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

Tel: 019–766 45 00, www.conventum.se

CONVENTUM KONFERENS

konferensguiden

Vi tar möten och speciellt fi apauserna på största allvar. 
Att fylla på med energi kan vara ett av det viktigaste 
elementen för att nå de resultat man eftersöker. Vi kan 
lova att vi har något för alla på våra buffée , självfallet 
finns goda och yttiga alternativ för den med behov av 
specialkost. Med 12 flexibla lo aler för 2-180 personer och 
212 rum kan vi ta emot både stora och små möten, event, 
minimässor och middagar, strategiskt beläget vid E18/E20 
med en stor kostnadsfri parkering.

Västhagagatan 1b, Örebro, 019-767 44 10,  
meeting.orebrovast@scandichotels.com

SCANDIC ÖREBRO VÄST
På First Hotel Grand är konferens så mycket mer än 
en samling. En konferens är ett helhetskoncept som 
definieras av detaljerna. Oavsett om ni är 2 eller 300 
personer är det helheten som skapar den där positiva, 
inspirerande och minnesvärda sammankomsten. Vi 
har en lång erfarenhet av att arrangera och genomföra 
kurser och konferenser och vi ser fram emot att göra er 
dag till en minnesvärd upplevelse.

Trotzgatan 9-11, Falun, Tel 0237-948 00, www.firsthotels.se

FIRST HOTELL GRAND

Njut av utsikten över Hjälmaren och låt smaklökarna 
tillfredsställas av kökets fantastiska gastronomi. Katri-
nelund är en plats med underbara miljöer som inspirerar 
och skapar bra förutsättningar för konferenser och 
möten mellan människor.
Det känns som om det händer spännande saker varje år 
på Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog. 2015 stod 19 hotell-
rum klara, 2016 byggdes Sjökrogen ut och 2017 gjordes 
en rejäl satsning med en helt ny relaxavdelning och nio 
nya rum. Í den relaxavdelningen finns t å bubbelpooler, 
utomhuspool, bastu och gym. Under 2018 och 2019 har 

man fortsatt att utveckla verksamheten.
 Idag har Katrinelund fyra fullt utrustade konferens-
lokaler för grupper upp till 70 personer. Mors Olsdotter 
för sex personer, Hamilton för upp till tolv personer, 
Engelbrekt för 40 personer och Wennerstedt för upp till 
70 personer beroende på möblering. Tre av konferens-
lokalerna genomgick nyligen en ansiktslyftning med ny 
färg, nya bord och stolar samt uppdatering av teknik.
    Med de nio nya rummen kan Katrinelund nu ta emot 
övernattande konferensgrupper upp till 56 personer och 
man erbjuder olika paket som Gästgiverikonferens, Sjök-

rogkonferens, Relaxkonferens och Dagkonferens.
 Katrinelund erbjuder även en rad olika aktiviteter och 
skräddarsyr upplägget utifrån era önskemål. Har ni inte 
bokat er höst-eller julbordskonferens än är ni hjärtligt 
välkomna att kontakta Suzanne Jonsson som är försälj-
ningschef på Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog – suzan-
ne@katrinelund.se eller 072-050 62 32.
 Varmt välkomna ut på landet!

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

KATRINELUND GÄSTGIVERI & SJÖKROG – EN OAS VID HJÄLMAREN!



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

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

SVALAN DET NYA KÖKET
Njut av utsikten över Hjälmaren, mys framför brasan 
och låt smaklökarna tillfredsställas av kökets fantas-
tiska gastronomi. Katrinelund bjuder på en inspire-
rande miljö att konferera i.
Här finns yra fullt utrustade mötesrum för grupper 
upp till 60 personer. Varmt välkomna!

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

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

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

BÅNGBRO HERRGÅRD

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

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

ÖREBRO KONSERTHUS

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

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

MORHAGEN FÄBODHOTELL

Vi har möjlighet att ta emot allt från mindre möten för 
2 personer till större event, mässor och konferenser 
för upp till ca 130 personer. Tillgång till SPA & Relax, 
isbar och catering samt senaste tekniken med stora 
touchskärmar upp till 80 tum för presentationer och 
genomgångar. Projektor med ljud och bild i toppklass. 
Flexibla miljöer med mobila läktare m.m, 5 olika konferens- 
rum samt ett styrelserum med unik karaktär.

Bokningsförfrågningar skickas till  
kajsa.tiderman@myofficesweden.se • myofficesweden.se

MYOFFICE

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

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

CLARION HOTEL ÖREBRO

Medevi Brunn ett historiskt hotell med oändliga  
möjligheter till konferens, fest och bröllop. Medevi 
Brunn har snabb blivit erkänt för att skapa skräddar-
sydda arrangemang där varje sällskap har sitt unika 
event. Kryddat med god mat, aktiviteter som passar 
som hand i handske och där excellent service och 
flexibili et är ledstjärnor. Varmt välkommen att njuta 
av lugnet du också!

Hotel Medevi Brunn, 591 97 Motala, Tel 0141-911 00,  
www.medevibrunn.se

MEDEVI BRUNN

Hos oss vaknar ni utvilade och redo att leverera! Vårt 
hotell har 31 rum och 21 nyrenoverade stugor med 
plats för totalt 120 bekvämt boende gäster. 
Vi har konferenslokaler i olika storlekar & utförande 
med trådlöst nätverk överallt. Alla lokaler har direkt 
närhet till grönytor för bensträckare, fi apauser & 
aktiviteter utomhus – året om. 
För specialerbjudande ange KOD:MÖ2019

Tel 019-29 55 00, annaboda@nordiccamping.se 

ÅNNABODA
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Agneta Blom är en stor förkämpe för demokratifrågor
och mänskliga rättigheter och har i hela sitt liv arbetat
med bland annat dessa frågor i sin roll som universitets-
lektor och lärare på universitet i Lund och Örebro.
Egentligen hade jag velat ha det här samtalet innan det
EU-val som vi precis gått igenom men tyvärr lyckades jag
inte få till det då. Ändå tycker jag att ni ska ta er tid att
läsa min intervju med Agneta. Vissa saker kan tyckas
självklara när man ytligt pratar om de vid lunchbord men
vad innebär till exempel demokrati om man skärskådar
det? Det kan vara bra att ha koll på det med tanke på hur
den politiska utvecklingen ser ut i Europa och övriga värl-
den.

I det här numret kan ni också läsa en inspirerande fram-
gångssaga som handlar om tre grabbar från Glans -
hammar och företaget Sandqvist som började med att
tillverka en datorväska för att en av grundarna inte hitta-
de det han ville till att förra året spränga 100-miljo-
nersgränsen i omsättning. Kolla även in vårt tema
rekreation som börjar på sidan 63. Perfekt avslappnad
läsning nu när sommaren på allvar dragit igång.

LEDARE

                06          Lokala nyheter

                14           Olle Anfelt

                16           Reklam, pr och media

                18           Porträtt – Agneta Blom

                24          Framgångssagan Sandqvist
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Var med och utforma din lokal.
Intresseanmälan skickas till: anders@bistamekan.se | Tel. 070-375 70 75

Nybyggda kontorslokaler vid
Aspholmen / Gustavsvik för in�ytt 2019

Trevlig läsning!
Pelle Blohm
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Porsche Center Örebro
Salamandervägen 14, 
702 28 Örebro
Tel: 019-777 09 11  
info@porsche-orebro.se
www.porsche-orebro.se

Utrustningspaket 39 000 kr (värde 57 900 kr). Erbjudandet gäller Macan och Macan S  t.o.m. 31 augusti 2019 och begränsat antal bilar. Bränsleförbr. blandad körning 11,0–11,8 l/100 km, CO2-utsläpp 
249–269 g/km (NEDC II 185–204 g/km). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 

Allt vi lärt oss om motorsport, 
förpackad för en sväng till a� ären.
Med Porsche Macan blir varje resa en upplevelse,
både för dig och alla som får åka med. Utrustnings-
paketet Nordic höjer nivån ytterligare:

Apple CarPlay™ med Siri™, ParkAssist fram och bak, eluppvärmda 
stolar fram, Power Steering Plus, och 20” Macan Turbo lättmetallfälgar. 
Porsche Macan med utrustningspaketet Nordic från 639 000 kr.

www.lyset.se

15/6 lör. 18:00  
16/6 sön. 18:00    
18/6 tis. 19:00
19/6 ons. 19:00
23/6 sön. 18:00

3/7 ons. 19:00
4/7 tors. 19:00   
6/7 lör. 18:00
7/7 sön. 18:00   

9/7 tis. 19:00
10/7 ons. 19:00 
11/7 tors. 19:00
14/7 sön. 18:00 

FÖRESTÄLLNINGAR

BILJETTER 
TURISTBYRÅN KARLSKOGA 
Kungsvägen 34, 0586-216100 
WWW.TICKETMASTER.SE
PÅ PLATS 1h innan föreställning
PRIS 180 kr, tom 20 år 90 kr
Förköpsavgift tillkommer. Rek ålder från 4 år

SPELPLATS
BJÖRKBORNS HERRGÅRD
Björkbornsvägen 10, Karlskoga
Publikläktare 180 platser, onumrerat

ÅKE NORÉN 
FIGGE NORLING
SYLWIA RAKOWSKA
SIMON TARAKKAMÄKI-
PETER KRANTZ 

MATS ERIXON
KALLE KARLSSON
STEFAN CHRUNAK
SEBASTIAN DUVÉNG

TEATERFÖRENINGEN LYSET PRESENTERAR

barbro
lindgrens

15/6 – 14/7

”Lysande  sommarteater”
”Fullträff”

   – Karlskoga Tidning / Karlskoga Kuriren 

* ETT BARN TOM 15 ÅR

GÅR GRATIS    

MED BETALANDE VUXEN

 *Gratisbiljett hämtas 
endast ut på 

Turistbyrån KarlskogaTILLBAKA! ÄNTLIGEN



6 Marknad

Nyheter

Sveriges bästa maskinlag

Sveriges största tävling för skogsmaskin-
lag, Precisionsjakten, har avgjorts. Vinnare
är Granvikslaget som arbetar i Närke kring
Askersund. 
  Omkring 230 maskinlag över hela Sverige
har deltagit i tävlingen Precisionsjakten
som pågått sedan 1 februari. Nu koras det
lag som har presterat det allra bästa resul-
tatet; Granvikslaget i Sveaskogs resultat-
område Södra Bergslagen – skördarförarna
Krister Lundin, Henrik Magnusson samt
skotarföraren Andreas Johansson.
– Sveaskogs målsättning med Precisions -
jakten har varit att öka fokus på kvaliteten i
våra avverkningar och särskilt på mätnog-
grannheten hos de maskiner som avverkar
åt oss. Och vilket gensvar vi fått. De kon-
kreta resultaten kan på ett helt annat sätt
garantera en kvalitet mot våra kunder,
säger Mattias Forsberg, produktionschef
för marknadsområde Syd i Sveaskog.

 

TERRASSEN
BAR & GRILL AT CLARION

ÖPPET ALLA DAGAR

Stopp för boprisuppgången

Mellan 2013 och 2016 steg bostadsrättspri-
serna i Sverige med 46 procent. Efter att
amorteringskrav införts, har priserna gått
upp med en procent. 
– Det är positivt att amorteringskraven
bidragit till en mer sund prisutveckling. Vad
Finansinspektionen dock förbiser är att de
även dämpat efterfrågan,  säger Marcus
Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastig -
hetsförmedling.
  Sedan 1 juni 2016 har Finansinspektionen
infört två amorteringskrav för bostadslån.
2013–2016 visade bostadsrättspriserna i
Sverige en uppgång med 46 procent, med -
an de ökat med en procent under de tre sen -
aste åren. Villapriserna steg under 2013–
2016 med 31 procent, medan de fram till i
dag har ökat med 12 procent.
– Det måste bli enklare för människor att
flytta. Därför vill vi se en bred bostadspoli-
tisk överenskommelse för ökad rörlighet på
bostadsmarknaden.

SEK:s rapport Exportkreditbarometern visar i juni
2019 en stabil utveckling för svensk export. Expor -
tföretagens finansiella situation är fortsatt god och
orderingången hög även om index sjunkit. Trots sva-
gare orderingång räknar såväl stora som små företag
med att öka antalet anställda under de kommande
tolv månaderna.

Den svenska ekonomin har klarat sig länge från ned-
gång. Företagen är välmående men förbereder sig för
sämre tider. Tydligast är detta för de större företagen
medan de mindre verkar ”här och nu”. 
Företagens likviditet har försämrats marginellt

jämfört med i höstas. Värt att notera är att andelen
företag som tror på förbättrad likviditet inte varit så
låg sedan 2016. Motsvarande mönster syns när man
tittar på företagens skuldsättningsgrad. Andelen före-
tag som förutspår en ökad skuldsättning på sikt ökar.
Det är ett tecken på att företagen förväntar sig lägre
vinster framöver.
Den finansiella situationen är fortsatt god, även om

index har sjunkit från 65 till 63. Fyra av tio företag
tror att företagets finansiella situation kommer att
stärkas, vilket är i linje med den prognos bolagen
gjorde i höstas. Små företag har en mer positiv syn på
företagets finansiella situation i framtiden än stora
bolag. En anledning till det är att små företag ofta är
underleverantörer till stora bolag, det vill säga mär-
ker av konjunktursvängningarna senare.
Exportorderingången ligger på en fortsatt hög nivå

även om index sjunkit från 70 till 64. Såväl stora som
små företag anger minskad orderingång, både i nulä-
ge och framåtblickande. Att högkonjunkturen pla-
nats ut är tydligt med en blick i backspegeln. Våren
2016 angav sex av tio företag att orderingången ökat.

Nu är motsvarande siffra fyra av tio företag. Små
företag är mer optimistiska än stora.
Vanligtvis råder ett samband mellan ett företags

orderingång och dess sysselsättningsplaner. Går för-
säljningen bra behövs fler anställda och vice versa.
Vårens mätning visar dock en nedgång i orderingång
samtidigt som företagen räknar med att öka antalet
anställda. Även om försäljningen väntas gå lite tröga-
re framöver kan det kosta mer än det smakar att säga
upp personal för tidigt, inte minst med tanke på den
kompetensbrist som råder.
Totalt sett ökar index över företagens sysselsätt-

ningsplaner såväl i Sverige som utomlands. I Sverige
räknar en större andel, både stora och små företag,
med att öka antalet anställda under de kommande
tolv månaderna. Trots minskad exportorderingång
kvarstår företagens behov av finansiering på ungefär
samma nivå som i höstas. En förklaring kan vara att
företagen vill bli mer konkurrenskraftiga och gör
investeringar för att effektivisera sin verksamhet. En
annan är att större företag med djupare och fler
finansieringskällor vet av erfarenhet att kreditmark-
naden kan bli en trång sektor i sämre tider, vilket gör
att de på förhand tryggar sin finansieringsbas. När
företagen blickar tolv månader framåt anger de ett
ökat behov av finansiering, och det är de stora bola-
gen som driver ökningen.
En ökande andel företag känner sig oroliga för sina

kunders förmåga att finansiera sina köp. Detta märks
inte minst hos små och medelstora företag där index
fallit från 53 till 43. En anledning kan vara tuffare
kreditaptit hos bankerna. Bristande finansiering hos
exportörernas kunder gör det än viktigare för företa-
gen att kunna erbjuda finansiering vid köpet, för att
behålla och utveckla sina kundrelationer.

Text Ulf Hjelting  

Stabil utveckling för svensk export

Exportkreditbarometern visar att:

•Företagens finansiella situation är stabil

•Exportorderingångarna minskar

•Sysselsättningen ökar

•Finansieringsbehovet ökar
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Nyheter

Text Ulf Hjelting  

Utbudet större än efterfrågan

SBAB har med hjälp av bostadssajten Booli under-
sökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive
begagnatmarknaden för bostadsrätter i april i år jäm-
fört med april 2018. I riket som helhet har andelen
nyproducerade bostadsrätter till salu i april minskat
något jämfört med förra året. Bostadsrättsutbudet
för begagnade bostäder har ökat i alla län förutom i
Örebro och på Gotland. 

Utbudet av begagnade bostadsrätter till salu var fler i
år jämfört med april i fjol. Ökningen är dock margi-
nell, i år fanns det 20 623 begagnade lägenheter till
salu, och i april i fjol fanns det 19 526.
Nyproduktionsmarknaden har minskat, från 19 888
nya bostadsrätter i fjol, till 19 022 i år.
– Förklaringen till det ökade utbudet på begagnat-
marknaden ligger inte i att fler vill sälja sina bostads-
rätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att
sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmed-
lingstiderna. För ett par år sedan var det vanligt att
bostäder såldes innan visning, något som idag är väl-
digt ovanligt. Det byggs upp ett förråd av bostäder
till salu helt enkelt. För en del har det blivit svårare
att köpa bostad, det påverkar efterfrågan, så idag är
det helt klart så att utbudet överstiger efterfrågan,
säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB. 

68 procent av alla nya bostadsrätter som var till
salu i april fanns i storstadslänen. I en del län där
nyproduktionsmarknaden minskat kan man koppla
det till enstaka projekt som sålt slut. I andra län, med
hög nyproduktionstakt och många projekt som

exempelvis i Uppsala och i Stockholm kan minsk-
ningen förklaras av att man dragit i bromsen.

I Gotlands län har antalet nyproducerade bostads-
rätter ökat med 374 procent, i april 2018 fanns det
27 nyproducerade bostadsrätter till salu, i år fanns
det 128. I Blekinge är ökningen av nyproducerade
bostadsrätter 249 procent, från 49 nya bostadsrätter
förra året till 171 i år. Bostadsrättsutbudet för begag-
nade bostäder har ökat i alla län förutom i Örebro
och på Gotland.

 

Epiroc bygger värmebehand-
lingsanläggning i Örebro

Epiroc bygger nu en ny värmebehand-
lingsanläggning för bergborrmaskiner i
Örebro. Värmebehandlingsanläggningen,
vilken kommer att vara placerad i en ut -
byggd del av den befintliga produktions-
anläggningen, kommer att ytterligare
stärka borrmaskinernas kvalitet och pre-
standa. 
– Investeringen är ett viktigt steg för att
säkerställa att tillverkningsenheten för-
blir så produktiv och konkurrenskraftig
som möjligt på lång sikt, säger Helena
Hedblom, Epirocs Gruv- och infrastruktur-
chef.
  Produktionen i värmebehandlingsanlägg -
ningen kommer att bedrivas dygnet runt
tack vare automation och den förväntas
vara klar för produktion mot slutet av
2020. Energieffektivitet är ett stort fokus i
designen – överskottsvärmen kom mer att
återvinnas för att värma upp byggnader.

Konkurserna minskar

Under maj gick 579 aktiebolag i konkurs.
Det är en svag minskning med fyra procent
och första gången konkurserna minskar på
12 månader. Totalt drabbades 2 300 an -
ställda av månadens konkurser, en ökning
med 38 procent.
  Störst konkurs blev Q-gruppen Bygg AB,
samtidigt som fler byggbolag hittas bland
månadens största företagskonkurser.
  Maj blir första månaden på ett år där kon-
kurserna i Sverige minskar. Hittills i år har
dock 2 589 aktiebolag registrerats i kon-
kurs, vilket kan jämföras med 2 514 samma
period förra året.
  På årsbasis har konkurserna ökat med tre
procent.
– Maj är en månad med många företags-
konkurser och även i år har nästan 600
aktiebolag gått i konkurs. Men jämfört med
tidigare år ser vi dock en svag minskning
vilket är positivt, säger Henrik Jacobsson,
vd på Creditsafe.
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Antal bostadsrätter till salu  
sorterat efter län i april 2018 jämfört med 2019 

Område BegagnadeApril 
2019

BegagnadeApril 
2018

Skillnad 
i %

NyproduktionApril 
2019 

NyproduktionApril 
2018 

Skillnad 
i %

Blekinge län 119 102 17 171 49 249

Dalarnas län 382 291 31 191 116 65

Gotlands län 111 115 -3 128 27 374

Gävleborgs län 368 310 19 75 264 -72 

Hallands län 273 235 16 302 217 39

Jämtlands län 285 253 13 35 69 -49 

Jönköpings län 361 285 27 333 262 27

Kalmar län 252 234 8 77 74 4

Kronobergs län 195 181 8 413 396 4

Norrbottens län 257 238 8 245 206 19

Skåne län 2547 2374 7 2408 2142 12

Stockholms län 8607 8410 2 7207 8774 -18 

Södermanlands 
län 490 396 24 767 542 42

Uppsala län 996 960 4 1319 1927 -32

Värmlands län 363 330 10 197 244 -19

Västerbottens 
län 421 418 1 230 226 2

Västernorrlands 
län 387 385 1 120 282 -57 

Västmanlands 
län 478 475 1 293 317 -8

Västra 
Götalands län 2631 2470 7 3327 2542 31

Örebro län 425 454 -6 556 598 -7 

Östergötlands 
län 675 610 11 628 614 2

Begagnade bostäder har ökat i alla län förutom i Örebro och på Gotland.
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VI HAR ALLT 
FÖR DINA ÖGON

Glasögon
Kontaktlinser

Ögonhälsokontroller
Ögonlaser

VÄLKOMMEN IN

HOLMQUIST OPTIK SYNSAM · ÖREBRO

Mobil & Datorservice 

Öppettider:
Mån-Fre 9-18,

Lör 10-14

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

Aspholmen i Örebro

Utnyttja 50% Rut-avdrag

PC • Mac • iPhone • Samsung • Sony • LG • Huawei • mm

Lenovo V320, Intel Core i3, 17,3” 
4GB DDR4,  128GB SSD, Win 10

5995:- (Ord.pris 6995:-)

Vi besöker ert företag och ser över era behöv av 
IT-utrustningar som nya datorer, uppgraderingar, 

nätverk, skrivare, Wifi, Backup, mail, mm
Ring eller besök oss på butiken för att boka in en 

kostnadsfri rådgivning. 

