström, Jill Johnson, Jonas Gardell, 
Simple Minds, Carola och Julgalan. I maj har vi haft en stor 
tatueringsmässa med tatueringkonstnärer från hela världen 
samtidigt som vi har flera stora medicinska möten och 
politiska möten i huset. Den stora variationen av möten och 
besökare är något positivt och roligt, berättar Anders Karls-
son, platschef på Conventum. 
 Conventum består av tre välutrustade hus med med totalt 
23 olika lokaler: Conventum Arena på 4 800 kvadratmeter, 
Conventum Kongress som är en av Sveriges modernaste 
kongressbyggnader med utrymme för 1 470 personer, 

samt Conventum Konferens med 21 lokaler i prisbelönt 
60-talsarkitektur som idag är Q-märkt. Alla är samlade i 
samma kvarter beläget i city, något som är en stor konkur-
rensfördel jämfört med många andra anläggningar i landet. 
Själva husen ägs av det kommunala fastighetsbolaget Öre-
broporten, och driften sköts av Kongrexum AB som är ett 
dotterbolag till Elite Hotel. Förutom att erbjuda konferen-
sutrustning av hög kvalitet så erbjuds många alternativ kring 
lunch och middag. 
- Det blir vanligare och vanligare att man har olika önskemål 
på kost och det har hänt att vi serverat till exempel enbart 
vegankost under en konferens. Mat och dryck är en stor och 
viktig del av vår verksamhet, och inte minst för kunden är 
det en viktig faktor för ett lyckat möte konstaterar Anders 
Karlsson. 
 Även miljötänket är starkt hos Conventum. Idag är 
exempelvis huvuddelen av alla ljuskällor utbytta mot led-be-
lysning och man använder endast förnyelsebar el samt kol-
syrar sitt eget vatten för att minska utsläpp från transporter. 
- Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa möten 
och event till nytta och glädje både för Örebroarna och för 
tillresta besökare och kunder, avslutar Anders Karlsson.

Conventum

På Scandic tar vi fikapauserna 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 parkering - 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

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

Loka Brunn ligger vackert 3 mil norr om Karlskoga, i Bergsla-
gens natur mellan sjöarna Södra och Norra Loken. Här möts 
ni i en historisk miljö med modern teknik, 100 nyrenoverade 
rum, Vattensalongen med bad- och spaupplevelser och tas om 
hand av personal som älskar värdskap. Loka Brunn ägs och 
drivs av familjen Spendrup och erbjuder möten upp till 220 
personer. Inspireras av våra möteskoncept som Spakonferens, 
Naturliga Möten eller Bryggarkonferens.
Loka Brunn, 0591-631 00, www.lokabrunn.se

LOKA BRUNN

Med 7 lokaler på hotellet och ytterligare lokaler på Örebro 
Slott har vi alla möjligheter att anordna många olika sorters 
arrangemang. Allt från mindre möten till större konferenser. 
Vi har gedigen erfarenhet att hantera olika önskemål och vi 
gör vårt bästa för att tillgodose dem. Lägg därtill välutrustade 
lokaler, utsökta måltider och professionell personal så finns 
alla förutsättningar för ett lyckat arrangemang.Väl mött på 
Elite Stora Hotellet.
Drottninggatan 1, Örebro , Tel 019-15 69 00, www.elite.se

ELItE StORA hOtELLEt

Foto // Kicki Nilsson



Restaurang och konferens 4e våningen. Mat och Konferens 
på högsta nivå. Vi har lokaler från 1-90 personer. 
Se 4e våningen virtuellt på vår hemsida.
019-6114470
Info@4evaningen.se
4evaningen.se

4e våningen

Domänsalen är Färnas största möteslokal och finns i 
huvudbyggaden på bottenvåningen. Här finns plats för 
120 personer i biosittning, 60 personer i skolsittning & ca 
35 i U-bord. I huset finns allmänna utrymmen för arbete 
i grupp två trappor upp. Domänsalen används även för 
större middagsarrangemang och bröllop.

WG Hotelldrift AB, Färna Herrgård & Spa, Färna  Herrgård 1 
0222-281 90 www.farnaherrgard.se

FÄRnA HeRRgåRD
Solliden är utmärkt val för konferens med sin närhet till Örebro, 
vackert beläget vid sjön Lången. Här finns flera fullt utrustade 
konferenssalar, den största har 30 sittplatser. Solliden passar 
både för dagskonferenser eller ett par dagar med övernattning. 
Vårt kök lägger stor vikt vid kvalitet; i valet av råvaror, i  
tillagningen.  Njut av vår mat i vacker avkopplande miljö.