Kostnadsfri Rådgivning

1994 - 2019

25 år
i branschen

• Bärbar datorer
• Mobiltelefoner 
• Virusrensningar
• Programöverföringar

• Stationära datorer
• Surfplattor
• Backuplösningar
• Dataräddningar

Vi erbjuder professionell support om:

Vi utför även på-plats-service!

info@bec.se

Lenovo IdeaPad 310s,
Pentium 4GB, 128GB SSD
(Ej skärm)

3995:-
(Ord.pris 4495:-)

 Krangatan 9  •  019-271540  •  orebro.takringen.se

Din expert på tak och plåt!
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Text Ulf Hjelting  

Utbudet större än efterfrågan

SBAB har med hjälp av bostadssajten Booli under-
sökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive
begagnatmarknaden för bostadsrätter i april i år jäm-
fört med april 2018. I riket som helhet har andelen
nyproducerade bostadsrätter till salu i april minskat
något jämfört med förra året. Bostadsrättsutbudet
för begagnade bostäder har ökat i alla län förutom i
Örebro och på Gotland. 

Utbudet av begagnade bostadsrätter till salu var fler i
år jämfört med april i fjol. Ökningen är dock margi-
nell, i år fanns det 20 623 begagnade lägenheter till
salu, och i april i fjol fanns det 19 526.
Nyproduktionsmarknaden har minskat, från 19 888
nya bostadsrätter i fjol, till 19 022 i år.
– Förklaringen till det ökade utbudet på begagnat-
marknaden ligger inte i att fler vill sälja sina bostads-
rätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att
sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmed-
lingstiderna. För ett par år sedan var det vanligt att
bostäder såldes innan visning, något som idag är väl-
digt ovanligt. Det byggs upp ett förråd av bostäder
till salu helt enkelt. För en del har det blivit svårare
att köpa bostad, det påverkar efterfrågan, så idag är
det helt klart så att utbudet överstiger efterfrågan,
säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB. 

68 procent av alla nya bostadsrätter som var till
salu i april fanns i storstadslänen. I en del län där
nyproduktionsmarknaden minskat kan man koppla
det till enstaka projekt som sålt slut. I andra län, med
hög nyproduktionstakt och många projekt som

exempelvis i Uppsala och i Stockholm kan minsk-
ningen förklaras av att man dragit i bromsen.

I Gotlands län har antalet nyproducerade bostads-
rätter ökat med 374 procent, i april 2018 fanns det
27 nyproducerade bostadsrätter till salu, i år fanns
det 128. I Blekinge är ökningen av nyproducerade
bostadsrätter 249 procent, från 49 nya bostadsrätter
förra året till 171 i år. Bostadsrättsutbudet för begag-
nade bostäder har ökat i alla län förutom i Örebro
och på Gotland.

 

Epiroc bygger värmebehand-
lingsanläggning i Örebro

Epiroc bygger nu en ny värmebehand-
lingsanläggning för bergborrmaskiner i
Örebro. Värmebehandlingsanläggningen,
vilken kommer att vara placerad i en ut -
byggd del av den befintliga produktions-
anläggningen, kommer att ytterligare
stärka borrmaskinernas kvalitet och pre-
standa. 
– Investeringen är ett viktigt steg för att
säkerställa att tillverkningsenheten för-
blir så produktiv och konkurrenskraftig
som möjligt på lång sikt, säger Helena
Hedblom, Epirocs Gruv- och infrastruktur-
chef.
  Produktionen i värmebehandlingsanlägg -
ningen kommer att bedrivas dygnet runt
tack vare automation och den förväntas
vara klar för produktion mot slutet av
2020. Energieffektivitet är ett stort fokus i
designen – överskottsvärmen kom mer att
återvinnas för att värma upp byggnader.

Konkurserna minskar

Under maj gick 579 aktiebolag i konkurs.
Det är en svag minskning med fyra procent
och första gången konkurserna minskar på
12 månader. Totalt drabbades 2 300 an -
ställda av månadens konkurser, en ökning
med 38 procent.
  Störst konkurs blev Q-gruppen Bygg AB,
samtidigt som fler byggbolag hittas bland
månadens största företagskonkurser.
  Maj blir första månaden på ett år där kon-
kurserna i Sverige minskar. Hittills i år har
dock 2 589 aktiebolag registrerats i kon-
kurs, vilket kan jämföras med 2 514 samma
period förra året.
  På årsbasis har konkurserna ökat med tre
procent.
– Maj är en månad med många företags-
konkurser och även i år har nästan 600
aktiebolag gått i konkurs. Men jämfört med
tidigare år ser vi dock en svag minskning
vilket är positivt, säger Henrik Jacobsson,
vd på Creditsafe.
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Antal bostadsrätter till salu  
sorterat efter län i april 2018 jämfört med 2019 

Område BegagnadeApril 
2019

BegagnadeApril 
2018

Skillnad 
i %

NyproduktionApril 
2019 

NyproduktionApril 
2018 

Skillnad 
i %

Blekinge län 119 102 17 171 49 249

Dalarnas län 382 291 31 191 116 65

Gotlands län 111 115 -3 128 27 374

Gävleborgs län 368 310 19 75 264 -72 

Hallands län 273 235 16 302 217 39

Jämtlands län 285 253 13 35 69 -49 

Jönköpings län 361 285 27 333 262 27

Kalmar län 252 234 8 77 74 4

Kronobergs län 195 181 8 413 396 4

Norrbottens län 257 238 8 245 206 19

Skåne län 2547 2374 7 2408 2142 12

Stockholms län 8607 8410 2 7207 8774 -18 

Södermanlands 
län 490 396 24 767 542 42

Uppsala län 996 960 4 1319 1927 -32

Värmlands län 363 330 10 197 244 -19

Västerbottens 
län 421 418 1 230 226 2

Västernorrlands 
län 387 385 1 120 282 -57 

Västmanlands 
län 478 475 1 293 317 -8

Västra 
Götalands län 2631 2470 7 3327 2542 31

Örebro län 425 454 -6 556 598 -7 

Östergötlands 
län 675 610 11 628 614 2

Begagnade bostäder har ökat i alla län förutom i Örebro och på Gotland.
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Ola Fernberg blir ny tand-
vårdsdirektör

Ola Fernberg blir ny tandvårdsdirektör i
Region Örebro län. Han har sedan septem-
ber 2018 varit tillförordnad tandvårdsdi-
rektör.
  Ola Fernberg har arbetat inom Folktand -
vården, i dåvarande landstinget och nuva-
rande Region Örebro län, sedan 1978 och
bland annat varit tandläkare och klinikchef
i både Askersund och Örebro. 
  Sedan 2004 har han varit biträdande
tandvårdsdirektör och chef för verksam-
hetsutveckling sedan 2012.
– Det är med glädje som jag tar mig an
uppdraget att leda Folktandvården i Reg -
ion Örebro län, säger Ola Fernberg.
– Vår största utmaning inför framtiden är
demografin med fler äldre och färre i
arbetsför ålder. Frågor om ledarskap, kom -
petensförsörjning och arbetsmiljö kom-
mer att vara i mitt fokus.
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Text  Ulf Hjelting

Unga män anmäler arbets-
olyckor med sjukfrånvaro

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet
arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på
samma nivå som året innan. Män i åldern 16 – 24 år
anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än
andra åldersgrupper. Det visar arbetsskadestatistik
för 2018 från Arbetsmiljöverket.

Även om antalet anmälda arbetsolyckor med sjuk-
frånvaro i stort sett är oförändrad så avviker den
relativa olycksfallsfrekvensen för unga män 16 – 24
år. Den var ungefär 50 procent högre än genomsnittet
för män i övriga åldersgrupper.
– Det är oroväckande att unga män är överrepresen-
terade när det gäller anmälda arbetsolyckor. Stat -
istiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakom-
liggande faktorerna och för att förstå det krävs ytter-
ligare analyser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, general-
direktör för Arbetsmiljöverket.
Bland kvinnor var fallolyckor och olyckor i kon-

takt med människor, till exempel genom lyft av vård-
tagare eller våld eller hot från andra personer, vanli-
gast bland de anmälda arbetsolyckorna med sjuk-
frånvaro. Bland män var förlorad kontroll över hand-
verktyg och transportmedel vanligast.
År 2018 inträffade 50 arbetsolyckor med dödlig

utgång inom den svenska arbetskraften. Ytterligare
fem arbetsolyckor med dödlig utgång inträffade
bland utländska medborgare vid arbete i Sverige. Tre

personer omkom i arbetsmarknadsåtgärder eller i
andra aktiviteter som omfattas av Socialförsäkrings -
balken, men som inte räknas in i den svenska arbets-
kraften.
Antalet anmälningar om arbetssjukdomar bland

arbetstagare och egenföretagare minskade under 2018
med 13 procent jämfört med året innan. Kvinnor
anmälde fler arbetssjukdomar än män.
– Statistiken visar att de anmälda arbetssjukdomarna
minskar på bred front i flera branscher. Minskningen
gäller både bland kvinnor och män, säger Ann
Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och ana-
lys.

Arbetsskador 2018 i sammanfattning
• 118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige
under 2018
• 34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro
(14 336 kvinnor, 20 572 män)
• 63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (33 604
kvinnor, 29 670 män)
• 11 043 olyckor på väg till eller från arbetet (7 158
kvinnor, 3 885 män)
• 9 082 arbetssjukdomar (5 599 kvinnor, 3 483 män)
• 50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (tre
kvinnor, 47 män)
• Åtta dödsolyckor i arbete bland personer som inte
ingår i den svenska arbetskraften
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2018 inträffade 50 arbetsolyckor med dödlig utgång.

Etta i Stockholm eller fem-
rummare i Säffle – så mycket
bostad får du för miljonen

Maj är en av de månader på året då det
köps och säljs flest bostäder. Hur mycket
bostad du får för pengarna varierar stort
beroende på var du kan tänka bosätta dig. 
  En kartläggning från Svensk Fastighets -
förmedling visar att en miljon kronor räcker
till en stor våning på 354 kvadratmeter i
Säffle. Samma summa i Stockholm ger en -
dast en pytteliten etta på 15 kvadratmeter.
  På villasidan är det Lidingö som hamnar i
botten och Sollefteå i toppen var du får
mest för pengarna.
– Den som kan tänka sig att bo en bit utan-
för de större städerna får betydligt myc-
ket mer bostad för pengarna. Bosätter du
dig i Eskilstuna eller Västerås, som tar en
timme till Stockholm, får du tre gånger så
mycket yta för samma slant, säger Liza Ny -
berg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.
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Se våra öppettider på 
rejmes.se

Örebro  Bettorpsgatan 4-6  019-30 17 00  
Askersund  Duvnäsvägen  0583-56 11 00  
Hallsberg  Tegelgatan 7 0582-76 26 00  
Lindesberg  Bergslagsvägen  0581-76 23 00 

*Business Relax Transportbilsleasing: pris exkl. moms baseras på följande kampanjpriser: Kangoo: 130 500 kr, Trafic: 203 400 kr, Master: 223 600 kr. Månadskostnad inkl. Care Pro service & reparationsavtal  
 totalt 60.000 km, baserat på 30% särskild leasingavgift, rörlig ränta (jan-19), 36 månader, 45% restvärde. Kostnad för Renault Försäkring tillkommer till rabatterat pris. **Gäller vid köp av ny Renault Transportbil, ej Renault 
Alaskan t.o.m. 31/5 2019 (ord. ca.pris 25 990 kr). Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser och gäller t.o.m. 30/6 2019. Med reservation för lokala avvikelser. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilarna 
på bilden är extrautrustade. Bränsleförbrukning vid blandad körning NEDC: Kangoo: 4,3–6,4 l/100 km, 112–144 g/km CO2, Trafic: 6,1–7,0 l/100 km, 159–181 g/km CO2, Master: 7,0–8,2 l/100 km, 183–212 g/km CO2.

Arbetsro med Business Relax & Care Pro.
Med vår paketlösning Business Relax, transportbilsleasing inklusive service- och reparationsavtal Care Pro, slipper du tänka på kostnader för service, 
underhåll och reparationer. Och apropå bekvämlighet kan du just nu leasa en välutrustad Nordic Line-version till ett riktigt bra pris. Oavsett modell 
ingår utrustning som gör dina dagar både enklare och bekvämare. Läs mer på renault.se eller kontakta din återförsäljare om vad som ingår i Nordic Line!

Renault KANGOO 
Express dCi 90 Nordic Line  
Business Relax inkl. Care Pro från

1 332 kr/mån*

Renault TRAFIC 
L1H1 120 hk Nordic Line 
Business Relax inkl. Care Pro från

1 993 kr/mån*

Renault MASTER 
L2H2 110 hk Nordic Line 
Business Relax inkl. Care Pro från

2 176 kr/mån*

SKAFFA ETT BEKVÄMARE 
JOBB! VÄLJ NORDIC LINE.

Vinterhjul  
och värmare 

5 990 kr 
Spara 20 000 kr!** 

Maila: foto@danlindberg.nu
Ring: 070-5700347

www.danlindberg.nu

Produktbilder
Företagsporträtt

Industrifoto
Reklambilder

Matfoto



Almir Karahodzic har arbetat på 
Lajac sedan 2006 och varit vd sedan 
2016. Nu leder han arbetet med att 
ta bolaget till nästa nivå.

Han hade arbetat tätt ihop med Lars 
Alm sedan 2006, senast som försälj-
nings- och platschef för Lajac samt 
vd för entreprenadföretaget Teknik & 
Filtersystem. Så när Almir Karahodzic 
2016 fick frågan om att efterträda Lars 
som vd för Lajac kom det inte som nå-
gon chock. Att han tackade ja var ingen 
överraskning det heller. 

Duon skapade en treårig marknads-
plan där det första steget var att 
etablera egna bolag och steg två att 
förmedla egna produkter. Detta skulle 
i sin tur leda till steg tre: att stärka 
varumärket. Målet som sattes 2016 var 
att fördubbla bolagets omsättning på 
fem år, samtidigt som man skulle växa 
med egna medel. Med två år kvar av 
planen ser prognosen bra ut. 

När jag våren 2019 stämmer av läget 
med Almir berättar han att strategin 
om att starta ett bolag i Europa per år 
har fullföljts, med råge. 2018 gjordes 
de största investeringarna i Lajacs his-
toria, man etablerade Lajac Österrike, 
Lajac Benelux, startade produktion 
i Göteborg, och förvärvade det tyska 
bolaget Welafix. 
– Welafix har eget lager, vilket är en 
förutsättning för att vi ska kunna växa i 
Europa, berättar Almir.

Tittar man på hemmaplan så har har 
satsningar gjorts på både personal och 
maskiner. Dessutom har lagerytan ut-
ökats med 1 600 kvadratmeter – vilket 
betyder att Lajac nu disponerar Lajac 
6 000 kvadratmeter lageryta i Örebro. 
Utöver det så har man via Welafix nu 2 
500 kvadrat lageryta i den tyska staden 
Oelde, fem mil nordöst om Dortmund, 
vilket behövs för att klara av leveran-
serna i Europa. Under 2019 ska de två 
lagerhallarna optimeras så att leveran-
ser kan göras så snabbt som möjligt, så 
kostnadseffektivt som möjligt, och så 
miljömässigt korrekt som möjligt. 
 I början av 2018 införlivades Göte-
borgsföretaget Vacitup i koncernen, 
vilket gav Lajac möjligheten att tillver-
ka system för centraldammsugning i 
egen regi, under eget varumärke. 
– Där vi vill lyfta upp den svenska 
kvalitén, vi vill vara “Made in Sweden” 
nere i Europa. De förutsättningar vi 
skapade 2018 är underlaget för att 
växa och bygga 2019. Vi tror starkt på 
tillväxt,säger Almir. 
 Jag frågar Almir vad han tycker är 
Lajacs största styrkor.
– Lajac står för bra service, starkt 
förtroende, hög kvalitet, kompetenta 
medarbetare. Vi har alltid haft en 
styrka i våra snabba och pålitliga le-
veranser och det ska vi kunna erbjuda 
framåt också.

Varför valde ni att starta egen till-
verkning?
– För att kunna ta nästa steg. Då är 
egna produkter viktiga, att vi har 
något av substans att presentera på 
marknaden. Det är svårt att ta sig in 
i nya länder utan något eget att visa 
upp. Vår teknik är energioptimerad 
och håller hög kvalitet, vilket ger oss 
förutsättningar och möjlighet att sälja 
på marknaden. I kombination med 
vår tekniska kunskap kan vi uppfylla 
kundernas behov både ekonomiskt 
och tekniskt.

Vad har ni för strategi för den euro-
peiska expansionen?
– Vi jobbar mot en nischad marknad 
och det är ytterst viktigt att säkerställa 
kunskapen för att hantera den här ty-
pen av produkter. Därför beslutade vi 
att de bolag vi etablerar i Europa skulle 
ha en lokal delägare, som kan sin 
marknad. Det är nyckeln till långsik-
tighet och stabilitet i de här bolagen. 
Varje marknad och land kräver olika 
fokus, och personer som är bosatta i 
landet kan och förstår sin marknad 
mycket bättre än vad vi som sitter i 
Sverige gör.

…och utanför Europa?
– Vi ser chansen att bredda oss även 
i andra världsdelar, både Asien och 
Australien, med vår egen produktion 
och vårt eget varumärke. Vi tittar även 
en del på USA. Marknaderna utanför 
Europa täcker vi via återförsäljare och 

arbetet med att hitta samarbetspart-
ners pågår för fullt. 
– På den europeiska marknaden står vi 
inför en etablering i Spanien och när vi 
har gjort det så ska vi fokusera på att 
skapa tillväxt de europeiska bolagen, 
samtidigt som behåller full service 
i form av lager, logistik, och snabba 
leveranser till kunder och övriga bolag 
i koncernen.

Var ska Lajac vara om fem år? 
– Om fem år är vi väletablerade på 
den europeiska marknaden, och är 
troligtvis inte kvar i våra nuvarande 
lokaler. Vi ser behovet av att inom kort 
expandera till minst 10 000 kvadrat 
lageryta. Det är en utmaning att att hit-
ta en passande tomt att bygga, på eller 
en lokal att hyra.

– Vi ska vara ett välkänt varumärke på 
den europeiska marknaden och starka-
re på den svenska marknaden. Vi ska 
nå flera nya världsdelar med våra egna 
produkter. Utvecklingen av bolaget 
ska fortsätta i samma takt och vi ska 
skapa förutsättningar för att nå ut med 
nya produkter till nya branscher. Vi ska 
stärka bolaget ytterligare och det kan 
ske både organiskt och genom förvärv, 
men Lajac är motorn vars behov ska 
gå i första hand. Planen vi satte 2016 
har varit till väldigt stor hjälp och den 
ligger vi lite i förväg på. Nu ska vi lägga 
en ny plan med fokus på tillväxt.

MED UPPDRAG ATT UTVECKLA 
- INTE FÖRVALTA

Text: Jonas Källgren
Foto: Tomas Karlsson
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Bilexpo har bytt namn till
Holmgrens Bil

I år är det 25 år sedan Bilexpo startade sin
verksamhet i Bettorp Örebro. Det uppmärk-
sammar man nu genom att gå in i en ny fas
och byta namn till Holmgrens Bil. 
  Mikael Johnson och Bengt Holmgren som
startade Bilexpo 1994 sålde bolaget redan i
juni 2016. Men nu har man under några hek-
tiska dagar i maj officiellt invigt det nya
namnet genom ett antal olika event och
påhitt för sina gamla trogna kunder liksom
nya nyfikna potentiella kunder. 
  Man har delat ut frukostpåsar på stan
under morgontrafiken, bjudit in till före-
tagsfrukost med föreläsningar, klippt band
och anordnat en vip-kväll för cirka 150 per-
soner där man informerade om ändringar
och nyheter. 
  Dessutom var Niklas Eriksson, Örebro
Hockeys tränare, tillsammans med spelaren
Stefan Warg på besök. Allt detta förutom
god mat och dryck.
  Holmgrens Bil är en av Sveriges största pri-
vata bilhandlare som startade sin verksam-
het i Jönköping redan 1960 och represente-
rar en lång rad varumärken. 
  När nu Bilexpo går in i en större bilkoncern
så innebär det också större möjligheter och
ännu mer kompetens. Men man är samti-
digt väldigt noga med att påpeka att bakom
namnbytet finns samma personal som tidi-
gare som kommer att jobba lika hårt med
god service nära sina kunder för att bibehål-
la den småskaliga känslan som man alltid
eftersträvat. 

En robot som kan städa stora spannmålssilon är res -
ultatet av en ny doktorsavhandling i reglerteknik av
Kinan Dandan vid Örebro universitet.

– På det sättet kan människor undkomma en arbets-
miljö som medför en risk för både deras hälsa och
säkerhet, säger Kinan Dandan, doktorand vid Cent -
rum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Öre -
bro universitet.

Arbetsförhållanden vid rengöring och sanering av
spannmålssilon är ofta extrema och kräver att de som
jobbar bär täta kläder, hjälmar, andningsskydd och
öronskydd. Silon ska rengöras ofta och alltid, efter
att en silo är helt tömd, enligt EU-regler för hygien
och livsmedelskvalitet.
– Det finns ett ökat samhällsbehov för att människor
ska slippa utsättas för den riskabla miljön.

I sin avhandling presenterar Kinan Dandan en städ-
robot – SIRO – som kan liknas vid ett paraply. Den
har flera rengöringsarmar och är hopfällbar.
– Robotens huvudfunktioner är att bära rengörings-
verktygen som är luftstrålar och stabilisera dessa
under arbetsprocessen. Den är vikbar för att kunna

passera den smala öppningen till silon på taket och
kan vecklas ut för att kunna städa i ett stort utrymme.

Tack vare robotens krypande rörelser efter väggar
och rotationen av rengöringsverktygen nås hela ytan i
silon som behöver städas.
– SIRO är designad för att uppnå en maximal pre-
standa för rimlig kostnad.

Städroboten kontrolleras av två olika system. Ett
finns på själva roboten och det andra på en stödenhet
utanför silon.
– Algoritmerna för alla tre robotuppgifterna presen-
teras i studien – placering av roboten i silon, hålla
roboten i vertikal position och uppnå vertikala kryp-
rörelser.

Än så länge fungerar roboten SIRO inuti cylindris-
ka utrymmen med en diameter mellan fem och åtta
meter.
– En fullskalig prototyp behöver byggas och testas i
en rad olika experiment. Framtidens version av SIRO-
roboten är autonom och operatörens jobb blir att
placera den i silon. Därefter ska roboten kunna be -
stämma sin position själv och starta rengöringspro-
cessen.

Text Ulf Hjelting  

Rengöringsrobot för spannmålssilon
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Kinan Dandan, doktorand vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem.

Bosse Sandberg och Anders Magnusson.
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Almir Karahodzic har arbetat på 
Lajac sedan 2006 och varit vd sedan 
2016. Nu leder han arbetet med att 
ta bolaget till nästa nivå.

Han hade arbetat tätt ihop med Lars 
Alm sedan 2006, senast som försälj-
nings- och platschef för Lajac samt 
vd för entreprenadföretaget Teknik & 
Filtersystem. Så när Almir Karahodzic 
2016 fick frågan om att efterträda Lars 
som vd för Lajac kom det inte som nå-
gon chock. Att han tackade ja var ingen 
överraskning det heller. 

Duon skapade en treårig marknads-
plan där det första steget var att 
etablera egna bolag och steg två att 
förmedla egna produkter. Detta skulle 
i sin tur leda till steg tre: att stärka 
varumärket. Målet som sattes 2016 var 
att fördubbla bolagets omsättning på 
fem år, samtidigt som man skulle växa 
med egna medel. Med två år kvar av 
planen ser prognosen bra ut. 

När jag våren 2019 stämmer av läget 
med Almir berättar han att strategin 
om att starta ett bolag i Europa per år 
har fullföljts, med råge. 2018 gjordes 
de största investeringarna i Lajacs his-
toria, man etablerade Lajac Österrike, 
Lajac Benelux, startade produktion 
i Göteborg, och förvärvade det tyska 
bolaget Welafix. 
– Welafix har eget lager, vilket är en 
förutsättning för att vi ska kunna växa i 
Europa, berättar Almir.

Tittar man på hemmaplan så har har 
satsningar gjorts på både personal och 
maskiner. Dessutom har lagerytan ut-
ökats med 1 600 kvadratmeter – vilket 
betyder att Lajac nu disponerar Lajac 
6 000 kvadratmeter lageryta i Örebro. 
Utöver det så har man via Welafix nu 2 
500 kvadrat lageryta i den tyska staden 
Oelde, fem mil nordöst om Dortmund, 
vilket behövs för att klara av leveran-
serna i Europa. Under 2019 ska de två 
lagerhallarna optimeras så att leveran-
ser kan göras så snabbt som möjligt, så 
kostnadseffektivt som möjligt, och så 
miljömässigt korrekt som möjligt. 
 I början av 2018 införlivades Göte-
borgsföretaget Vacitup i koncernen, 
vilket gav Lajac möjligheten att tillver-
ka system för centraldammsugning i 
egen regi, under eget varumärke. 
– Där vi vill lyfta upp den svenska 
kvalitén, vi vill vara “Made in Sweden” 
nere i Europa. De förutsättningar vi 
skapade 2018 är underlaget för att 
växa och bygga 2019. Vi tror starkt på 
tillväxt,säger Almir. 
 Jag frågar Almir vad han tycker är 
Lajacs största styrkor.
– Lajac står för bra service, starkt 
förtroende, hög kvalitet, kompetenta 
medarbetare. Vi har alltid haft en 
styrka i våra snabba och pålitliga le-
veranser och det ska vi kunna erbjuda 
framåt också.

Varför valde ni att starta egen till-
verkning?
– För att kunna ta nästa steg. Då är 
egna produkter viktiga, att vi har 
något av substans att presentera på 
marknaden. Det är svårt att ta sig in 
i nya länder utan något eget att visa 
upp. Vår teknik är energioptimerad 
och håller hög kvalitet, vilket ger oss 
förutsättningar och möjlighet att sälja 
på marknaden. I kombination med 
vår tekniska kunskap kan vi uppfylla 
kundernas behov både ekonomiskt 
och tekniskt.

Vad har ni för strategi för den euro-
peiska expansionen?
– Vi jobbar mot en nischad marknad 
och det är ytterst viktigt att säkerställa 
kunskapen för att hantera den här ty-
pen av produkter. Därför beslutade vi 
att de bolag vi etablerar i Europa skulle 
ha en lokal delägare, som kan sin 
marknad. Det är nyckeln till långsik-
tighet och stabilitet i de här bolagen. 
Varje marknad och land kräver olika 
fokus, och personer som är bosatta i 
landet kan och förstår sin marknad 
mycket bättre än vad vi som sitter i 
Sverige gör.

…och utanför Europa?
– Vi ser chansen att bredda oss även 
i andra världsdelar, både Asien och 
Australien, med vår egen produktion 
och vårt eget varumärke. Vi tittar även 
en del på USA. Marknaderna utanför 
Europa täcker vi via återförsäljare och 

arbetet med att hitta samarbetspart-
ners pågår för fullt. 
– På den europeiska marknaden står vi 
inför en etablering i Spanien och när vi 
har gjort det så ska vi fokusera på att 
skapa tillväxt de europeiska bolagen, 
samtidigt som behåller full service 
i form av lager, logistik, och snabba 
leveranser till kunder och övriga bolag 
i koncernen.

Var ska Lajac vara om fem år? 
– Om fem år är vi väletablerade på 
den europeiska marknaden, och är 
troligtvis inte kvar i våra nuvarande 
lokaler. Vi ser behovet av att inom kort 
expandera till minst 10 000 kvadrat 
lageryta. Det är en utmaning att att hit-
ta en passande tomt att bygga, på eller 
en lokal att hyra.

– Vi ska vara ett välkänt varumärke på 
den europeiska marknaden och starka-
re på den svenska marknaden. Vi ska 
nå flera nya världsdelar med våra egna 
produkter. Utvecklingen av bolaget 
ska fortsätta i samma takt och vi ska 
skapa förutsättningar för att nå ut med 
nya produkter till nya branscher. Vi ska 
stärka bolaget ytterligare och det kan 
ske både organiskt och genom förvärv, 
men Lajac är motorn vars behov ska 
gå i första hand. Planen vi satte 2016 
har varit till väldigt stor hjälp och den 
ligger vi lite i förväg på. Nu ska vi lägga 
en ny plan med fokus på tillväxt.

MED UPPDRAG ATT UTVECKLA 
- INTE FÖRVALTA

Text: Jonas Källgren
Foto: Tomas Karlsson
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Inspelet

Under sommaren kan vi åter bjuda in
till konstfest genom Open Art. Åsikt -
erna går som vanligt isär runt konst-
verken. Men det sätter definitivt Öre -
bro på kartan. Kul! Sett till de ambi-
tioner som finns runt om i Öre bro -
regionen så är det väsentligt med något
som drar och lockar besökare. För
regionen har  utmaningar framför sig.

EU valet har lagt sig och de komman-
de fem åren ska vi nu försöka få tillba-
ka något av vårt medlemskap. Örebro -
regionen är faktiskt den region som får
ut minst av de stora pengar som läggs
på olika stödfonder som finns för att
bland annat främja utveckling och
företagande i olika regioner. Egent -
ligen är det märkligt. Örebro rankas
som den kommun som har det 104:e
bästa företagsklimatet i Sverige. Viss -
erligen några placeringar upp de sen -
aste åren men långt kvar till en toppla-
cering. Där däremot Lekeberg sticker
ut som gått från cirka 200 till 14:e
plats på dryga fem år. I övrigt så är det
ganska mediokert.

Låt oss hoppas att det inte är för att vi
lider brist på idéer och mod. Enorma
satsningar pågår runt både Stockholms-
och Göteborgsregionen. För att inte

tala om Oslo vars ambitioner sträcker
sig längre och längre in över gränsen.
Att hitta människor med rätt kompe-
tens och ett kraftfullt driv kommer
vara en nyckelfråga för många företag
och organisationer. Inklämd mellan tre
storregioner ligger lilla Region Öre -
bro. Hur ska vi hävda oss? Om vi nu
inte bara ska bli en pendlingsstation i
framtiden för snabbtågen till Stock -
holm, Göteborg och Oslo?

Vad kan göra Örebroregionen attrak-
tiv? Självklart kan det vara närheten
till naturen, Askersund och Tiveden i
söder, Bergslagen i norr. Men det är
troligen ändå bara marginellt. Ska reg -
ionen hävda sig krävs attraktiva kom-
muner med starkt näringsliv. En av de
faktorer som sticker ut när det gäller
att utveckla och behålla kompetens är
ledarskapet. Flera undersökningar har
visat på vad som kan få människor att
bli kvar respektive vilja byta arbete.
Framtidsutsikter och ledarskapet är
nyckelfaktorer. 

Open Art får gärna tjäna som en före-
bild. Ska man sticka ut, ta plats, sträva
efter mästerskapet, då krävs mod av
ledarskapet och en vision som drar.
Det finns fler exempel på liknande driv

bland företag i länet. Oftast med en
eller ett par modiga människor i täten
som tillsammans med stenhårt arbete
utvecklar sina idéer mästerligt.

Det går! Vart man än kommer i Sverige
skojas det ibland om trakten, bältet
som visst passerar här någonstans.
”De´ går aldrig´” är ett riksbekant
uttryck som tillskrivs örebroarna. Är
det verkligen så att det finns en uns
sanning av detta i folksjälen? Om så,
så är det verkligen på tiden att utmana
denna uppenbarligen djupt rotade upp -
fattning. Open Art visar att det går!

Fram för offensiva visioner och mäs-
terligt ledarskap i en region som har
världens chans att bli en motkraft till
de som ivrigt vill se starka storregioner
runt omkring. Örebro kan rent av bli
ett kraftcentrum, ett nav mellan tre
regioner som kommer göra allt för att
konkurrera med varandra. Finns idéer-
na, finns ledarskapet, finns modet?
Utmärker sig regionen? Hur ligger vi
till i olika tabeller och rankingar?
Inom kommuner, utbildningar, företa-
gande, kulturen, idrotten med mer? 
Visst har vi tagit en och annan titel
genom åren, men ligger vi i topp? Eller
är det mer i mitten, lite mellan, för att

inte säga mediokert? Det är visserligen
helt ok att vara nöjd. Å andra sidan,
visst vore det kul att kraftsamla runt
ett par starkt bärande idéer och gå för
titeln? Visst går det, visst kan vi vinna i
den här regionen, visst kan vi bli den
intressantaste regionen. Visst kan vi ta
hem mästerskap!

Den här regionens litenhet kan också
vara dess styrka. En liten och starkt
sammanhållen region kan bli just den
motkraft till de stora opersonliga reg -
ioner som växer fram runt om kring.
En region med förträffligt läge, sam-
manhållning uppburet av starka visio-
ner och mästerligt ledarskap. Visst går
det att ta hem mästerskap även i den
här regionen! Gå runt och kika på Open
Art i sommar och känn på tanken!
Provocerande? Kaxigt? Mästerligt!

Text Olle Anfelt

Open Art är modigt och
en vinnare för Örebro.

Olle Anfelt, Ordförande Örebro Volley.
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Arrangör: Blodcentralerna i Region Örebro län och IF Start  
i samarbete med BK Forward

Vill ni synas och samarbeta med oss?
Blodomloppet har ett unikt koncept med fokus på den livsviktiga blod-
givningen, motion och hälsa. Ni kan både vara med och synas lite extra 
eller bara se till att era medarbetare kan få en härlig och hälsosam 
kväll. Förra året hade vi nästan 5000 deltagare! 
 
Vi erbjuder er färdiga paket (från 2000 kr) för att bli: 
1. Lokal partner (marknadsför er) 
2. VIP-kund (deltagarpaket med extra allt) 
3. Utställare (tältplats, giveaways etc.) 
Just nu med 10 % rabatt om ni anger ”Marknad6” i kontakten med oss. 
 
Kontakta oss på orebro@blodomloppet.se eller gå in på blodomloppet.se 
för mer information om loppet. 
 
Tillsammans uppmärksammar vi blodgivningen i Sverige och räddar liv! 

SKIPPA
KRÅNGLET!
Att byta industriport ska vara lätt. Vi hjälper 
er hela vägen, från montering till bortforsling 
av den gamla porten. Vi utför även service på 
alla förekommande portfabrikat.

Låt experten göra jobbet - välkommen!

SKIPPA 
KRÅNGLET!
Att byta industriport ska vara lätt. Vi hjälper
er hela vägen, från montering till bortforsling
av den gamla porten. Vi utför även service på
alla förekommande grind- och portfabrikat.

Låt experten göra jobbet - välkommen!

Örebro
Radiatorvägen 1
Tel: 019-10 24 22
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Media, reklam & PR

Idrottsförbundens omsättning ökar kraftigt. Samtidigt
växer beroendet av statsbidrag. Den ekonomiska
klyftan mellan de största och minsta förbunden blir
dessutom allt större, visar nya siffror från Centrum
för idrottsforskning.

På sajten Idrottsstatistik.se presenterar Centrum för
idrottsforskning aktuella data om svensk idrott.
Idrottsförbunden omsätter totalt cirka 1,9 miljarder
kronor per år, visar statistiken. Det är en fördubbling
sedan mitten av 1990-talet.

Kung fotboll regerar
Skillnaderna är mycket stora mellan de 71 specialid-
rottsförbunden. Vissa har många medlemmar och är
kommersiellt intressanta. Andra är små med betydligt
mindre pengar i omlopp.
De sju största förbunden omsätter över 50 miljoner

kronor vardera. Tillsammans är det mer än hälften av
den totala omsättningen för alla förbund. En majori-
tet av förbunden omsätter under tio miljoner kronor.
Överlägset mest pengar finns inom Fotbollförbun -

det – över 500 miljoner kronor mer är Isseglarför -
bundet, som omsätter minst.

De flesta ökar omsättningen
En jämförelse mellan 2009 och 2017 visar att pengar-
na har ökat i de flesta förbund, men gapet mellan de

största och de minsta har samtidigt växt. Raketerna
på listan är däremot ett par mindre förbund. Klätt -
erförbundet har till exempel ökat omsättningen med
över 140 procent och Triathlonförbundet hela 200
procent.
Det är viktigt att komma ihåg att omsättningen i ett

förbund kan variera från ett år till ett annat. Stora
mästerskap tenderar att lyfta omsättningen och alla
idrotter har inte ett EM, VM eller OS varje år. Vissa
förbund har också särskilda aktiebolag med intäkter
som inte alltid redovisas inom ramen för moderför-
eningen. Brutna räkenskapsår kan också påverka sta-
tistiken.

Ökat bidragsberoende
Kraftigt höjda statsbidrag ligger bakom en stor del av
ökningen av förbundens totala omsättning. Det inne-
bär att beroendet av statliga medel också har ökat.
Drygt 30 procent av förbunden finansierade sin

verksamhet till 70 procent eller mer med hjälp av
bidrag 2017. År 2009, som är första året Centrum
för idrottsforskning gjorde sådana beräkningar, var
motsvarande siffra knappt tio procent. I de största
förbunden var bidragets andel av omsättningen om -
kring 25–45 procent 2017. För fotboll och golf var
det däremot lägre. Några av de minsta förbunden
finansierades helt och hållet via bidrag 2017, till ex -
empel gång, issegling och landhockey.

Pengarna växer
i svensk idrott 

– bidragsberoendet
ökar

Nio elitidrottare och vad de har lärt sig av framgång
och misslyckanden under idrottskarriären. Det är
utgångspunkten i boken Athlete Learning in Elite
Sport av Örebroforskaren Natalie Barker-Ruchti.

– I boken är idrottarna i centrum, vilka de var när de
startade sin karriär och vilka de har blivit under sin
idrottskarriär. Det handlar om det individuella läran-
det hos elitidrottare över tid och deras personliga
utveckling, säger Natalie Barker-Ruchti, universitets-
lektor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.
De nio elitidrottarna i boken är aktiva inom både

individuella sporter och lagsporter. De kommer från
olika länder och bär på olika erfarenheter. Boken
vänder sig främst till forskare och studenter inom
området, men Natalie Barker-Ruchti säger att tränare
och sportorganisationer också kan ha nytta av den.
– Mycket av forskningen inom elitidrott utgår från

tränare. I boken vänder vi på perspektivet och denna
kunskap kan vara ett stöd i tränares arbete.
Boken är uppdelad i tre sektioner. Förutom fallstu-

dier beskriver Natalie Barker-Ruchti ramarna för eli-
tidrotten i dag och dess betydelse för både idrott och
forskning inom området.
– Huvudbudskapet är att det krävs individuella lös-
ningar för varje idrottare. Ett exempel från boken
handlar om en kvinnlig religiös boxare från Somalia.
För att hon ska kunna utöva sin sport krävs en del
lösningar som är specialanpassade till henne.
Boken ger en unik inblick i laguttagningar, skador,

flytt, framgång och misslyckanden som alla är en del
av elitidrottarnas liv.
– Det handlar om helhetsperspektiv. Det är viktigt att
inte bara berätta framgångshistorier inom idrotten
eftersom de bara utgör en liten del av historien, avslu-
tar Natalie Barker-Ruchti.