Solliden, Långbyn 019-15 45 35 
orebro.solliden@svenskakyrkan.se

SOLLiDen
Vi på Degernäs Herrgård vill ge Dig en härlig upplevelse 
både vad gäller mat, service och miljö. Vi är stolta över vår 
fina gamla herrgård som ligger mycket vackert vid sjön 
Möckeln. Här finns närhet till golf, fiske och bad. Vi vill ge 
Dig det bästa och vårt mål är att Du ska minnas oss och vilja 
komma tillbaka många gånger.
Degernäs Herrgård, Tel 0586 - 216 450,
info@degernasherrgard.se, www.degernasherrgard.se

DegeRnÄS HeRRgåRD

Konferens i avkopplande miljö. Vår konferensavdelning 
är en idealisk plats för konferenser, produktvisningar, säl-
jmöten, kickoff´s m.m. Här finns plats för 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
Vi erbjuder en lugn och harmonisk miljö, med historiska 
anor från 1600-talet. För en lyckad konferens krävs alltid 
ändamålsenliga lokaler. På Kohlswa Herrgård erbjuds ni som 
gäst ett brett utbud av tjänster. Våra fullt utrustade konferenslo-
kaler, alla i olika storlekar, garanterar er största möjliga utbyte 
av er sammankomst. Vi har sex konferensrum av olika karaktär, 
allt för att ni ska kunna erbjudas en optimal konferenslösning.
Kolsva, tel. 0221–509 00, kohlswaherrgard@swipnet.se, 
www.kohlswa-herrgard.se

KOHLSWA HeRRgåRD
Med utsikt över Lindesjön i fantastisk miljö. Hos oss finner Ni 
flera nyproducerade och välutrustade konferensrum, med den 
teknik Ni kan tänkas behöva. Som gäst hos oss får Ni ett per-
sonligt och varmt välkomnande. Vi är otroligt fokuserade på vår 
uppgift, att ta hand om er. 
Se vår hemsida för mer information.
Lindesbergs Stadshotell 0581-12450
info@lindestadshotell.com www.lindestadshotell.com

LinDeSBeRgS StADSHOteLL

Har du tröttnat på herrgårdar och yxkastning? 
Vi erbjuder ett trendigt 60-tals hus med hela 21 prisbelönta 
möteslokaler mitt i city.  Med modern teknik och läckra 
pausmenyer hjälper vi dig att skapa ett effektivt möte!  
Varmt välkommen att boka ert nästa möte hos oss! 

För mer information:
Tel: 019–766 45 00, www.conventum.se

COnventum KOnFeRenS
I Kilsbergens stora skogar finns en modern konferens- 
anläggning med lokaler för den stora eller lilla gruppen. 
Här finns alla möjligheter att ge ditt arrangemang det där 
lilla extra! Logi i hotellrum eller stuga, mat från skogens 
skafferi och ett brett urval av aktiviteter. För mer
information, besök vår hemsida.
Ånnaboda, Garphyttan, Tel 019-29 55 00, www.annaboda.com

ånnABODA StORStenSHöjDen
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Örebro

Kommunen har länge arbetat för att
förbättra kommunikationen med reg -
ionens företagare. I syfte att uppnå
detta har en rad workshops och inter-
vjuer med utvalda företagsrepresen-
tanter hållits under det gångna året.

Intervjuerna har gått tillväga så att de
utvalda företagsrepresentanterna via
en konsult fått lägga fram sina pro-
blem och önskemål i relation till kom-
munens kommunikation som helhet. 
– Vi har olika sätt att kommunicera på
idag, till exempel via möten, orebro.se
och e-post, men ville utvärdera om det
är de bästa sätten och om vi informe-
rar om rätt saker. Resultatet bekräftar
en hel del som vi redan gör eller är på
gång med, som exempelvis e-postut-

skick med information till företagen
och utvecklingen av e-tjänster, och ger
också bättre kunskap om vad man vill
vara involverad i och ha information
om. Det är värdefullt för att kunna
utveckla kommunikationen. säger
Margareta Wall, kommunikationsdi-
rektör. 