Ny bok om elitidrottare och lärande
  

Branschpressen lanserar
Kommunikationsarenan i
Almedalen

Ett stenkast från Vinäger i centrala Visby
byggs den nya samlingspunkten för alla
som jobbar i de branscher som Resumé,
Dagens Media och Medievärlden bevakar.
  Här arrangerar de tre branschtidningarna
under måndag 1 juli till torsdag 4 juli semi-
narier, mingel och andra sammankomster
för läsare och kunder. Mellangatan 22 blir
också ett nav för de tre varumärkenas
redaktionella arbete, med intervjuer samt
podd- och tv-inspelningar.
– Kommunikationsarenan blir den självklara
mötesplatsen för alla som är intresserade
av de många viktiga frågor som medie- och
kommunikationsbranschen brottas med,
säger Fredrik Svedjetun, chefredaktör för
Dagens Media och Resumé.
  Totalt arrangeras cirka 25 seminarier på
Kommunikationsarenan under politikervec-
kan. Varje dag inleds klockan 08:15 med
Morgonsvepet LIVE, där Resumés redak-
tion, Netigate och inbjudna gäster går ige-
nom dagens viktigaste händelser.

  
Aldrig mer skummande 
öl i skogen

Nu är tiden med skummande öl i skog och
mark förbi. Lagom till friluftssäsongen
lanserar Arboga bryggeri, i samarbete med
den amerikanska tech-startupen Lightning
Packs skapare av HoverGlide packs™, värld -
ens första ölryggsäck med anti-skaktek-
nik. Arbogas ölryggsäck ”svävar” i luften
med hjälp av en ny revolutionerade stabili-
seringsfunktion, testad av den amerikans-
ka armén, och säkrar kyld och oskummad
öl runt lägerelden.
– Vi brygger öl för att förgylla tillvaron efter
en lång dag ute i skog och mark. Prob -
lemet är att när man bär öl i ryggsäcken
blir den skummad och ljummen. Och vem
känner inte igen frustrationen och besvi-
kelsen av att en öl exploderar i ansiktet på
en när man känt att man gjort sig förtjänt
av den? Det är slut med det nu, säger
Marcus Friari, Brand Manager Swed ish
Brands på Galatea..

 
 

Natalie Barker-Ruchti
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Hennickehammars Herrgård, Box 52 682 22 Filipstad  | 0590-60 85 00  
  hotel@hennickehammar.se  |  www.hennickehammar.se

Upptäck Hennickehammars Herrgård i sommar

Må gott under en herrgårdsweekend med god mat  
och avkoppling i värmländska Filipstad. 

NORA BERGSLAGSFÖRSAMLING

Gudstjänst varje söndag 
i Nora, Viker och/eller Järnboås

Nora Kammarmusikfestival: 14 juni – 19 juni.
LunchOrgel i Nora kyrka:  19 juni, 3 juli, 31 augusti kl. 12.12.
Larsmässkonsert i Järnboås kyrka: Lördag 10 augusti kl 17.15.
Musik vid Helgsmål i Grecksåsars kapell: varje lördag (1/6-7/8) kl. 18.00.
Vikers kulturvecka: 19 juli – 28 juli.
• LunchOrgel i Vikers kyrka. Onsdag 24 juli kl. 12.12. 
• Allsångskonsert i Vikers kyrka: Åsa Jinder. Lördag 24 juli kl. 19.00.
Konsert i Nora kyrka: 
• University of Oregon´s Chamber Choir, USA. Körkonsert. 4 aug. kl. 18.00.
• Janne Schaffer – Music Story. söndag 18 aug. kl. 18.00.

Besök vår butik, KyrkBoden. Öppettider: Mån - Fre 10-18 Lör. 10-14 
För mer info. om våra verksamheter: www.svenskakyrkan.se/nora

Stolta leverantörer av vällagad mat till Askersunds invånare 
och deras besökare. 

Klockargardenmat.se  info@klockargardenmat.se 0583-711380 

Välkommen till Wasa Källar’n 
– den lilla mysiga matkrogen på väster

God mat till bra priser.
26 platser inne och 14 platser ute.

Fullständiga rättigheter.

Ringgatan 10 i Örebro • Tel. 019-33 30 40

Öppet: Onsdag - Lördag från kl 17:00

Wasa Källar’n

 

Ta en tur på 

Sveriges vackraste vattenväg 

Båtturer på Göta kanal med M/S Bellevue 
Sjötorp – Töreboda eller omvänt genom 16 slussar 

PRIS: 500:- 

Fri bussanslutning tillbaka. 

Välkommen att följa med 

Mariestads Skärgårdstrafik AB 
Tel. 0501-51470  www.gotakanal.net 

Ta en tur på
Sveriges vackraste vattenväg
Båtturer på Göta kanal med M/S Bellevue

Sjötorp – Töreboda eller omvänt genom 16 slussar

PRIS: 550:-

Fri bussanslutning tillbaka.

Välkommen att följa med

Mariestads Skärgårdstrafik AB
Tel. 0501-51470 www.gotakanal.net



18 Marknad

Agneta Bloms titel är Universitetslektor
inom institutionen för humaniora,
utbildnings- och samhällsvetenskap.
Hon är statsvetare och kommunfull-
mäktiges ordförande i Örebro. Starkt
engagerad i frågor gällande demokrati
och mänskliga rättigheter och har job-
bat på uppdrag för Regeringskansliet
till exempel för att motverka idrottsre-
laterat våld och för en positiv suppor-
terkultur. En vecka innan EU-valet
hade vi ett långt samtal om politik,
demokrati, mänskliga rättigheter och
det politiska läget i världen.

Agneta är född och uppvuxen i Upp -
sala, med en pappa som var 50-år när
hon föddes, han var född 1912 och
växte upp på landet utanför Uppsala.
Mamma växte upp i en statarfamilj
och flyttade runt en hel del, men med
ett ursprung i Dalarna och Uppland.
Fast hon föddes i Västernorrland. Där
morfar arbetade som lantarbetare. 
Själv är Agneta uppväxt i ett miljon-

programsområde i Uppsala som heter
Valsätra-Gottsunda. Där tillbringade
hon sina grundskoleår och de åren har
präglat henne. Även fast det inte var så
många år så menar hon att det är ofta
de åren som Agneta tänker tillbaka på. 
En ganska vanlig tjej beskriver hon

sig som men jag undrar ändå med
tanke på den bakgrunden om hon
ändå inte är lite speciell. Universitets -
lektor, statsvetare, kommunfullmäkti-
ges ordförande och flera uppdrag åt
Regeringskansliet. Jag undrar hur vägen
dit såg ut?
– Jag är född 1962 och har haft tre
äldre syskon, som är betydligt äldre än
vad jag är. Ingen av dem läste vidare
på det sättet som jag hade möjligheten
att göra. Min generation var kanske

den första där det blev självklart att
man läste vidare, på gymnasiet till
exempel, även om det kunde se väldigt
olika ut.
Agneta läste treårig humanistisk linje,

som det hette då, vilket hon menar var
obegripligt varför hon gjorde det. Var -
för då undrar jag?
– Jag borde ha läst samhällsvetenskap-
ligt för det var de intressen som jag
redan då hade. Inom humanistiskt
skulle man specialisera sig som till
exempel att läsa språk. Förvisso läste
jag humanistisk med samhällsinrikt -
ning när jag gjorde mina val, så det
blev rätt ändå.
Agnetas mamma Brita var mittersta

barnet i en syskonskara på elva, där
fanns det inte resurser för att mer än
en av dessa skulle läsa vidare och det
blev inte Brita eftersom hon ansågs så
stark att hon skulle klara sig ändå.
– En lärare sa till till henne att du Brita
behöver inte oroa dig för du kommer
att klara dig ändå. Det hade mamma
alltid med sig som bagage. Jag kom-
mer ihåg när jag växte upp, när jag
blev äldre, så pluggade hon hela tiden,
det var alltid någon kurs som hon
gick. För henne betydde det jättemyc-
ket att jag skulle få läsa vidare. Det var
inte längre en kostnadsfråga då min
generation växte upp. Så jag har alltid
blivit uppmuntrad att läsa vidare.
– Men själv hade jag tänkt mig att bli
fritidsledare, det var mitt mål, jag hade
inte tänkt mig att läsa på universitetet.
Efter gymnasiet så jobbade jag ett år
på en fritidsgård eftersom man var
tvungen att ha gjort praktik för att
komma in på fritidsledarutbildningen
som var en folkskoleutbildning. Men
sen åkte jag till London och blev au
pair och under det året bestämde jag

mig ändå för att söka in på universitet. 
Agneta ville absolut inte söka till

Uppsala universitet trots att hon hade
en relation dit då hennes mamma var
administratör där. Men steget ifrån
hennes uppväxt till den akademiska
världen i hemstaden blev för stor. Det
tillsammans med en nyfikenhet att all-
tid titta vad som finns runt hörnet
gjorde att hon till sist hamnade i Lund.
– Det var kanske ingen slump att jag
hamnade där då jag sökt dit men fak-
tum är att jag sökte Göteborg i första
hand men vågade inte vänta in den
sista antagningen så jag tackade ja till
Lund.
– Jag flyttade dit utan någon bostad
och utan att jag kände någon där. Jag
hade ingen relation till Skåne överhu-
vudtaget. Men jag var 20 år och hade
enbart mig själv att ta reda på. Pack -
ade ner lite kläder, en kudde och en
kastrull som jag faktiskt fortfarande
har kvar. Den kastar jag aldrig, haha…
Men allt löste sig och det är det fantas-
tiska i den åldern att allt löser sig på
något sätt.
Agneta började läsa statskunskap

och gick ifrån att vara en ganska skolt-
rött person under gymnasiet till att
inte göra någonting annat än att plug-
ga.
– Hela världen öppnade sig, det var
fantastiskt roligt. Jag träffade också på
lärare som såg det och uppmuntrade
mig. En av de lärarna är fortfarande en
av mina riktigt goda vänner. Fort -
farande har jag tät kontakt med hon -
om och det är så otroligt roligt. Han
har följt mig från första dagen då jag
klev in på universitetet  tills idag.

Text Pelle Blohm Foto Dan Lindberg

Agneta Blom brinner
för demokratifrågor

Forts.  20   »

Porträtt_06-19.qxp_Sid__Marknad_-19  2019-06-12  14:02  Sida 2



Nummer 6 2019  19

Porträtt_06-19.qxp_Sid__Marknad_-19  2019-06-12  14:02  Sida 3



20 Marknad

Agneta Blom.

Porträtt_06-19.qxp_Sid__Marknad_-19  2019-06-12  14:02  Sida 4



Vad var det som gjorde att du tyckte
att det var så oerhört roligt? 
– Helt plötsligt hjälpte studierna och
böckerna mig att se världen. Att förstå
världen på nya sätt och nya ord att
sätta på verkligheten. Den kärleken till
mitt ämne har jag sedan behållit, jag är
fortfarande lika förälskad i mitt ämne.
Här drivs jag verkligen över att kunna
få överföra lite grann av det till mina
studenter att tycka att det är spännan-
de att förstå samhället utifrån det
statskunskapliga perspektivet.

När och var började du undervisa?  
– Jag började undervisa väldigt tidigt,
på hösten 1986 i Lund. Samma år som
jag tog min examen. Då blev jag direkt
anställd på institutionen som en admi-
nistrativ assistent och höll mina första
föreläsningar redan på hösten 1986.
Då var jag 24 år och undervisade på
något som hette hälsosjukvård- och
administration. 

Det måste ha varit tufft? 
– Det var väldigt tufft, där läste i
huvudsak kvinnor som hade utbildat
sig i vårdyrken och ville göra karriär
genom att kunna bli klinikchef till
exempel. Där kom jag som ung tjej…
det var ett ganska kallt dop kan man
säga och det var bara att simma. 

Berätta om statskunskap. Vad innebär
det?
– Statskunskap är läran om politik och
förvaltning. Det består av fyra grund -
klossar kan man säga. 
1, Dels politisk teori som handlar om
teorier om staten, teorier om vad poli-
tik är, politiska ideologier, man får lära
sig om upplysningstidens filosofer och
hur man såg på makt och hur demo-
kratin vuxit fram.
2, Sen är det en del som handlar om
hur politiska system är uppbyggda,
hur bygger man stater, hur bygger man
valsystem, hur ser kommuner och reg -
ioner ut och så vidare. 
3, Därefter finns det en del som hand-
lar om förvaltning, administration,
hur man skapar underlag för politiska
beslut, hur man skapar rättssäkra
institutioner. Mötet mellan den folk-
valda demokratin och den professio-
nella och elitistiska förvaltningen som
ska bygga på professionell kunskap. 
4, Till sist finns en del som handlar om
internationell politik. Den står ofta
över staters organisationer, där finns
inga grundlagar som styr, inom staten
finns alltid ett lagsystem som man kan
luta sig mot. Om man till exempel bry-

ter mot FN:s konventioner finns inte
sådana klara regler men om regeringen
bryter mot den svenska konstitutionen
så finns regler för hur vi avsätter rege-
ringen.

Jobbar du med alla dessa delar?
– Det jag kan mest och jobbar mest
med är förvaltning och det politiska
systemet. Det är mitt huvudfokus. Sen
har jag jobbat mycket med demokra-
tifrågor för att jag är besjälad av det.
Det är mer en passion jag har. Sen har
jag också sysslat en hel del med våld
inom ramen för demokrati. 

Kan du definiera demokrati och mänsk -
liga rättigheter för mig?
– Hmm, det är inte så lätt. Men om
man gör det enkelt så bygger demo-
krati på att folket styr sig själva. Man
kan se världen som föreningar på olika
nivåer. Om man börjar att titta på för-
eningen Sverige, svenska staten, så
innebär den svenska demokratin i grund -
en att alla människor som är svenska
medborgare är med och bestämmer
vilka som ska styra den svenska staten.
Du kan också vara med dem som styr
Sverige men du måste vara svensk
medborgare för att sitta i riksdagen
och du behöver vara med i ett parti då
vi har partidemokrati i Sverige.
– Vem som helst har möjlighet att gå in
i ett politiskt parti och börja engagera
sig och kanske sitta i riksdagen. Det är
också så om man tittar på de som sit-
ter i riksdagen att det är verkligen
människor från alla möjliga bakgrun-
der och alla möjliga vägar in i det. 
– Det är demokratins idé att männi-
skor själva har en möjlighet att vara
med och påverka. Genom att vi röstar
och att vi kan organisera oss och enga-
gera oss och vara med. Det skiljer ju
från en diktatur där det är andra saker
som bestämmer om man kan vara med

i makten. Det allra viktigaste är att
man inte kan avsätta sina ledare. 

Med tanke på det. Hur ser du på den
politiska utvecklingen i världen?
– Det finns anledning att vara orolig
för vad som ska hända i länder som
just nu inskränker demokratin. Där
röstar man bort möjligheten att rösta
bort folk vilket är lurigt. En av demo-
kratins viktigaste egenskaper är kans-
ke att den som tvingas kliva av får
vara en god förlorare. 
– När till exempel Donald Trump blev
vald till president i USA så lämnade
Barack Obama över makten till hon -
om i alla dess delar. Detta trots att de
står väldigt långt ifrån varandra poli-
tiskt eftersom det är så systemet funge-
rar. Hade det varit i en icke fungerande
demokrati så hade kanske makthava-
ren inte lämnat över makten.

Finns det några fler delar i detta för
medborgarna?
– Ja vi har rätt till yttrandefrihet, att
säga och tycka vad vi vill. Vi har även
rätt att ha åsikter som är väldigt pro-
vocerande, vi har också rätt att tycka
att demokratin gör fel och uttrycka
den åsikten. Vi har också rätt och möj-
lighet att ta positioner och vara med
att utöva makt i en demokrati. Vilket
aldrig är enkelt. Men vi kan göra det.
En diktator har det mycket enklare då
man inte behöver fråga någon annan. 

Att du brinner för demokratifrågor är
helt klart men finns det några fördelar
i en diktatur?
– Det blir sällan bättre utan oftast
sämre. Demokratiska beslut är oftast
långsamma och de blir kompromissa-
de, alla är ofta lite missnöjda med ett
demokratiskt beslut men de kommer
att hålla mycket längre just för att man
blivit lyssnad på. Så även om det inte

är perfekt så skapar det många möjlig-
heter. 

Mänskliga rättigheter. Hur kommer
det in i detta?
– Mänskliga rättigheter är i grunden
att du har rätten att vara vem du vill
och tycka det du vill. Med det följer
även ett ansvar naturligtvis. Jag har
rätten att vara vem jag vill så länge jag
inte begår våld på dig. Det är ytterst
det som ligger i mänskliga rättigheter.
Du har ett ansvar att vara snäll mot
den andra. Men kokar man ner det så
handlar det om religionsfrihet, yttran-
defrihet, rättighet att älska vem du vill
och rättigheten att inte utsättas för
våld. 

Det låter enkelt men verkar vara svårt
om man ser sig omkring? 
– Ja det är svårt eftersom vi bara är
människor. Vi kommer att göra en
massa fel mot varandra, både på
enskild nivå och systemnivå och där-
för är det otroligt viktigt att hålla det
vid liv hela tiden, att tänka på att idea-
let är att alla människor har lika rätt
och lika värde. Och människors lika
värde är grundläggande rätt till eget liv
på egna villkor så länge man inte ska-
dar någon annan.

Hur står sig dessa värden idag om man
tittar historiskt på det?
– Demokratin ställs inför väldigt stora
utmaningar just nu. Utmaningar i och
med växande våldsanvändning, både i
ordnat våld som i krig men också att
man hotar och trakasserar människor
till tystnad. Den tystnaden kommer
ofta långt innan det blir farligt på rik-
tigt. Vi pratar i princip varje dag om
det här. Så det har ökat men vi pratar
också mer om det vilket det finns
någonting gott i. 
– Sen finns alla miljöhot och vi pratar
om klimatångest, om alla hot som
uppvärmning, förändring av väder och
vind. Det riskerar att göra så att man
börjar hitta på enkla lösningar. Att vi
inte kan ha de här tröga demokrati-
processerna där man måste kompro-
missa om utsläppen utan nu måste vi
ha en upplyst despot som fixar det här.

En upplyst vänlig despot som vill väl
alltså?
– Det man vet historiskt är att när dik-
taturer uppstår så finns det väldigt få
diktaturer som inte missbrukar den
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makt man får. Så antagligen är demo-
kratin som process den som har störst
förutsättningar att få oss att komma
någonvart. Men den kräver också mod
av människor att ta svåra beslut och
mod hos människor att ge ledare man-
dat. Där ser vi också idag att vi har en
tendens att inte ge våra ledare mandat
utan vi röstar på något annan. Vi
splittrar våra röster till många partier
och i och med det ger vi ingen mandat.
Vi måste samarbeta mer.

Vad tänker du om det som hände efter
riksdagsvalet och den processen?
– Den var smärtsam eftersom så många
hade målat in sig i sina hörn. Men det
visade ändå att i ett läge där man
måste positionera sig för att få någon
att ta ansvar så fungerade den proces-
sen. Även om den fortsätter att vara
jobbig så innebär den ändå att det blir
många aktiva val och vi får möjlighet
att fundera igenom olika frågor. Sen
ställer det ett krav på oss vanliga med-
borgare att faktiskt sätta oss in i frågor
och inte gå på enkel information.

Vilken väg tror du politiken kommer
att ta? Det ser onekligen mörkt ut gen -
erellt i världen om man är för demo-
krati, yttrandefrihet och mänskliga
rättigheter?
– Det är inte alls säkert att vi är på väg
mot någon sorts armageddon. Även
om olika värden ifrågasätts, det gör ju
att vi måste prata mer om det också.
Så vi behöver inte alls vara på väg mot
något tredje världskrig utan vi kan lika
gärna hitta fredliga vägar. Men om vi
börjar att slåss då går det åt helskotta. 

Finns det paralleller att dra ifrån histo-
rien när det har smällt i jämförelse
med dagens politiska oro?
– Historien upprepar sig aldrig på
samma sätt men visst finns paralleller
att dra. Vi lever i en mer osäker värld
där man känner ett behov av att säkra
upp försvarsmakten, säkerhetspoliti-
ken blir viktigare. Vi ser även stora
flyktingströmmar som bidrar till stora
påfrestningar mellan människor. Man
diskuterar hur vi i den kristna världen
är upplysta men muslimerna där borta,

det är farliga människor. Vi bygger vi
och dom tänkande och det kan aldrig
leda till något konstruktivt.

Var finns de nya radikala politiska
rörelserna? Finns de överhuvudtaget?
– De finns. Inom statsvetenskapen
talar vi om hur vi håller på och byter
från en vänster-höger-skala till något
som man kallar för Galtan-skalan.
”Gal” står för grön alternativ och libe-
ral medan ”tan” står för traditionell,
auktoritär och nationalistisk. Då kan
man se hur det där vrider sig. Är det
kanske det vi ser i den svenska politi-
ken med de svängningar som är där?

Är det även en internationell rörelse?
– Ja det är en internationell trend.
Man ser att det håller på att växa fram
nya rörelser och då blir det så att öpp -
enhet, demokrati, det icke materiella,
miljö, det gröna med omställning till
en annan värld kontra  de traditionella
värdena med familjen, det auktoritära
styresättet står som alternativ till det.
Världen går att förstå på det viset idag.
– Allting lever förvisso samtidigt men
genom att sätta på sig det perspektivet
istället så öppnas det nya sätt att se på
det.

Hur tror du att man kommer att se till-
baka på den tiden vi lever i nu? 
– Det är alltid lätt att stå med histori-
ens ljus och döma de som tagit beslut
innan. Men man kan också försöka
sätta sig in i hur de såg på det. Vad ville
de åstadkomma? Vad kan vi lära av det
och förändra så att det blir bättre?

Avslutningsvis: Vilken väg är den bästa
för att nå det hållbara samhälle som
många eftersträvar just nu?
– Då är vi tillbaka till demokratin igen.
Om vi trodde att den auktoritära sta-
ten med sina snabba enkla beslut skul-
le lösa detta så vore det idealiskt. Men
det finns ingenting i världshistorien
som visar att människor klarar av det.
Utan det är enbart tråkiga, jobbiga,
sega demokratiska processer som kom -
mer att kunna leda till någonting håll-
bart.

22 Marknad

Agneta Blom.
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Vi söker dig som är nyfiken och hungrig med
dokumenterad säljerfarenhet.
Vi är en nyfiken, aktiv och snabb organisation
där du är en viktig del i vår utveckling. För att
lyckas som säljare hos oss älskar du att göra
affärer och ser, som oss, våra kunders
framgångar som ett kvitto på våra egna.
Du kan bli vår nya hjälte i ett entusiastiskt
och drivet team!

Målfokuserat
säljuppdrag!

Vi söker säljare i
Göteborg

Helsingborg
Örebro

Stockholm
Läs mer om tjänsterna på hkm.se/lediga-jobb
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Här är en grej som ni inte har läst myc-
ket om i närkingsk media: tre killar
från Glanshammar har byggt upp ett
företag som förra året spräckte den
magiska 100-miljonersgränsen i om -
sättning och du eller någon du känner
äger garanterat minst en av deras väs-
kor. Vi träffade Daniel Sandqvist och
Sebastian Westin på Sandqvists huv -
ud kontor vid Hornstull i Stockholm.

Historien om Sandqvist började 2004
när Anton Sandqvist, som då arbetade
på Toshiba, tröttnade på att det inte
fanns några snygga datorväskor att
köpa. Men istället för att rycka på
axlarna, sucka och nöja sig med en
medioker gratisväska så sydde han sin
egen väska hemma på kammaren, i
kapellväv, inspirerad av det schweizis-
ka varumärket Freitag. Responsen från
avundsjuka kollegor var så positiv att
han sydde några fler, och sålde in dem
till Stockholmsbutiken Grandpa.

Än så länge var varken Antons lille -
bror Daniel eller Daniels kompis Seb -
astian inblandade i det som kom att
utvecklas till Sandqvist. Daniel och
Sebastian arbetade istället med gratis-
tidningen People, som de hade grundat
tillsammans.
– Men Anton hängde rätt mycket hos
oss, han fick sitta i ett rum utan föns-
ter där han också hade sitt lager. Det
blev naturligt att vi, som via People
redan hade ena foten i popkultur, lifes-
tyle och modevärlden, började hjälpa
till, berättar Daniel.

Daniel och Sebastian hade koll på vad
ett nytt modevarumärke behövde på
marknadsföringssidan och avlastade
Anton med de bitarna. Runt 2006, när
Anton började bli trött på sin numera
välkända datorväska, satte sig så trion
ned och stakade ut vad de ville göra
med bolaget. Daniel berättar:
– Vi hade kontor på Kungsholmen. Jag
och Sebastian höll på med tidningen,
Anton jobbade halvtid på Toshiba. Vi
gjorde det på den här nivån fram till
2010 ungefär och hade då nått en om -
sättning på omkring fyra och en halv
miljon.

Framgångssagan Sandqvist 
– Daniel Sandqvist och Sebastian Westin berättar

Forts.  26   »
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      Daniel Sandqvist och 

Sebastian Westin.
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– Nu hade man kanske inte varit så
naiv och tänkt ”vad kul, en till grej ut -
över mitt vanliga jobb”, men då tänkte
vi att vi kunde ta kvällar och helger
och jobba lite till. Det är en stor del i
att vi sitter här idag, att vi var så naivt
arbetsvilliga då, menar Sebastian.

2010 var ett nyckelår för Sandqvist.
Trion, som delade ett kontor på Borg -
mästargatan (“ett kyffe”, enligt Seb -
astian) bestämde sig för att ge företa-
get en chans. Under året började först
Anton, sedan Daniel, och till sist Seb -
astian, att jobba heltid med Sandqvist.
– Då hände det jättemycket. Vi ökade
snabbt i synlighet och omsättning och
året efter öppnade vi vår första butik.
Vi letade efter ett nytt kontor och hit-
tade en källarlokal med rimlig hyra
eftersom det var en källare. Vi tänkte
“den är alldeles för stor men vi kan
kanske hyra ut” – sen insåg vi att vi
kunde kombinera kontor och butik,
minns Daniel. 

Trion testade, och det visade sig funge-
ra utmärkt. De anställde snart en
butiks ansvarig. Sedan insåg de att
Anton inte längre hann med produk-
tion och in köp, att Daniel och
Sebastian hade fullt upp på sälj och
marknad, och att de inte längre hann
med att designa alla produkter tillsam-
mans. De rekryterade en designer, en
produktionsansvarig, och en säljare.
Sebastian: Vi växte ganska snabbt ur
källarkontoret och flyttade in på
Bränn kyrkagatan. Jag gick igenom bil-
der här omdagen när jag åkte tåg och
såg foton från den tiden, det var någon
som fyllde år eller nåt, vi hade gjort ett
långbord i köket för åtta personer. Det
var nog ungefär så många som vi var
då.
Daniel: Det tyckte vi var ett jättestort
kontor.
Sebastian: Ja och nu har vi flyttat hit
till Hornstull och är 35 personer. Vi
var “tre närkingar med en dröm” men
när vi väl började anställa så fattade vi
att vi inte kan vara överallt, att vi är
inte bäst på allt vi gör. Vi vågade släp-
pa taget lite.

Vad skulle ni säga är era styrkor?
Daniel: Vi är relativt orädda, bra på
försäljning och att bygga varumärke.
Allting börjar med produkten och
varumärket och det är där vårt fokus
ligger idag. Sen måste man våga släppa
på de andra bitarna, det finns folk som
är superduktiga på dem.
Sebastian:Men vi var bra nog i början.
Anton byggde till exempel vår första
webbshop redan 2006. 
Daniel: Ja det går att åka Vasaloppet
helt otränad och äta Pringles hela
vägen också, om man bara vill det till-
räckligt mycket.

Sajten som Anton gjorde var viktig.
Den betydde att Sandqvist tidigt börja-
de sälja bra online, vilket ledde till att
bolaget lika tidigt skaffade en logistik-
partner.
– Det var en dealbreaker, minns Daniel.
Så skönt att slippa packa alla lådor
och paket själv, och så mycket billigare
och snabbare leveranser till kund.

En sak som har förändrats under tiden
Sandqvist har gått från källare till
flaggskeppsbutiker är hur hållbarhet
och miljötänk i allmänhet har gått från
att vara buzzwords till något som alla
varumärken behöver förhålla sig till.
2016 anställde Sandqvist en hållbar-
hetsansvarig och styrde om all pro-
duktion och material till hållbara mat -
erial. Det är ett ämne som Daniel och
Sebastian brinner för, och gärna vill
berätta om.

Ni tillverkar i dagsläget era väskor i
Indien och Vietnam. Berätta om hur ni
arbetar med miljö och arbetsmiljö i
produktionen.
Sebastian:Vi jobbar långsiktigt med alla
våra leverantörer. Vi är med i Fairwear
foundation som hjälper oss att säkra
goda arbetsvillkor och ser över lev-
nadslöner, rimliga arbetstider, säker
arbetsmiljö och rättvisa arbetsavtal.
Daniel: Vi är även med i Leather Work -
ing Group som jobbar för att minska
miljöpåverkan från läderindustrin. De
kontrollerar användning av kemikali-
er, energi, vatten och utsläpp. För att
kontrollera detta så gör de löpande
granskningar och betygsätter garveri-
er. Sandqvist jobbar bara med Gold
Rated garverier, vilket är den högsta
rankingen. All vår bomull är ekologisk
och vi köper den direkt hos bomulls-
odlarna. Våra syntetiska material kom -
mer från återvunna petflaskor och vårt
läder kommer från skandinaviska kos-
sor. Viktigt då vi har tuffa djurskydds-
lagar här. 
Sebastian: Vi har dessutom egna Rep -
air Shops där vi erbjuder reparation av
våra produkter för att ge dem ett läng-
re liv. Samt en Redesigned-kollektion
där vi gett nytt liv åt gamla produkter
och återanvänder gammalt material. 

2015 valde Anton Sandqvist att gå ur
den dagliga driften av bolaget. I en

intervju från 2016 berättade han att
han precis hade börjat bo på halvtid
på landet utanför Vingåker. Han är
dock fortfarande kvar i rollen som sty-
relseordförande för Sandqvist.
– Anton är sjukt driven och hands on
och han älskade tiden då vi gjorde allt
själva, säger Sebastian.
– Han hade en dröm om friare tyglar
och att få bestämma saker själv, sen
fanns det plötsligt rutiner och semes-
terscheman. Nu trivs han jättebra, så
det var nog ett bra beslut för alla par-
ter, fyller Daniel i.

Er vd Caroline Andersson tillträdde i
oktober 2015 efter att tidigare ha varit
Commercial Manager på Craft Sports -
wear. Berätta om beslutet att rekrytera
externt, att inte ta den rollen själva.
Sebastian:Varken jag, Daniel eller Anton
ville ha vd-rollen. Det var ett enkelt
beslut att rekrytera externt, men en
tidskrävande och svår rekrytering.
Daniel: Det är viktigt att inse vad man
är bra på och se till att våga släppa allt
annat. Caroline är grymt duktig och vi
kompletterar varandra på ett bra sätt.

Hur ser arbetsfördelningen ut mellan
er två idag?
Daniel: Vi är Brand Directors och vi
jobbar strategiskt och övergripande
med att bygga varumärke och driva
tillväxt.
Sebastian: Det kan vara saker som var
vi ska öppna nästa butik, vad vi sak-
nar i vårt sortiment, vad vill vi förmed-
la med den kommande kampanjen...
det är ganska brett. Men vi ser också
strategiskt framåt – vad behöver vi för
att få företaget att växa, vilka tjänster
ska tillsättas.
Daniel: Det handlar om att få ut plan -
en och visionen i alla led och få ut max
utifrån våra förutsättningar.

Min tes var att ni numera kanske fram-
förallt har rollen som kulturbärare.
Sebastian: Kul att du säger det, för vi
pratar ganska mycket om oss själva som
kulturbärare. Men det finns andra i
företaget som också är det. Om Vogue
kommer hit kanske de pratar med vår
Head of Design. Någon annan kanske
skulle välja att prata med Henrik som
är hållbarhetsansvarig.

Hur mycket har ni själva reflekterat
över den resa ni och företaget har gjort?
Daniel: Vi har jobbat på och inte stan-
nat upp och tänkt på det så ofta. Men
plötsligt är det 35-40 personer på kon-
toret.
Sebastian:…och man är 35-40 år gam-
mal. Det är kul att vi ändå har växt
organiskt, med egna pengar. 
Daniel: Det har passat oss rätt bra tror
jag, vi är noggranna och envisa och
kostnadsmedvetna. Inte så riskbenägna.

Ni har aldrig lockats av att ta in risk-
kapital?
Sebastian:Nej, inte direkt. Det är många

som kontaktar oss och är intresserade
av bolaget, men vi har hittills inte känt
något behov av det.
Daniel: Det är kul att få bestämma allt
själva och så här långt har det funkat
bra.

Ni har gjort en hel del samarbeten med
profiler och varumärken, till exempel
Morakniv, Hasselblad, och Volvo.
Berätta!
Daniel: Ja vi gillar verkligen den typen
av oväntade samarbeten. Vi har jobbat
med Volvo i snart sex år och det är
fantastiskt kul. Dom är krävande och
noga med kvaliteten. Dessutom är det
ju ett etablerat varumärke med stark
förankring till Sverige.
Sebastian:Det samma gäller Morakniv
och Hasselblad som vi också gjort
samarbeten med. Starka varumärken
och fina produkter.

De senaste åren har Sandqvist haft en
fin tillväxtkurva och 2018 klev de över
den magiska 100 miljonersgränsen. “Vi
tycker att vi vuxit kontrollerat men
visst är det intensivt och mycket jobb”,
säger Sebastian.

Hur ser planerna ut för Sandqvist fram -
över?
Daniel: Vi vill fortsätta att öppna egna
butiker. Nyligen öppnade vi en butik i
Göteborg och en i Gamla Stan i Stock -
holm. Vi kommer även att fortsätta satsa
online och utveckla varumärket i rätt
riktning.
Sebastian: Vi kommer att fortsätta att
utmana oss själva och hela branschen
när det gäller hållbarhet och fortsätta
att göra riktigt bra produkter. 

Vad ser ni för utmaningar i närtid?
Daniel: Vi har ett sortiment med en
otrolig bredd och gör allt ifrån funk-
tionella ryggsäckar till klassiska läder-
portföljer och handväskor. Att hålla
ihop den bredden under samma varu-
märke är definitivt en utmaning. 
Sebastian: I dagsläget säljer vi mest i
Europa, men på flera marknader har
vi bara skrapat på ytan. Vi har mycket
kvar att göra. Vi siktar på att dubbla om -
sättningen på tre år.

»

26 Marknad

Sebastian Westin.

Daniel Sandqvist.
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En magisk kostymutställning
helt utan tyg på Örebro slott.

19 juni - 1 september

Historiens vackraste kläder återskapade i papper.

Den belgiska konstnären Isabelle de Borchgrave har gjort 
sig känd för sina konstverk där hon återskapar historiska 
klädedräkter helt i papper. De är magiskt naturalistiskt ut-
förda och det är först när betraktaren kommer riktigt nära 
som det framgår att det faktiskt är papper och inte tyg.

Sommaren 2019 kommer mer än 40 verk av Isabelle att 
visas upp i Örebro slotts vackra salar.

Öppettider, priser och mer information på
orebroslott.se



28 Marknad

I maj 2018 öppnade han sin ateljé i
Wadköping. Zilverzmen, eller Peter
Larsliden som han heter, har ett förflu-
tet hos SAAB i Linköping och att
bygga flygplan.

– Att vara född på landet, som jag är,
och på ett lantbruk utanför Linköping
– det har jag förstått är annorlunda än
att vara uppväxt i en stad. Det handla-
de aldrig om att bli curlad när jag
växte upp, utan det fanns oftast mate-
rial man kunde bygga saker av. Var det
exempelvis vinter plogade vi och spo-
lade en egen rink. Målburen byggde vi
av plankor. Jag ställer mig alltid frågan
– kan jag göra det själv, säger Peter
Larsliden när vi pratar företagande
och vad han gör under namnet Zilverz -
men.
En dyslexi ledde till att resultaten i

skolan inte blev så bra. Då, vi pratar
1970-talet, var inte det begreppet upp-
funnet. Istället för gymnasium blev det
yrkesskola.
– På den tiden kunde man gå en lär-

lingsutbildning och för min del ham-
nade jag på SAAB och deras plåtverk-
stad. Där fick jag lära mig att arbeta
med materialet, löda, klippa, forma –
allt det man kan göra med plåt.
Efter det blev det ett antal år inom

flygplanstillverkning innan Peter fick
rycka in som lärare på SAAB för att
lära ut hur man arbetade med plåt.
– Där blev jag kvar i 27 år. Så lite
pedagogik har jag allt lärt mig och det
passar bra för de kurser jag håller i sil-
versmide.
Platsen vi är på är Peters ateljé i Wad -

köping. Utanför faller ett kort och
kraftigt sommarregn. Någon ensam
mygga har letat sig in i lokalen och
surrar lite förstrött runt våra huvuden.
Några råämnen silver ligger på bordet
framför oss. Montrarna vid entrén visar
exempel på det som finns att köpa.
Det var dock en ren slump som gjorde
att han blev silversmed.
– Bibbi, som är min sambo i dag, sa en
dag när vi passerade ett fönster med
silversmycken: det där gillar jag. Om

du någon gång vill uppvakta mig med
något speciellt, så… Det där satte förs-
tås igång mig och, pling, jag ställde
mig frågan: 
Kan jag göra det själv? 
På den vägen har det varit. 2008

gjorde han sin första utställning. 

Vad är största fördelen att gå från en
anställning till att bli företagare?
– Som anställd får du alltid en lön som
singlar in på ditt konto runt den 25
varje månad. Som företagare finns all-
tid den där osäkerheten som gör att du
kämpar. Det kan ses både som fördel
och nackdel, men du får sköta dig helt
själv vad det gäller tider och uppdrag.
Ingen tvingar dig till någonting som du
inte vill göra.

Finns det något du skulle vilja ändra
på när det gäller Skatte- eller bolags-
verket?
– Nej, det fungerar bra. Jag hade i bör-
jan en intention att sköta bokföringen
själv, men där ändrade jag mig snabbt

och sökte hjälp hos en revisionsbyrå.
De har varit ett stort stöd och ett bra
bollplank när jag startade företaget.
Jag startade företaget innan jag sa upp
mig från SAAB, just för att känna på
hur det var att driva företag.
Lars visar hur det går till att bearbe-

ta silver till ringar. Ett ämne spricker
under bearbetningen.
– Det som skulle kunna göras annor-
lunda för oss som sysslar med hant-
verk och konst är beskattningen. En
konstnär som säljer en tavla behöver
inte betala skatt. Men ett konstverk
som du hänger på dig, ett smycke, där
är det 25 procent i moms.

Om någon kommer till dig för att få
råd när det gäller att starta företag.
Vad skulle du säga?
– Följ dina drömmar, skulle jag säga.
Det kanske låter banalt och enkelt,
men att gå och göra saker man van-
trivs med, nej, det är ingen bra tillvaro. 

Zilverzmen – följ dina drömmar

Småföretagaren

Text och foto  Ulf Hjelting
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Örebro, Conventum Kongress
19 dec kl. 19.00

biljetter: CHRISTMASNIGHT.SE, 077-170 70 70

KRALL ENTERTAINMENT & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

Wiktoria•Tommy Nilsson 
Elisa Lindström•John Lundvik

K R A L L  E N T E R TA I N M E N T  I  S A M A R B E T E  M E D  S A N G R É  E V E N T  P R E S E N T E R A R

”DET KAN INTE BLI BÄTTRE 
EN ALLDELES BRILJANT SHOW 
SOM ÄR SYND ATT MISSA” /KAI MARTIN

”A STAR IS BORN 
HÅRET RESER SIG UPP PÅ ARMARNA” /GP

”BLAND DET SKICKLIGASTE 
SOM SPELATS UPP PÅ EN SVENSK SCEN” /AB

”HON ÄR TVEKLÖST EN AV LANDETS 
MEST FOLKKÄRA SÅNGERSKOR” /GT

BILJETTER: KRALL.SE, 0455-61 97 00
ASKERSUND, SJÖÄNGEN  I  12 OKT KL. 19.30

SUCCÉN FORTSÄTTER!