I fokus för undersökningen ligger de
företag som är i kontakt med Miljö -
kontoret och Stadsbyggnad tillsam-
mans med verksamheterna för mark-
upplåtelse och serveringstillstånd. Det
är de områden som ingår i servicemät-
ningar och Nöjd Kund-index, men även
företagare från andra områden har
varit inbjudna. Synpunkter har kommit
in från restauranger, industrier, bank-
sektorn och även mindre tjänsteföretag,

och dessa har sedan sorterats in i de
sex kategorierna tillståndssökaren,
kunden, informationssökaren, leve-
rantören, den engagerade och den
drabbade. Samma företag kan finnas i
flera av målgrupperna. Förutom de
som ingått i Stadsbyggnads fokusgrup-
per svarade 33 personer.

Önskemål som lagts fram är till
exempel en typ av checklistor, eller
”wikis”, filtrerade e-postutskick där
man kan prenumerera på den typ av
information man är intresserad av
samt en Facebooksida riktad till före-
tag. Under hösten kommer webbplat-
sen orebro.se få en översyn och man
kommer att arbeta med det framtagna
materialet som underlag.

Text Camilla Johansson 

I mitten av april presenterade Håkan
Wolgast från Bisnode för hugade åhö-
rare hur det går för företagen i vår
kommun och region.  

Analysen täcker perioden 2008 till
2013 och svarar på frågorna: vilka
branscher utvecklas starkast respekti-
ve vilka backar? Hur ser den ekono-
miska utvecklingen ut? Vilka anstäl-
ler? Inom vilka branscher startas det
nya företag? 

Det visar sig till att börja med att
Örebro har en företagstillväxt som lig-
ger i linje med övriga motsvarande
regioner i Sverige, och att den största

tillväxten i form av antal anställda
under den aktuella perioden fanns
inom Hälso- och sjukvård, medan
antalet anställda under samma period
minskade inom energi, media, livsme-
del, bemanning och partihandel. Det
är också Hälso- och sjukvård som
växer snabbast, tillsammans med
IT/Telekom och besöksnäring. Man
konstaterade också att när det gäller
konkurrenskraft mellan företagen i
regionen som leds av en man respekti-
ve kvinna så är det ingen större skill-
nad, däremot har manligt ledda före-
tag en tendens att vara mer kapital-
tunga.

Näringslivsanalys

Text Camilla Johansson 

Margareta Wall, kommunikationsdirektör.

Förbättringsarbetet för

företagare fortsätter

ALLA FÖRETAG I ÖREBRO KOMMUN ÅR 2013, 5 603 FÖRETAG MED 38 589 ANSTÄLLDA

Fo
to

 M
ag

n
u

s 
W

ah
m

an



Nummer 5 2015  61

CYAN MAGENTA GUL SVART

Kumla

I Kumla utvidgar nu Bandi, Skand -
inaviens ledande tillverkare av textila
bandprodukter, sin export. Till det
kommer att man det senaste året gen -
omgått både organisk och förvärvad
expansion. 

Sedan i augusti förra året har företaget,
som utsågs till Årets Exportföretag vid
Örebrogalan 2014, förvärvat två före-
tag – Frodin Components och danska
Shoecare.
– Köpen förstärker vårt utbud av pro-
dukter och tjänster, vilket underlättar
för en planerad satsning på utökad
export. Omsättningsmålet för 2015 är
130 miljoner kronor. Detta tack vare
företagsköpen och ökad merförsälj-
ning hos befintliga kunder, säger
Johan Lindmark, vd för Bandi.

Det var Bandis dotterbolag Good -
step, en av Sveriges äldsta och största
leverantörer av skotillbehör, som i bör-
jan av augusti förra året förvärvade

Shoecare, som i sin tur är Danmarks
ledande aktör inom skovård och sko-
tillbehör. Shoecare.
– Shoecare har haft en fantastisk ut -
veckling med en unik särställning i
Danmark samt med en väl etablerad
verksamhet i både Norge och Sverige.
Goodstep och Shoecare är en perfekt
kombination med stora synergieffek-
ter, säger Johan Lindmark.

I mars i år förvärvade Bandi Frodin
Components som sedan 1997 har servat
el-, tele- och databranschen med smarta
produkter för grossister och installatörer.
– Vi har sedan länge varit leverantör
till Frodin Components och ser detta
som en breddning av vår produktport-
följ och service. En fusion som gynnar
våra kunder, konstaterar Johan.