Kr all Entertainment och Sangré Event presenter ar

ASKERSUND, SJÖÄNGEN 
9 NOVEMBER KL. 19.30

BILJETTER: LABERO.COM

Julius Production, Sangré Event och PJP presenterar

WOODSTOCK
50 ÅR

JIMI HENDRIX • BLOOD, SWEAT         AND TEARS • JOAN BAEZ
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL • THE BAND • JANIS JOPLIN 
JEFFERSON AIRPLANE • SLY               AND THE FAMILY STONE

CANNED HEAT • THE WHO •  RICHIE HAVENS • ARLO GUTHRIE
CROSBY, STILLS, NASH AN              D YOUNG • RAVI SHANKAR 

JOHNNY WINTER •                             TEN YEARS AFTER 
COUNTRY JOE AND THE              FISH • GRATEFUL DEAD

ÖREBRO CONVENTUM KONGRESS, LÖR 23 NOV, KL 19.30
BILJETTER: WWW.WOODSTOCK.SE

ÖREBRO KONSERTHUS TEL: 019-766 62 00

EN SVENSK HYLLNINGSKONSERT TILL VÄRLDENS FÖRSTA STORA ROCKFESTIVAL
MIKAEL RICKFORS • DAN HYLANDER • PY BÄCKMAN • LAGAYLIA FRAZIER
MATS RONANDER • CLAS YNGSTRÖM • CONNY BLOOM • JANNE ÅSTRÖM



Det går inte längre att blunda för den
globala uppvärmningen som världen
står inför. Flera komplexa klimatpro-
blem behöver lösas omgående. Ett
stort antal svenska miljöteknikbolag
jobbar därför dag och natt med olika
innovationer som ska göra vår värld
bättre.

En av de hetaste frågorna i klimatde-
batten rör förnybar energi. Människor
har vant sig vid en viss standard och
konsumerar el utefter det. På stor
bekostnad av klimatet. 97 procent av
klimatforskarna är överens – den glo-
bala uppvärmningen är ett faktum och
det krävs snabba åtgärder för att mins-
ka människors påverkan på klimatet.
Flera företag har insett detta och arbe-
tar för att ta fram tekniska lösningar
och innovationer för att människor
ska kunna fortsätta leva utefter sam -
ma standard som tidigare. Här är någ -
ra svenska exemplen på företag som
arbetar med klimatfrågan:

Azelio 
Har funnits sedan 2008 och har en
unik teknologi för termisk energilag-
ring med styrbar elproduktion, vilket
möjliggör hållbar el under dygnets alla
timmar till en låg kostnad. 1,2 miljar-
der människor saknar tillgång till el,
vilket är en förutsättning för samhälls-
utveckling, och mer än dubbelt så
många saknar tillförlitlig elförsörj -
ning. Dessa områden har gjort sig be -
roende av diesel, vilket är både dyrt
och genererar stora utsläpp.

Exeger 
Gör solceller som fungerar i alla typer
av ljus – från solljus till lampor. De har
idag 82 anställda världen över, och en
vision om att alla ytor som exponeras
för ljus ska kunna generera elektrici-
tet. Affärsidén kommer från kombina-

tionen av solceller och fönster, där
grundaren Giovanni Fili för tio år
sedan hade en vision om att täcka alla
fasader i Dubai med transparenta sol-
celler. Från den idén har han nu upp-
funnit en helt ny typ av solcell – som
kan vara en del av i stort sett vilken
produkt som helst.

Skymining 
Är en holistisk lösning på klimatför-
ändring och jordförstöring. Det före-
taget gör är kort och gott att plantera
snabbväxande gräs på utarmad mark.
Gräset absorberar koldioxid och görs
sedan om till en kopia av fossila bräns-
len. En stor del av koldioxiden binds i
marken som markkol – så att jordmå-
nen över tid återskapas för framtida
matproduktion. Odlingen sker på ett
sätt som möjliggör för stora delar av
ekosystemet att återvända. Företaget
ser inte koldioxid som ett problem,
snarare som en läkande resurs.

PowerCell 
Har en både tydlig och ambitiös mis-
sion – att rädda planeten. Företaget
startades som ett forskningsbolag
inom Volvokoncernen, men knoppa-
des av 2008 och noterades på börsen
2014, och har idag 36 anställda. Brän -
slecellstekniken kan få bukt på proble-
men med hälsofarliga utsläpp i sam-
band med förbränning av fossila brän -
slen i allt från personbilar, bussar, last-
bilar till färjor, kryssningsfartyg och
tåg. Själva teknologin i sig är inte ny –
genom att låta vätgas passera genom
bränslecellernas membran får man
elektricitet och 80-gradigt varmt vat-
ten vid kylning. De enda avgaserna är
rent vatten.

Climeon 
Omvandlar värme till ren el 24/7, oav-
sett vilka väderförhållanden som råder.

De har utvecklat innovativ cleantech-
utrustning och är nu världsledande
inom att konvertera lågtempererad
värme till el. Genom att utnyttja tem-
peraturskillnader mellan varmt och
kallt vatten eller gas, kan Climeon
Heat Power-systemet konvertera låg-
tempererad överskottsvärme eller geo-
metrisk värme till lönsam, ren el.
Företaget grundades 2010 av Joachim
Karthäuser och Thomas Öström, och
har idag över 70 anställda.

Northvolt 
Har en vision om att skapa världens
grönaste batteri, med minimalt koldi-
oxidavtryck och de högsta ambitioner-
na för återvinning. Detta för att möj-
liggöra den europeiska övergången till
förnybar energi. Med sina innovatio-
ner vill de besegra klimatförändringen
utan att kompromissa med viktiga
ekosystem, överanvända naturresurser
eller förorena vatten och mark. North -
volt bygger nästa generations litium-
jonbatterier utifrån ett helt nytt kon-
cept, med fokus på vertikal integra-
tion.
Deras första, storskaliga batterifabrik
etableras just nu i Skellefteå och delar
av den beräknas vara i drift 2020.
Northvolt startades 2016 av Peter
Carlsson och Paolo Cerruti och har
idag över 200 anställda.

HYBRIT 
Är ett initiativ med målet att skapa
fossilfri stål. 2016 gick SSAB, LKAB
och Vattenfall ihop för att revolutione-
ra stålmarknaden. HYBRIT siktar mot
att ersätta koks, som traditionellt
behövs för malmbaserad ståltillverk-
ning, med väte. Resultatet blir värl-
dens första fossilfria ståltillverknings-
teknik – med minimala koldioxidav-
tryck. Under 2018 inleddes arbetet
med byggandet av en pilotanläggning i
Luleå. Målet är att ha en lösning för
fossilfritt stål år 2035. Om initiativet
lyckas kan det innebära en minskning
av Sveriges koldioxidutsläpp med tio
procent.

Pumped Hydro Storage 
Kan erbjuda ett miljövänligt alternativ
till kemiska batterier och ett billigt sätt
att lagra energi på, med stor verk-
ningsgrad. Traditionella pumpkraft-
verk har länge använts för att lagra
energi och är den teknik som är över-
lägset störst inom energilagring glo-
balt. Däremot går dessa pumpkraft-
verk i dagsläget bara att utnyttja där
det redan finns vattendammar, som
endast förekommer på ett fåtal platser
i världen. Det nya konceptet går ut på
att nyttja höjdskillnader även under
jord.

30 Marknad

Svenska klimatinnovationer på framfart

Hur lät det när människor för tusen år
sedan läste runinskrifter högt för
varandra? I ett avsnitt av podcasten K-
podd hör vi runologen Maja Bäckvall
läsa högt från bland annat Rökstenen i
Ödeshög, Östergötland. En runsten
som med dess inskrift på 760 tecken
anses ha den längsta runinskriften i
världen.

– Det finns ett jättestort intresse för
runor i Sverige. När vi publicerar in -
lägg om runinskrifter blir de ofta de
mest lästa och mest kommenterade.
Att vi nu gjort inspelningar på moder-
na språk är en tillgänglighetsåtgärd för
personer med synskador eller lässvå-
righeter. Att vi också läser in dem på
återskapade fornnordiska språk hand-

lar om ren nyfikenhet på hur de kan ha
låtit, säger Marcus Smith, projekt-
koordinator, Riksantikvarieämbetet.

I Riksantikvarieämbetets senaste
avsnitt av podcasten K-podd bjuder
språkforskaren och runologen Maja
Bäckvall på drygt en handfull exempel
på hur det hade kunnat låta när män-
niskor för länge sedan läste runinskrif-

ter. Maja Bäckvall läser texterna på
rekonstruerad fornnordiska, på svens-
ka, danska, och engelska.

Det är Riksantikvarieämbetet som
genom ett pilotprojekt gjort runmate-
rialet mer tillgängligt. 

Samtliga ljudinspelningar där Maja Bäckvall
läser runinskrifter finns tillgängliga på
Wikimedia Commons under fri licens CCBY.

Vetenskapligt

Nu kan du lyssna på runstenarna
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Köp din biljett på oskfotboll.se

NyckelpartnersHuvudpartner

SOMMARENS
HEMMAMATCHER.
HELSINGBORGS IF
FREDAG 28 JUNI 18:00

FALKENBERGS FF
LÖRDAG 20 JULI 16:00

IFK GÖTEBORG
MÅNDAG 5 AUGUSTI 19:00 

BK HÄCKEN
SÖNDAG 18 AUGUSTI 15:00

AFC ESKILSTUNA
LÖRDAG 31 AUGUSTI 16:00

BONUS
PÅ ALLT!

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

Delbetala. Räntefritt 24 mån.

Upp till 70% lutning. • Upp till 5.000 m2 • Pris från 9.900:-
*Material tillkommer samt reseavstånd längre än 5 mil tillkommer.   

Automower

HALVA PRISET på installation*  Leone 
Matgrupp i aluminiumstomme med textilene. Bord 200x100 cm + 6 stolar. 
Lätt att underhålla. Finns även i svart. (9.265:-)

6.995:-

UPPLEV SVERIGES UNIKASTE VARUHUS! 4000m2

TORNADO 2098
Kompakt och lättanvänd traktor,  
klippbredd 98 cm. (19.995:-)

17.995:-
Allt för fiskeutflykten

SILAS Hängmatta
Textilenehängmatta med stativ. 
Håll insekterna borta med 
medföljande insektsnätet. 

Basel
Tak ingår i priset 
(dynor ingår ej). 
Finns även i vitt.

Hammockfynda 8 modeller i lager TREK Stockholm
Trendig och snygg 3-växlad cykel.  
Aluminumram.  
(6.495:-)

4.495:-

2.950:-
Baden Baden

349:-Från

Hängmatta
ihopfällbart stativ och bärväska. 

799:-

399:-
Radiostyrd bil  
RC DT Toxic Flash
(499:-)

Ägget Hängfåtölj 
Inkl. stativ

 3.995:-

Välj mellan 40 olika
Parasoller

349:-
Från 2,7 m

 2.795:-



De flesta företag har data idag men det
är väldigt få som utnyttjar den. Det
säger Jacob Kihlbaum på Binary
Brains, ett företag som hjälper andra
företag att få insikter från sina data för
att kunna göra bättre prognoser.

Jacob Kihlbaum har studerat konsu-
mentbeteende och ekonomisk statistik
och efter utbildningen på Handelshög -
skolan fick han jobb på Sony Music.
Där blev han överraskad över hur
mycket data musikbranschen sitter på
som man inte utnyttjar.
Det gjorde att han utvecklade en app

tillsammans med en programmerings-
byrå i LA åt Sony Music. I den kunde
artister på ett lättöverskådligt sätt följa
sin egen utveckling när det gällde
bland annat streams och likes. Men en
stark hemlängtan till Örebro i kombi-
nation med en växande vilja att göra
något eget gjorde att han flyttade hem
och startade Binary Brains.
– Vi är lokalpatrioter allihop och vill
gärna fortsätta växa i Örebro. När
SCB flyttade ytterligare tjänster till
Örebro sa någon politiker att Örebro
skulle bli landets statistikhuvudstad.
Men tittar man nu är det knappt någ -
on mer än SCB som gör något med sta-
tistik här i länet.
Verksamheten består i mångt och

mycket av att hjälpa företag och orga-
nisationer att samla in, strukturera
och göra prediktioner utifrån sin egen
data. Det har Binary Brains sysslat med
sedan början av 2018 och när jag gör
ett nytt besök i februari i år är det feb-
ril aktivitet.
– Det händer mycket för vår del, vi är
en del av Inkubera sedan årsskiftet,
och det har varit väldigt bra för oss.
Deras upplägg anpassas efter var man
är i sin utveckling, berättar Jacob Kihl -
baum och fortsätter:
– Inkubera kollar vad man är bra på
och vad man behöver hjälp med att
förstärka. Vi visste att vi kunde växa
men frågan var ”hur?”, vi landade i
rätt insikt tack vare Inkubera.

Kan du ge exempel på något Inkubera
hjälpt er med rent konkret?
– Vi har bland annat fått hjälp att göra
en genomlysning av våra styrkor och
svagheter. Vi har varit duktiga på försälj-
ning och produktutveckling men kanske
halkat efter på några av de mer admi-
nistrativa och organisatoriska delarna.
Ett annat område rör omsättning

och tillväxt.
– Hur fort vi växer är avhängigt hur
mycket vi kan växa med våra kunder
alternativt hur mycket externt kapital
vi vill ha och kan ta in, menar Jacob.
Här är det strategiska bollplank som
Inkubera utgör till stor hjälp.
Utöver det nya samarbetet med In ku -

bera berättar Jacob att Binary Brains har
haft en spännande utveckling sedan sist.
– Det har hänt mycket rent affärsmäs-
sigt. Bland annat har vi varit med i ett
Open innovation-program där vinna-
ren får inleda samarbete med Ikea, be -
rättar han.
I det första steget screenade Ikea

över 1 000 startups runt om i världen
och när de nådde det sista steget fanns
Binary Brains med ihop med två ame-
rikanska bolag och ett från Finland. I
det femte och sista steget var det till
sist Binary Brains som tog sig igenom
och får börja arbeta med Ikea. Det
råder ingen tvekan om att det är stort
för ett litet och ungt företag från
Örebro. Och att få Ikea som kund loc-
kar förstås.
– Ikea vill lyfta in extern kompetens
och de har ett väldigt modernt tänk,
slår han fast.
Andra kunder man hjälper är exem-

pelvis Dormy och konsertarrangören
Live Nation. En sak som är riktigt
spännande är att det inte spelar någon
roll hur stort företaget är – som i så
många andra sammanhang vinner kval -
itet över kvantitet även här.
– För oss handlar det inte om hur stor
mängd data du har utan hur mycket
du kan få ut av det du har. En liten
krögare kan få veta hur många anställ-
da det behövs en dag eller hur mycket

mat man bör köpa in, säger han som
exempel på att verksamhetens storlek
inte begränsar nyttan av prediktiv AI.
I början av året fick de ytterligare en

fjäder i hatten när de nominerades till
Årets innovation på Örebrogalan.
– Vi blev glada och överraskade av
nomineringen, men också väldigt öd -
mjuka. Visst har det hänt mycket men
vi har ändå nyss börjat, så nomine-
ringen har gett extra bränsle åt oss,
berättar Jacob och fortsätter:
– Det är onekligen svårt att tävla inom

företagande så ett sådant här pris är
fantastiskt roligt. Vi är imponerade av
tidigare vinnare, som Auddly, så det är
häftigt att få gå i deras fotspår.

Har man någon nytta av en nomine-
ring eller ett pris av den här typen?
– Jag är övertygad om att det finns en
affärsmässig nytta då det ger oss möj-
lighet att kommunicera vårt varumär-
ke och det började vi med direkt när vi
fick nomineringen. Vid kundmöten
blir det till en kvalitetsstämpel för oss.

32 Marknad

Inkubera

Text Thomas Helsing

Om Inkubera 

Inkubera är Örebroregionens företags- och tillväxtinkubator. Inkubera erbjuder
kvalificerad affärsrådgivning och utvecklingsstöd till innovativa företagssats-
ningar med tydlig tillväxtpotential. Inkubera arbetar med att utveckla företag i
hela regionen och har kontor i Örebro och Karlskoga.

www.inkubera.se

Med Inkubera i ryggen tar
Binary Brains sikte på Ikea
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Lev, investera eller
pensionera dig i 

Paradiset

Visningsresor till norra Cypern
Boka din Paradise Preview Trip nu
på www.paradisepreview.se
Eller ring 070 415 54 55

www.cypernhem.se
Hitta din tjänst...

mrörebro.se

MR Sverige utför alla typer av entreprenad.
Vi är 300 företag - de flesta av oss lantbrukare - 
med egna maskiner och bred erfarenhet. 
Vi vet hur viktigt det är att jobbet blir riktigt och 
punktligt utfört. Ring oss när du behöver någon 
som är nästan lika bra som du själv.

Klippa, röja, gräva, schakta, 
frakta, lasta, sanda, röja, platta, 
välta, hyvla, sopa, lyfta, forsla, 
riva, sköta, grusa, salta, ploga.

Anna Fransson
0705-36 47 50
anna.fransson@mrorebro.se

Fredrik Gehrke
0706-16 79 80
fredrik.gehrke@mrorebro.se

Johanna Flodin
0705-36 47 27
johanna.flodin@mrorebro.se

STABIL 
FÖRANKRING

SOM SPARAR TID
& PENGAR!

MARKSKRUVEN SOM  ERSÄTTER BETONGPLINTEN

MONTERAT 
& KLART! 

RING OSS 
IDAG!

0706 61 01 53
(Örebro)
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Arbetslivet befinner sig i ständig för-
ändring, vilket även innebär att fram-
tidens chef behöver uppfylla helt an -
dra krav än tidigare generationer. I en
omvärld och kultur som präglas av en
allt snabbare förändringstakt behöver
chefen kunna navigera rätt och samti-
digt våga släppa på kontrollen. Dess -
utom ökar kraven på ett individuellt
utformat ledarskap där varje individs
utvecklingspotential och styrkor kom-
mer till sin rätt.

– Den absolut viktigaste egenskapen
för en framgångsrik chef är i dagsläget
att man är trygg i sig själv och har en
god förståelse för sina egna styrkor
och svagheter. Att vara chef handlar
till minst 80 procent om relationer så
att vara intresserad av människor är
en förutsättning för att bli långsiktigt
framgångsrik, säger Anki Udd, ledar-
skapsexpert på chefsorganisationen
Ledarna.

Den kanske allra viktigaste uppgif-
ten för framtidens chef är, enligt Anki
Udd, att kunna leda och lotsa sina
medarbetare framåt i en föränderlig
värld. I det ingår även att våga släppa
på kontrollbehovet och att ha tillit till
både sig själv och sina medarbetare.

Fler uppgifter på linjechefernas
bord
– Just det faktum att förändringstak-
ten har ökat innebär också att det på
många sätt är mer krävande och utma-
nande att vara chef idag. Allt fler
arbetsuppgifter är delegerade till orga-
nisationernas linjechefer, exempelvis
rekryterings- och personalfrågor. Sam -
tidigt präglas organisationer idag av
ett individualistiskt tankesätt, vilket
innebär att varje medarbetare förvän-
tar sig individuella lönesamtal, utveck-
lingssamtal och, inte minst, att chefen
ska anpassa sitt ledarskap efter varje
individ, säger Anki Udd.

En av de största utmaningarna för
chefer är enligt henne att i princip alla
organisationer numera är utsatta för
konkurrens, oavsett om de verkar i
privat eller offentlig sektor. Det ställer

förstås krav på att chefen ständigt är
på tårna och snabbt kan anpassa sig
till förändrade omständigheter.

Genomtänkt och långsiktig
introduktion krävs
Med tanke på att chefsrollen blivit mer
komplex, utmanande och ställer högre
krav på förändringsbenägenhet så
känns det rimligt att fundera kring om
det kan bli svårt att rekrytera och
attrahera tillräckligt många chefer i
framtiden. 
– Jag tror absolut att både offentlig
och privat sektor kommer att kunna
tillgodose sitt chefsbehov även fram-
över. Däremot kan det vara en utma-
ning att rekrytera rätt personer och
förstås även att få dem att vilja stanna.
Arbetsgivare bör därför vara mycket
måna om att ta hand om sina nyrekry-
terade chefer på ett bra sätt, med gen -
omtänkta, långsiktiga och individuellt
utformade introduktionsprogram, säger
Anki Udd.

Ska kunna utveckla varje indi-
vids förmågor
Hennes främsta råd till chefer som vill
utvecklas och bli långsiktiga i yrket är
att acceptera att du inte har kontroll
på allting. Vänj dig vid att vara be -
kväm med oförutsägbarhet, att delege-
ra och öva dig på att ha tillit till dina
medarbetare. Det är inte längre möj-
ligt för en enskild individ, eller en min -
dre grupp av individer, att ha en hel-
hetsbild. Du behöver ta in fler per-
spektiv idag än tidigare.
– Medarbetare av idag förväntar sig av
sin chef att betraktas och bli sedda
som individer snarare än ett kollektiv.
Att som medarbetare vara insatt i och
ha inflytande över vad som händer i
organisationen rankas också högt när
medarbetare får lista sina förväntning-
ar på sin chef. En bra chef ska kunna
se varje medarbetare och förstå vad
han eller hon kan göra för att utveckla
dennes förmågor. Det är helt avgöran-
de för att medarbetarna ska känna sig
motiverade att stanna kvar, avslutar
Anki Udd.