Bandi har sina rötter i den skobands -
tillverkning som Johan Lindmarks far-
far och farfarsfar etablerade i Kumla
1938. Detta utvidgades till resårtill-
verkning för konfektions- och korsett-

industrin. Som mest, innan skoimpor-
ten släpptes fri i Sverige med konse-
kvenser för skotillverkningen i Kumla

och Närke, sysselsatte företaget 500
personer. Idag arbetar 55 personer på
Bandi.

Text Camilla Johansson 

Tillväxt för Bandi

So

miljö!
en härlig

rättigheter i 
Fullständiga 
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festvåning
Boka vår

Stena Recycling, Södra vägen 7, Örebro  
Tfn 019-603 24 90, www.stenarecycling.se

Vi kan

 återvinning, 

ring Stena 

i Örebro!

LÅT OSS TA HAND OM DITT 
ÖVERBLIVNA MATERIAL.

Johan Lindmark, vd för Bandi.
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Regina Kjellström som från den första maj tar över
Eyra Caféet, vilket framledes kommer att gå under
namnet Eyra Café & Bistro.

Hur går det?
– Det går väldigt bra, det känns som att jag har med-
vind nu. Det är många som ställt upp och hjälpt till.
Det är bra potential här också med ett utbyggt
Idrottshus och Eyrabadets gäster, tillsammans med
många företag och boende i området.

Vad satsar du på framåt?
– Jag kommer att ha en del catering och en To Go-
meny. Till exempel om man ska ha en picknick så
kan man ringa hit och beställa och bara hämta upp
det man beställt. Jag kommer också att satsa en hel
del på att göra detta till kvarterscaféet här i Eyra -
området. Vi kommer bland annat att servera pajer
och baguetter samtidigt som jag kommer att ha kvar
en hel del av det tidigare utbudet. Jag kommer även
att sätta ihop en barnmeny.

Vad kan vi förvänta oss?
– God service, bra bemötande och god mat. Det
kommer också att komma ett större utbud av hälso-
kost.

Ola Ohlin på restaurangen K1 där man just mottagit
Aktivadraken för sitt arbete med unga människor
som stått utanför arbetsmarknaden.

Hur går det?
– Det går bra. Det var riktigt roligt, men oväntat, att
få utmärkelsen och vi är väldigt stolta. Det är skitro-
ligt att bli observerad för vad vi tycker är humant
beteende på en liten skala. Vi blev kontaktade av
Aktiva för cirka tre år sedan med en förfrågan om vi
kunde tänka oss att ta emot ungdomar och antingen
låta dem prova att arbeta här, eller hjälpa dem att
hitta andra platser. Vi har tagit emot 4–5 personer
och sett deras självförtroende och kunnande byggas
upp med tiden, det finns inget arbete på en restau-
rang som är mer värt än det andra 

Vad satsar ni på framåt?
– Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med
Aktiva. Vi har fått en förfrågan från Samhall, men vi
kommer att fortsätta att arbeta med bara Aktiva.
Det är viktigt att man har tid och möjlighet att ta
fram meningsfulla arbetsuppgifter för de som kom-
mer, och få dem att känna att de också är en kugge
som behövs för att hjulet ska fungera.

Vad kan vi förvänta oss?
– Vi kommer som vanligt att laga god sommarmat,
och det finns också långtgående planer på en fantas-
tisk upplevelse och en fantastisk sommar här på Stall -
backen.

Annika Grälls, som bland annat förhandlar med FC
Barcelona om användning av den funktionella mat-
låda hon tagit fram, och som kommer att underlätta
både bättre mat och mindre matsvinn på matcher,
konserter och mässor.

Hur går det?
– Det går bra! Det är jätteroligt att vara inne i något
helt nytt, och arbeta med förpackningar som den här
matlådan som vi tagit fram inom ramen för B A
Grälls AB. Vi har haft tre möten med FC Barcelona
som överväger att ha med den i försäljningen kring
sina matcher, och vi var även med på Sveriges In -
novationsriksdag.

Vad satsar du på framåt?
– Att kunna utveckla nya produkter. Det är roligt att
hitta nya lösningar som handlar om kundanpass-
ningar. Just matlådan är ju inte bara en förpackning,
utan man kan även kommunicera via den, antingen
med budskap man vill föra ut eller rena reklamslo-
gans. 