34 Marknad

Text Annika Wihlborg

Framtidens chef behöver kunna navi-
gera genom ständiga förändringar
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GOLFGUIDEN

KUMLA GOLFKLUBB
Kumla Golfklubb bildades 23 september 1982. Banan 
är idag en komplett 18-hålsanläggning och invigdes 23 
augusti 1986. Här finns Wärdshuset Utsikten, som fått 
sitt namn  med anledning av den tilltalande vyn över 
golfklubbens första och sista hål,
men här finns även Kumla GolfCamp med plats för 
husvagnar och husbilar. Golfbanan ligger efter Kvarn-
torpsvägen mellan Hällabrottet och Kvarntorps indus-
triområde.

Högtorps gård
019-58 70 80
reception@kumlagk.se

Kårsta Golfklubb i Örebro är en familjär och trivsam 
golfklubb som grundades 1991 och som idag har cirka 1 
600 medlemmar. Här finns restaurang, drivingrange, 
golfstudio, puttinggreen och övningsområden. För 
den historieintresserade finns det i närheten av 14:e 
hålets tee en unik järnåldersgrav (500 f.Kr. – 1050 
e.Kr.). Hela området utgörs av ett gravfält och Kårsta 
källa finns i anslutning till hål 17.

Kårsta 811
019-22 75 02
info@karstagk.se

KÅRSTA GK

Frösåker utanför Västerås är en gammal sätesgård 
belägen vid en vik av Granfjärden med å som ansluter 
till Mälaren. När tegelbruket lades ned byggdes en 
golfbanan och Idag finns här en 18-hålsbana med både 
tillhörande restaurang, Frösåker Krog, och shop. Ett 
enkelt boende går att boka i huset som kallas Sågen 
och som finns nära green vid hål nio och endast 75 
meter från första tee. 

Frösåker Gård
021-30 96 01
pro@frosakergolf.se

FRÖSÅKER GOLF & COUNTRY CLUB
En sammanslagningen av Norrköping GK och 
Söderköping GK togs på höstmötet 2016.  Idag finns 
därför banor både i Klinga och Hylinge med adress 
Norrköping. En bistro finns vid Hylinge och Golfstore 
finns både i anslutning till Hylinge och Klinga. En 
webbshop finns för den som inte vill göra fysiska 
besök. Och på Racketstadion kan du träna på ditt spel 
under alla årstider, i alla väder.

Klinga
Alsätersvägen 40
Hylinge golfbana
011-15 82 40
info@nsgk.se

NORRKÖPING SÖDERKÖPING GK
Avesta Golfklubb är belägen i en fantastisk miljö 
utmed Dalälven. Här kan du verkligen koppla av och 
utmanas i ditt spel. Hos den här golfklubben finns 
en mycket naturskön 18-håls golfbana, av park- och 
skogskaraktär, som är ritad av Sune Linde och som 
blev spelklar 1963. Här finns en restaurang med 
lunchservering och i närbelägna Vikmanshyttan finns 
en simulatorhall där du kan träna på ditt spel inför 
säsongen.

Friluftsvägen 10 
0226-55913
info@avestagk.se

AVESTA GK

Är du en av alla som gillar, att när vädret 
tillåter, greppa golfklubborna och golf-
bagen för att uppsöka närmast lämpliga 
golfbana?
Grattis! Då är denna guide till just för dig.
Här i Golfguiden presenterar vi lämpliga 
banor där du kan utveckla ditt spel och 
möta nya utmaningar. Kanske finns det 
någon golfbana du inte spelat på eller 
något golfklubb som du genom denna 
guide får vetskap om?
Om det är så, ja, då har vi lyckats.
Lycka till med ditt golfspel, kanske ses vi 
på någon av banorna?

ARBOGA GOLFKLUBB
Arboga Golfklubb startades 1988 och 18-hålsbanan 
invigdes hösten 1990.  En träningsbana med sex sty-
cken korthål har tillkommit senare. Idag är det här en 
toppenfin och familjevänlig anläggning. Golfklubben 
har bevarat den gamla boendetraditionen från skogs- 
och lantbruket Haketorp. Klubbhuset, med både 
kansli, reception och restaurang, inryms i det gamla 
bondehuset. Här även en golfhall med övning i simu-
lator.

Haketorp 530
0589-70100
info@arbogagk.se
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Allt fler hotell väljer att säkerhetscerti-
fiera sin verksamhet. Hittills har 160
hotell i ett sextiotal länder runtom i
världen valt att genomgå säkerhetscer-
tifiering via svenska Safehotels. Ett allt
osäkrare omvärldsläge är en faktor
som kan ha bidragit till att många
företagskunder numera betraktar
säkerhetscertifiering som ett måste när
de bokar hotell. 

– Den grundläggande idén med vår
certifiering är att vi, i egenskap av obe-
roende tredjepart, säkerhetscertifierar
hotell utifrån 240 kontrollpunkter.
Några av dem är obligatoriska, andra
bidrar till att hotellet når en högre nivå
i sin certifiering. Vår certifiering finns
för närvarande på tre olika nivåer, från
grundläggande till avancerad. Säkerhets -
certifieringen fungerar som en vägled-

ning för kunder som vill boka ett
tryggt och säkert hotell, säger Joachim
Törngård, vd på Safehotels.

Kan bli ny branschstandard
Det är inte helt ovanligt att större före-
tag skickar ut frågeformulär med säk -
er hetsfrågor eller skickar ut egna säk -
erhetsinspektörer till hotellkedjorna
för att säkerställa att de håller den säk -
erhetsnivå man önskar. En tanke med
Safehotels certifiering är att företagen
själva slipper lägga ner den tiden och
istället kan förlita sig på ett oberoende
certifieringsorgan specialiserat på hot -
ellsäkerhet. För att få behålla certifie-
ringen krävs att hotellen genomgår en
årlig besiktning, där Safehotels kon -
trollerar hur väl de uppfyller Safehotels
globala standard. Efter frågan på säker -
hetscertifieringar har på senare år ökat

från företagskundernas sida. Det bi -
drar förstås till att allt fler hotell väljer
att certifiera sin verksamhet. 
– Ett allt mer osäkert omvärldsläge
bidrar förstås till att många företag stäl-
ler högre krav på säkerhet och trygghet
för medarbetare som bor på hotell run-
tom i världen. Jag tror att vår standard
snart kommer att bli en ny internatio-
nell branschstandard för hotellbran-
schen. Ett växande antal hotellkedjor
betraktar säkerhetscertifieringen som
ett sätt att visa att de verkligen månar
om sina gästers trygghet och säkerhet.

Utbildas i att förebygga och
hantera säkerhetsincidenter
För att bli säkerhetscertifierad ska
hotellen bland annat uppfylla krav på
tekniskt och organisatoriskt brand-
skydd, ha erforderlig brandskyddsut-

rustning och annan säkerhetsutrust-
ning som är kontrollerad och i funge-
rande skick, upprätthålla en organisa-
tion som har rutiner för incident- och
krishantering samt tränas i detta.
Radisson var en av de första hotellked-
jorna som tecknade ett globalt avtal
med Safehotels, för att säkerhetscerti-
fiera sina hotell världen över.
– Vi tar säkerheten på största allvar
och både våra gäster och vår personal
förväntar sig i allt högre utsträckning
en trygg och säker hotellupplevelse
och arbetsmiljö. Certifieringen är ett
kvitto på att vi både jobbar för att
minimera risker och är väl förberedda
på att hantera eventuella incidenter,
säger Ann-Sophie Myrefelt, vd och
hotelldirektör på Radisson Blu Hotel
Uppsala, som säkerhetscertifierades
sommaren 2018.

Text Annika Wihlborg

Efterfrågan på säkerhetscertifierade
hotell ökar när omvärldsläget
känns osäkert
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NYA VOLVO V60
SPECIAL EDITION
PRIS FRÅN 329 900:–

Se våra öppettider på 
rejmes.se

Prisexempel      Pris     Business Lease  Förmånsvärde*

Volvo V60 D3 Momentum Special Edition    329 900:-         3 095:-/mån             2 268:-/mån 
  

 

SÄKERHET I VÄRLDSKLASS, REDAN FRÅN START
Nya Volvo V60 skyddar det som är viktigt för dig. Oavsett vem du är,  
var du kommer ifrån eller vem du älskar. Ingen ska behöva göra tillval  
för att åka säkert. Med Volvo V60 får du högsta möjliga säkerhetsnivå 
som standard.

Volvo V60–V90: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 2,1–9,5. NEDC korr: 1,9–7,8. CO2, g/km. WLTP: 48–216. NEDC korr: 44–181. (V60 T8 aut–V90 T6 AWD aut.) Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser  
EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation.  Bilen på bilden är extrautrustad. Business Lease: Beräknat på 20%  i första förhöjd hyra, 50% restvärde, 2000 mil per år, 36 
månader, månadskostnad ex moms. Service ingår och försäkring tillkommer. *Förmånsvärdet gäller vid 55% marginalskatt. Priserna kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Läs mer på volvocars.se

MOMENTUM SPECIAL EDITION
Med Volvo On Call och klimatpaket kan 
du starta värmaren med mobilen och då 
behöver du aldrig mer skrapa rutor. 
Erbjudandet gäller 2 jan–30 juni 2019.

Örebro  Bettorpsgatan 4-6  019-30 17 00  
Askersund  Duvnäsvägen  0583-56 11 00  
Hallsberg  Tegelgatan 7 0582-76 26 00  
Lindesberg  Bergslagsvägen  0581-76 23 00 

CONVENTUM ARENA, ÖREBRO
16 NOV, 2019 & 1 FEB 13.00, 2020

BILJ: TICKETMASTER.SE 077-170 70 70
orebrokonserthus.com, drosenorberg.se/robinhood

FÖR HELA FAMILJEN!

MED: IDOLVINNAREN MARTIN ALMGREN 
CHRISTIAN ARNOLD · AXEL SCHYLSTRÖM 

PATRIK MARTINSSON · TILDE FRÖLING
JOAKIM NÄTTERQVIST · BILL SUNDBERG

STOR ENSEMBLE

DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR FAMILJEMUSIKALENDRÖSE & NORBERG PRESENTERAR FAMILJEMUSIKALEN

Bångbro Herrgård

Bångbro Herrgård

–– I hjärtat av Bergslagen ––

HOTELL • RESTAURANG • KONFERENS

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

Välkommen önskar Åsa & Thomas med personal.



à la carte guiden 

MR MARCUS
Mr Marcus har förgyllt och berikat många festliga 
tillfällen i vår region de senaste 20 åren för såväl 
privatpersoner (bröllop, födelsedagar och andra 
sammankomster) som företagsfester (invigningar, 
jubiléer och grymma fester). Mr Marcus har stor er-
farenhet och erbjuder dig festmat utöver det vanliga 
i tre-rätters menyer och trevliga buffée . Ring gärna 
och konferera med 20 års erfarenhet. Våga ring 12 27 
00! Marcus.

Mr Marcus, 019 - 12 27 00

LANNA BOKCAFÉ
Familjedriven restaurang med svensk husmanskost 
och lokala produkter. Vår lokal var ursprungligen 
ortens Konsumbutik och där serveras sedan 2015 
hemmalagad mat och hemmabakat, med ett mini-
mum av halvfabrikat. Vegetariska alternativ såväl 
som glutenfritt och laktosfritt finns alltid med på
menyn. 
Dagens Lunch Tisdag, Onsdag och Torsdag mellan 
11:30-14:00.

Lanna 23, 71993 Vintrosa, Tel: 019 291030
www.facebook.com/lannabokcafé

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

Kontakta
019-10 84 90
saljorebro@hkm.se

KUNGSGATAN 1 
Beläget på Örebros mysigaste kullerstenstorg finner vi en v stadens trevli-
gaste restauranger. Kungsgatan 1 har något särskilt. Mellan Örebro slott och 
Stortorget hittar vi restaurangen. Stämningen när man kliver in i lokalen är 
avslappnad, inredningen avskalad. Den moderna, stilrena betongbaren är 
lokalens mittpunkt och kompletteras av en härligt brokig inredning som an-
das hemmakänsla. Gamla gemytliga intrycket. Hit kan du komma som du är.
 Precis som dekoren är omsorgsfullt utvald är råvarorna handplockade 
med största precision. Målet är att ta vara på, och låta den få sitt eget utrym-
me, utan att för den delen krångla till rätterna. Ett globalt miljötänk är en av 
restaurangens hjärtefrågor. Alla råvaror är, i så stor utsträckning som möj-
ligt, såväl ekologiska som närproducerade. Luncherna har närapå uppnått 
kultstatus för sin kvalitet och prisvärdhet.
 Kungsgatan 1 lägger stor vikt vid att personalen ska trivas. Det återspeglas 
tydligt i restaurangens varma atmosfär. Här blir du genuint omhändertagen, 
utan krusiduller. Personalen gör det enkelt att känna sig hemma och deras 
stimulerande optimism har skapat ett gott rykte med många återkommande 
gäster. 
    Kungsgatan 1 arbetar ständigt med att förnya sig i köket. Genom att 
fortlöpande undersöka olika råvaror samt hur de kan tillagas och kompone-
ras, ser restaurangen till att hålla en ständig och stadig utvecklingsprocess. 
Inför sommarkvällarna har man uppdaterat sina infallsvinklar gällande 
såväl klassiska som nutida drinkar. Så oavsett om du sippar på en krispig 
semesterdrink utomhus i cocktailbaren eller njuter av en välkomponerad 
trerättersmeny inne i restaurangen förmedlar Kungsgatan 1 precis det de 
strävar efter: hög kvalitet och innovativ förmåga till en human peng.

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



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

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

CAZANOVA
Hos oss är ambitionen hög att ge våra gäster mat och 
service utan att krångla till det. Vi vill skapa något 
unikt i vår fina miljö både inne i estaurangen såväl 
som ute på vår terrass, där mötet mellan mat och 
dryck är något mer än en god middag. Köket använ-
der råvaror av hög kvalitet som förfinas till smakfulla
rätter där vi kompletterar med goda viner från främst 
Italien. Besök oss gärna på awfredagar mellan 15-18 
då vi bjuder på en plocktallrik med delikatesser, eller 
luncha med dina affärskolleger på vardagar mellan 
11-15. Månd-lördag från 15.00 till sent öppnar vi vår a 
la carteservering. 
Varmt välkomna till familjen på Cazanova Örebro. 

Stortorget 7-9, Örebro, tel: 019-10 31 20
www.cazanova.se

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

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

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

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

KUNGSGATAN 1

WALVET
Våra kockar har byggt menyn på enkelhet och kvali-
té utan krångel och krusiduller. Maten serveras från 
vårt öppna kök, så ni kan se när rätterna tillagas. Det 
ger också våra kockar möjligheten att se hur deras 
anrättningar tas emot. Vi önskar att ge våra gäster 
en generös upplevelse och ett personligt bemötande 
i våra härliga och varma lokaler. Hos oss är det lika 
välkommet att ta en välsmakande cocktail i baren 
som att njuta av en trerättersmiddag med goda vi-
ner. Walvet lever från tidig morgon till sent, oavsett 
när ni tittar in på besök så hoppas vi att ni känner 
hur välkomna ni är.

Storgatan 23, Örebro, 019-13 80 00
www.walvet.se

INGEBORGS RESTAURANG & BAR
Vi på Ingeborgs restaurang & bar vill att det ska vara 
mysigt att besöka oss men framförallt ska man uppleva 
den där extra lilla kärleken i allt vi gör, inte minst i vår 
mat. Med noggrant utvalda råvaror och vår talangfulla 
kökspersonal vågar vi påstå att vårat kök tillagar smaker 
som hör hemma i landets allra finsa e salonger. I vår ny-
byggda bar finns ycket kunskap och ett genuint intresse 
för dryck. Tillsammans med köket väljer vi ut viner och 
drycker som sätter extra guldkant på alla rätter vi lagar. 
Så oavsett om du besöker oss för en nyttig sallad till lunch, 
en kopp kaffe i lugn o o eller en fartfylld afterwork, så är 
vårt mål alltid detsamma, hos oss ska du trivas, må bra 
och äta riktigt riktigt gott! 

Engelbrektsgatan 20, 019-27 27 12, 
www.ingeborgsiorebro.se



Köpenhamn har av Lonely Planet ut -
setts till världens bästa stad för resenä-
rer. De kvaliteter vilka framhålls är
stadens status som center för skandi-
navisk design och arkitektur, det gen -
omgripande miljötänkandet samt den
världsledande matscenen. Vi har gjort
en gastronomisk matvandring i pro-
menadvänliga Köpenhamn.

Torvehallarne, vid Norreport, är den
naturliga starten för matvandringen.
Saluhallarna är ett måste för den gast-
ronomiskt intresserade, alltid välfyllda
av besökare. Handlarnas vackert ut -
smyckade diskar dignar av inbjudande
varor. Pulsen, dofterna och utbudet är
oerhört lockande på denna mötes -
plats.

Börja gärna med en kopp nyrostat,
gott, kaffe på Coffee Collective. Coffee
Collective förändrade kaffescenen i
Danmark genom att själva rosta bön -
orna från utvalda kaffeproducenter.
Resultatet blev ett mindre bittert och
mer smakrikt kaffe.

Hög klass håller Hallens Smörre -
bröd. Överraskande är Gröt, ja de ser-
verar olika sorters gröt med toppning-
ar till frukost, lunch och middag.

Favoriten är taquerian Hija de San -
chéz, en food truck, sommartid upp-
ställd mellan de båda Saluhallarna.
Här serverar stjärnkocken Rosio San -
chez Street Food i form av Mexi kan -

ska tapas. Utsett till Europas bästa Street
Food. Visst lever Rosio Sanchez upp
till sin förstaplats. 

Ströget
En promenad på Ströget är för de flesta
en given del av Köpenhamnsbesöket.
Ströget sträcker sig från Nyhavn till
Rådhusplatsen/Tivoli. Trevligt är att se
ut över Strögets vimmel tillsammans
med en kopp kaffe och ett frasigt
danskt wienerbröd på Café Glace eller
Café Norden.

Café Glace är stadens äldsta, snart
150 år, och anrikaste café. I en härlig
atmosfär skapas konditorivaror av
högsta klass. Café Norden, vid Höjbro
Plats, har en stor, oftast fullsatt, uteser-
vering.

Christianshavn 
Stadsdelen Christianshavn, ut mot hav -
et, expanderar enormt. Det går enkelt
att nå Christianshavn över vattnet från
Nyhavn, via en ny stor gångbro, Inder -
havensbroen.

Direkt efter bron öppnar sig ett torg
fyllt av olika Street Food trucks. Pop -
ulära är Gasoline Grills världsberömda
cheeseburgare, saftiga och smakrika.
Här finns också caféet The Corner och
Bistron 108. Cappuccinon på The
Corner är den bästa vi druckit i Köp -
enhamn. 108 serverar läckra, mellansto-
ra, rätter lämpliga att dela runt bordet.

I yttersta delen av hamnområdet dri-
ver amerikanen Matthew Orlando rest -
aurangen Amass. Amass erbjuder två
mycket prisvärda menyer, en sex och
en åttarätters, tillsammans med mat-
chande viner. Varje rätt är en fulländad
och minnesvärd smakupplevelse. 

I samma industribyggnad som Amass
finns Lille Bakery. Ett av många kvali-
tetsbagerier vilka öppnat de senaste
åren i Köpenhamn. De drivs oftast av
välmeriterade kockar/konditors, vilka
kommer från någon av de 28 restau-
rangerna med Michelinstjärnor i sta-
den. Bakverken är gjorda på närpro-
ducerade, ekologiska ingredienser i
samspel med jordbrukare och andra
producenter. Bagerierna, vilka finns
spridda över Köpenhamn, har blivit en
stor framgång, köerna är oftast långa.
Varje bageri har sina egna specialiteter.

Vi och många gillar Lille Bakerys
”Veggy rolls”, vegetariska wienerbröd
med ricottaost och säsongens råvaror.

Jaegersbrogade 
Jaegersbrogade i Norrebro, är fylld av
trivsamma barer, bagerier, caféer och
restauranger. 

Första restaurang på gatan, innovati-
va Relae, startade välmeriterade Christ -
ian Puglisi, dansk-siciliansk kock. I det
öppna köket går det att följa kockar-
nas ambitiösa och koncentrerade lag -
arbete. Relae serverar mat ur det nat -

urliga, mestadels vegetariska, danska
köket. Två fyrarätters menyer erbjuds
varav en är vegetarisk.