Vad kan vi förvänta oss?
– Förhoppningsvis att den ska komma ut hyfsat
brett, och att boxen Arenamat ska kunna öppna för
bättre mat, med större variation än vad som varit
möjligt hittills. Vi hoppas också att den ska kunna
fungera inte bara som en förpackning, utan också
som annonsplats.

Hur är läget?
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Bilarnapå bilden kan vara extrautrustad. Blandad körning Leon TSI 110 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 114 g/km. Miljöklass EU6. Blandad körning 
X-PERIENCE TDI 110 4,7 l/100 km, CO2-utsläpp 122 g/km. Miljöklass EU6. Blandad körning SEAT Leon ST CUPRA 6,6 l/100 km, CO2 154g/km. 
Miljöklass EU6.* Gäller SEAT Finansiering. **SEAT Privatleasing inkl. service 36 mån, max 4.500 mil, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på 
VWFS (jan 2015). Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgifter tillkommer.

X-PERIENCE TDI 110 4DRIVE
INKL. TEKNIKPAKET XP.
NU 239.800:- ORD. PRIS 259.800:-

LEON ST CUPRA TSI 280
PREMIÄR! BESTÄLL IDAG.
FRÅN 292.900:- 

/ DIESEL OCH FYRHJULSDRIFT
/ FULL-LED STRÅLKASTARE
/ PARKERINGSSENSORER FRAM OCH BAK
/ 2-ZONS KLIMATANLÄGGNING
/ 17’’ LÄTTMETALLFÄLGAR
/ MEDIA SYSTEM PLUS
/ MÖRKTONADE RUTOR BAK M.M.

/ FULL-LED STRÅLKASTARE
/ CUPRA DRIVE PROFILE
/ DIFFBROMS FRAM VAQ
/ 19’’ LÄTTMETALLFÄLGAR
/ SPORTSTOL ALCANTARA
/ MEDIA SYSTEM PLUS
/ 587 LITERS BAGAGEUTRYMME M.M.

/ 0:- KONTANT
/ SERVICE INGÅR
/ 2-ZONS KLIMATANLÄGGNING
/ 16’’ LÄTTMETALLFÄLGAR
/ MEDIA SYSTEM MED BLÅTANDSKOPPLING
/ FARTHÅLLARE M.M.

LEON TSI 110 STYLE
PRIVATLEASING INKL. SERVICE.
NU FRÅN 1.995:-/MÅN** 

VÄLKOMMEN IN OCH KÄNN PULSEN PÅ SEAT LEON.

Mån-fre 9-18, Lör 11-15
Ozongatan 1B Örebro. 

0702 – 10 65 12
mail@avancerad-tradfallning.se

www.avancerad-tradvard.se

Arboristtjänster:

Avancerad Trädfällning
– i Nora AB –

Klättrande trädvård
− av oss som kan

Vi utgår från centrala Örebro,
men åtar oss uppdrag i hela Örebro län.

Klättrande trädvård • Riskbedömning
Beskärning • Fällning • Stubbfräsning

Offertförfrågan skickas till: anders@bistamekan.se    Tel. 019-21 70 70    www.bistamekan.se

Vi bygger ett skal åt dig!
Vi har tagit fram en stålhall för små/medelstora företag.

Hör av er till oss så får ni en offert !

TVT Motion 2015, Örebro MEAG, Västerås

 
 
 
 

Bergslagens 
elleverantör 
i 100 år

Bergslagens 
elleverantör 
i 100 år



Nastagatan 16 • 701 18 Örebro • Tel: 019-30 50 00 • info@vehobil.se • vehobil.se
Ordinarie öppettider: Mån-fre 09.00-18.00. Lör 10.00-14.00.

CLA Shooting Brake

Billån fr: 2.240 kr/mån*
Pris fr: 281.900 kr

*Billån finansiering via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, restskuld 50%, kontant 30%, rörlig ränta (mars 2015), eff. ränta 5,49%. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Bränsledeklaration blandad körning 
enl. EU-norm: 3,9-7,1 l/100 km, CO2 101-165 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

Kom in och provkör 
Nya CLA Shooting Brake.

Välkommen in att provköra nya unika CLA Shooting Brake
samt ta del av fler attraktiva erbjudanden.

Mercedes-Benz SE Edition.
All utrustning du behöver, snygga designdetaljer
och ett pris som sticker ut.

avsändare: HKM, näbbtorgsgatan 2, 702 23 ÖreBrO