Börja gärna med ett glas naturvin på
systerrestaurangen Manfreds & Vin,
rätt över gatan från Relae.

Köttbyn
Visst blir det ett kärt återbesök på vår
favorit Köttbyns Fiskebar. Allt i menyn
är bra. Ostronen har den rätta sältan,
fisken doftar hav och fish & chipsen är
värda ett eget besök. Rekommenderar
ofta restaurangen, hittills har den gill -
ats av alla.

För köttälskarna finns Warpig med
mycket kött och mycket öl. I en spar-
tansk miljö serveras det välhängda
köttet tillsammans med de fyra egna
såserna.

Sommartid är det en populär mat-
marknad, på lördagar och söndagar,
då Köttbyn förvandlas till en stor gatu -
fest.

Nära Köttbyn, vid Istergade, ligger
Rosio Sanchez restaurang Sanchez. Rosio
erbjuder, som bäst, sin barndoms mex-
ikanska mat. Det mjuka tacosbrödet
bakas på importerat mexikanskt mjöl
från Oaxaca, perfekt i sin smak och
konsistens. Toppas med utsökta råva-
ror efter säsong.

40 Marknad
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Köpenhamn – världens 
bästa stad för resenärer 

Text Paul Dahlgren

Gastro_06-19.qxp_Sida__Marknad_-19  2019-06-18  13:55  Sida 2



Nummer 6 2019  41

Gastro_06-19.qxp_Sida__Marknad_-19  2019-06-18  13:55  Sida 3



42 Marknad

»

Gastro

Stjärnkrogar
Geranium har tre Michelinstjärnor och
är rankade 19:e i världen. Chefskock är
Bocuse d’OR guldmedaljören, (Kock-
VM), Rasmus Kofoed.

Byggd på biodynamik, ekologi och
djurens välfärd erbjuds gästerna dagli-
gen en sjuttonrätters avsmakningsme-
ny. Rasmus förädlar på ett nydanande
sätt de närproducerade råvarorna.

Restaurang noma med chefskocken
René Redzepi gjorde en nyöppning
2018 med en restaurang, 2.0, för en ny
gastronomisk tid i utkanten av Christ -
iania. Med tre menyer årligen, vår,
sommar och höst speglar noma än mer
hur nordens utsökta råvaror skiftar
med årstiderna. 

Våren med fisk och skaldjur, som-
maren med vegetariska rätter samt
hösten med bär, svamp och vilt. Allt
serverat tillsammans med passande
naturviner.

Det blir intressant att följa om noma
återtar platsen som nummer ett på
”World 50 best restaurants” komman-
de ranking för 2019.

Smörrebröd
De danska smörrebröden är byggda på
rågbröd med utsökta pålägg. För många
svenska turister är ett smörrebröd,
gärna med handskalade räckor, på

någon av Nyhavns uteserveringar till-
sammans med en kall Carlsberg eller
Tuborg ett av Köpenhamnsbesökets
givna inslag.

En ny generation innovativa smör-
rebröd byggda på danska råvaror och
smaker har vunnit gehör hos en ny
yngre generation av danskar. Den store
nydanaren är kocken Adam Aamann
som i sin butik Aamans och restaurang
Aamans 1921 erbjuder moderna smör-
rebröd med ekologiska, närproducera-
de råvaror.

Bästa smörrebröden till frukost/lunch
serverar restaurang Palaegade vid Kong -
ens Nytorv. Klassiska smörrebröd har
nytolkats och fått en modern, mycket
smakfull, hantering av Smörrebröds -
drottningen Karina Pedersen.

Matstaden Köpenhamn
Varje år besöks Köpenhamn av 28 mil-
joner turister, många av dem för att
uppleva en matscen i världsklass.

Utvecklingen startade 2003 då Claes
Meyer och René Redzepi öppnade
restaurang noma. Claes, 40 år, innova-
tör och matkreatör samt René, 23 år,
talangfull kock med erfarenheter från
flera av världens bästa restauranger.
De erbjöds en lokal i ett tidigare hamn -
magasin, nu ombyggt till ett nordiskt
kulturcentrum, mittöver Nyhavn.

Claes och René skapade ett koncept
byggt på ett manifest för nordisk mat.
En måltid på noma speglade de skif-
tande årstiderna och byggde på råva-
ror som blir särskilt utsökta i vårt kli-
mat, landskap och vatten. En revolu-
tion för den danska gastronomin vil-
ken vid denna tid var mycket traditio-
nell och medelmåttig, med främst
franska influenser.

Bra råvaror från kunniga producen-
ter i hela Norden och skickliga kockar
vilka förädlade råvarorna till nyska-
pande rätter blev framgångsformeln.
Den ledde till att noma år 2010 utsågs
till världens bästa restaurang. Många
länder och restauranger över hela värld -
en har med framgång följt nomas kon-
cept med närodlat, säsongsanpassat,
hållbart samt en mycket innovativ han -
tering av råvarorna.

Framgångarna för noma lockade till
sig talangfulla kockar, sommelier, bag -
are och konditorer från hela världen.
Många av dem har blivit kvar i Köp -
enhamn och öppnat egna matställen.

Kristian Baumann-108, Jesper Gøtz-
Lille Bakery, Matthew Orlando-Amass,
Christian Puglisi-Relae, Rosio San -
chez-Hija de Sanchez och Anders Sel -
mer-Köttbyns Fiskebar är några bra
exempel på detta.

FAVORITER I KÖPENHAMN

108 – Bistro

Aamans – Smörrebröd

Amass – Restaurang

Café Glace – Konditori

Café Norden – Konditori

Coffee Collective – Café

Gasoline Grill – Hamburgare

Geranium – Restaurang

Gröt – Gröträtter

Hallens Smörrebröd

Hija des Sanchéz – Tapas

Kødbyens Fiskebar

Lille Bakery – Bageri

Manfreds & Vin

noma – Restaurang

Palaegade – Smörrebröd

Relae – Restaurang

The Corner – Café

Torvehallerne – Saluhall

Warpig – Kött & Öl

Lästips
Köpenhamn för foodisar
Erik Eje Almqvist

René Redzepi. Rasmus Kofoed. Matthew Orlando. Adam Aamann.
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Vi har catering för alla tillfällen.
Boka oss för ett grillevent där vi grillar på plats hos er.

Telefon 019-45 20 09 
info@stromscatering.se

stromscatering.se

Låt oss ordna med mat och 
dryck till ditt företag

Välsorterad Retrobutik 
med utvald design från 50-, 60- & 70-talet

Olaigatan 13 - Järntorget - Örebro

kavalkadorebro.se
kavalkadorebroKavalkad Örebro
019- 12 16 00
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med utvald design från 50-, 60- & 70-talet
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Välsorterad Retrobutik 
med utvald design från 50-, 60- & 70-talet

Olaigatan 13 - Järntorget - Örebro

kavalkadorebro.se
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019- 12 16 00

Lars Wolffersdorff 0709-81 41 51,
lars@fonstermastarn.se Fönstermästarn AB

Allt inom 
fönster & dörrar!
Smarta fönsterlösningar, högre komfort och lägre 
energiförbrukning. Monterat och klart.

Boka in ett 
kostnadsfritt besök

med mig idag!

//i väffer! 
r, ordnar allt!

www.fonstermastarn.se

Appen Kyrkguiden leder dig rätt. 
Finns gratis för Iphone och Android.

Besök hemsidan
www.svenskakyrkan.se/kumla

Gilla Svenska kyrkan i Kumla
www.facebook.com/svenskakyrkankumla

Följ oss på Instagram
@svenskakyrkankumla

Musik i so
mmarkväll

Njut i sommar
Juni, juli och augusti

VåffelcaféHällabrottets kyrka 

För datum och tider, se våra 
informations

kanaler

Sommarcafé i juliKumla församlingshemUtställning med hembygdsdräkter



Regionen Bourgogne, belägen mellan Lyon och
Dijon, är genom dess röda och vita viner idag värld -
ens främsta vinregion. Centrat är staden Beaune där
det odlades vin redan på 300-talet. Munkarna fann
under medeltiden att de båda druvsorterna Char -
donnay för vita och Pinot Noir för röda viner var de
mest lämpade för området.

Chardonnay är en lättodlad druva vilken ger torra
och friska vita viner med rika smaker. Lagras oftast
på ekfat. Kända vinbyar är Meursault, Puligny-
Montrachet och Chassagne-Montrachet.

Pinot Noir är en mer bångstyrig druva som ger ett,
eftertraktat, lättdrucket vin med en bärig arom. Kan
lagras en längre tid. Kända vinbyar är Vosne-
Romanée, Chambolle-Musigny och Corton.

I Bourgogne är det småskaligheten som dominerar
med nära 4 000 producenter och 250 olika vinhand-
lare. Genom Napoleons arvskifteslagar slopades
förstfödslorätten vilket medfört att ägorna splittrats
upp generation efter generation. Det gör att en ving-
årds marker kan ägas av många olika producenter,
vilka alla sätter sin prägel på vinets smak. Denna
situation är upphovet för de många vinhandlarna
vilka i århundraden köpt upp vin av främst de mind-
re odlare som själva inte hade eller har möjlighet att
själva göra vin.

Maison Louis Jadot
Maison Louis Jadot är mycket stor både som produ-
cent och vinhandlare. Firman grundades redan 1859
efter att ha producerat vin redan 1826. Idag finns
hela 200 olika viner av egna och köpta druvor från

Bourgogne. Totalt produceras årligen 900 000 lådor
vin, vilka säljs över hela världen.

Vinerna är klassade allt ifrån enklare lokala viner
för runt 100 kronor till toppviner för tusentals kro-
nor. Betydelsefull för vinernas framgång är vinmaka-
ren Jacques Lardière som varit ansvarig för produk-
tionens utveckling sedan 1970.

Couvent des Jacobins – Vitt
Vinet har en ljusgul färg. Doften har inslag av ananas
och persikor. Smaken är frisk och torr med citrus-
frukter och en tydlig fatkänsla. Druvan är Char -
donnay. Har mognat på ståltankar och ekfat. Passar
bra till fisk och skaldjur och lättare sommarrätter.
Gott i sig självt.

Couvent des Jacobins – Rött
Vinet har en ljus blåröd färg. Doften är bärig och lite
kryddig. Smaken är fruktigt tilltalande med inslag av
hallon och körsbär. Druvan Pinot Noir vilka skördas
och sorteras för hand. Lagras på stora fat av fransk
ek. Lämpligt till lättare kyckling- och kötträtter
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Dryck

Louis Jadot i Bourgogne
Text Paul Dahlgren

VINTIPS

COUVENT DES JACOBINS - RÖTT
Nr 5283, 149 kronor

COUVENT DES JACOBINS - VITT
Nr 5798, 149 kronor

Dryck_06-19.qxp_Sida__Marknad_-19  2019-06-18  13:58  Sida 2



Vid årsskiftet bytte Bella Italia på norr geo-
grafiskt läge och flyttade till öster, närmare 
bestämt Rudbecksgatan 121. Flytten gick bra 
och den 29 mars släpptes deras nya meny. 

Bella Italia är en bit av Italien förflyttat till Öre-
bro och förutom restaurangen på öster hittar du 
Bella även inne på Saluhallen.
 Att kliva in hos Bella Italia innebär en resa 
för alla sinnen. En resa ned till Medelhavet och 
solen, dofterna och atmosfären där. Om Bella 
Italia i Saluhallen erbjuder det bästa från hjärtat 
av Italien så gör Bella Italia Öster det med en lite 
mer svensk touch.
 Det märks kanske främst under lunchtid där 
lunchbuffén blandar italienska rätter med mer 
svenskinfluerade alster som kalvbiff med rosma-
rinsky. Missa för allt i världen inte salladsbuffén 
och brödet som bakas från grunden direkt i 
restaurangen.
 På kvällen svidar man om och den italienska 
kostymen åker fram. Från den nykomponerade 
menyn kan du börja med antipasti, den italien-
ska versionen av tapas och meze. Därefter är 
det bara att låta gommen guida dig vidare bland 
pastarätter och pizzor.

 Och just pizzorna hos Bella Italia är unika.
– Degen är bakad helt på surdeg utan någon jäst 
och tar 72 timmar på sig att jäsa. Ingredienserna 
importeras en gång i veckan från Neapel så allt 
är italienskt här, berättar Ali Dehnadfar som 
driver de båda italienska restaurangerna.
 Har du någon gång provat en av surdegspiz-
zorna hos Bella Italia så vet du att det är något 
speciellt. Förutom råvarorna ligger en stor del 
av hemligheten i de speciella ugnarna. En vanlig 
pizzaugn kommer bara upp i 300 grader och det 
räcker inte för Bella Italias pizzadegar.
– Vi använder högtemperatur-ugnar som 
kommer upp i strax över 400 grader. Degen 
innehåller runt 70 procent vatten så den höga 
temperaturen är nödvändig för att pizzorna ska 
få den rätta frasiga ytan och samtidigt ett mjukt 
innehåll.
 Precis som maten är även drycken av ita-
lienskt ursprung. Från det noggrant utvalda 
utbudet av italienska viner till öl från det anrika 
italienska bryggeriet Birra Moretti vidare till kaf-
feutbudet och drinkarna. Varför inte prova den 
klassiska italienska cocktailen Bellini som görs 
på Prosecco och persikopuré? Den härstammar 
från Venedig i Italien och har under årens lopp 

blivit populär runt om i världen.
– Mat ska vara enkel med bra råvaror. Råvarorna 
ska tala för sig själva, avslutar Ali.

BELLA ITALIA ÖSTER  
– DET UNIKA FRÅN ITALIEN

DENNA SIDA ÄR ETT SAMARBETE



Äntligen är det här. Den tredjedel av året när man
kan spendera all ledig tid utomhus. Stockholm har
en lång rad tjusiga uteserveringar. Här är några av
våra favoriter.

Hermans
Fjällgatan 23B, Södermalm
Det här vegetariska caféet bjuder in till en mysig
trädgård och fin utsikt. Hermans helgbuffé är toppen
även för köttromantikern och ett plus för många
alkoholfria alternativ.

Fåfängan
Klockstapelsbacken 3, Södermalm
Med utsikt över Stockholms stadslandskap och nya
ägare blir Fåfängan ett måste för en söndagsbrunch
eller fredagens after work. 

Mosebacketerrassen på Södra Teatern
Mosebacke torg 1-3, Södermalm
Här hittar du barer och kioskförsäljning av mat, glass
och grillat. 20 000 besökare per år kan ju inte ha fel.

Trädgården
Slussväg 2, Södermalm
Det är dags att byta ut mörka decembernätter på
Under Bron till soliga dagsfester på Trädgården.

Thaiboat
Kajplats 301 nära Östgötagatan 100, Södermalm
En fin kombination av thaimat och sand mellan
tårna. På en båt dessutom.

Bleck
Katarina Bangata 68, Södermalm
Det förtjusande trädäcket vid Blecktornsparken har
slagit upp portarna för säsongen, och som vanligt är
det alltid cirka fem grader varmare här än någon
annanstans på söder. 

Mälarpaviljongen 
Norr Mälarstrand 64, Kungsholmen
2013 utsåg Conde Nest Traveller Mälarpaviljongen
till en av världens bästa restauranger i kategorin Best
Neighborhood restaurants in the world. Det kan ju
inte vara annat än bra.

Tennstopet
Dalagatan 50, Vasastan
Det här är en av Stockholms äldsta restauranger och
en riktig klassiker på sommaren.

Brasserie Balzac
Odengatan 26, Vasastan
Den här franska krogen hade man lika gärna kunnat
passera på Champs-Élysées.

Lydmars 
Södra Blasieholmshamnen 2, Norrmalm
Med vattenfontäner och lyxig hotellmiljö har Lydmars
uteservering öppet sju dagar i veckan.

Berns
Berzelii Park, Norrmalm
Med sin stora uteservering och en härlig blandning
av Stockholmsbor och glada turister.

Scandic Anglais Takterrass
Humlegårdsgatan 23, Östermalm
Stureplans dolda takterrass med djs, barhäng och utsikt
över byggnader som påminner om Karlsson på taket.

Mister French
Tullhus 2, Gamla Stan
Deras lounge med utsikt över vattnet och bekväma
soffor går nog hem hos de flesta.

Josefina
Galärvarvsvägen 10, Djurgården
Med utsikt över poolområdet, havet och färgglada
drinkar känns Josefinas lounge nästan som en svensk
motsvarighet till Nikki Beach Club.

Ulla Winbladh restaurang och wärdshus
Rosendalsvägen 8, Djurgården
Varför inte besöka den här mäktiga villan med tillhö-
rande uteservering i Djurgårdens grönska?

Restaurang Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Djurgården
Eller den här anrika restaurangen med klassiska rät-
ter och kallt i glaset.
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På tjänsteresan

Stockholm

Stockholm

  

  

  

  

Text Annika von Sydow

   

Uteserveringar i Stockholm

Den 26 april öppnar hotellsatsningen Blique by Nobis
i den växande Hagastaden, en ny mötesplats där
design, hotell och krogkultur möts i en kreativ oas.

På hotellet finns 249 levande rum, två restauranger,
tre barer, en innergård och en takterrass med en fan-
tastisk utsikt över Stockholm.

Blique by Nobis ligger precis i anslutning till
Vasastan och nya Hagastaden som är känt för sina
gallerier. Det kommer bli en internationell mötes -
plats för både lokalbor och inresta, där kulturarran-
gemang även kommer att anordnas. Allt ifrån dj:s
och livespelningar, till konstutställningar och semi-
narier.

Byggnaden är ursprungligen arkitektritad av
världsberömde Sigurd Lewerentz och är nu omvand-
lad av Wingårdhs arkitekter. I kontrast med stora
betongytor och klassiska designmöbler i trä och
läder bjuder Blique by Nobid in till en lyxig miljö.
– På Blique by Nobis kan tillresta och stockholmare
mötas i en miljö där arkitektur, design, konst, mode
och musik har en central roll. Hotellet ska kännas
som ett eget kvarter och bjuda in till kreativa möten,
säger Lycke Ramel, Community Manager på Blique
by Nobis.

Blique by Nobis, Gävlegatan 18

Blique by Nobis

Text Amanda  Båmstedt
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Industrisanering i Södermanland AB, Skottvägen 5, 703 69 Örebro • Tel. 019-12 75 76 • www.industrisanering.se

Nu finns vi i nya lokaler på
Skottvägen 5 här i Örebro!

Välkommen med er förfrågan till

VI UTFÖR
• Industrisanering
• Asbestsanering
• Skadesanering
• PCB-sanering
• Oljesanering
• Vacuumsugning
• Slamsugning

• Mögelsanerring
• Klottersanering
• Avloppsspolning
• Kemikaliesanering
• Ång- och 
  högtryckstvättning

Butikens öppettider: 07.00 -16.00
Stångjärnsgatan 2, Örebro

Tel. 019-26 56 30
www.servicestyrkan.se

SE ÖVER ER LOKALVÅRD

GOLVVÅRD  •  FÖNSTERPUTS  •  HYGIENARTIKLAR  •  SERVICEKONTRAKT

  
  

 
  

1.	 Om	intresse	finns	kommer	vi	och	mäter	av	era	lokaler	samt	tittar	
	 på	era	behov.
2.	 Vi	erbjuder	en	kostnadsfri	kalkyl.
3.	 Därefter	kan	vi	städa	hos	er	i	3	månader.	Justera	vad	vi	ska	göra	
	 (vilken	nivå).
4.	 Och	när	ni	är	nöjda	så	skriver	vi	ett	servicekontrakt.
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Technopolis

Text Ulf Hjelting

Rymek
Saknar du din gamla Remington och knattret av tangenter
som rytmiskt slås ner? Har planerna på att bli en ny Mark
Twain raserats helt och hållet på grund av frånvaron av
både reservdelar och färgband till din älskade skrivma-
skin? Attans.
Men då kan en Rymek vara räddningen. Detta retrotan-

gentbord för tankarna till första delen av 1900-talet då
datorer bara fanns i tankevärlden och science fiction-litte-
raturen.
En Rymek kopplas enkelt ihop med din smartphone

eller läsplatta via bluetooth och sedan är det bara att skri-
va. Själva tangentbordet drivs av ett 2000 mAh starkt liti-
umbatteri som på en laddning fungerar cirka 50 tim-
mar. Tangentbordet finns i två färger: classy black och
caramel white och ett bord kostar 179 dollar, vilket är
cirka 1 700 kronor. Som hittat, eller?
En Rymek finns att beställa via indiegogo för omedel-

bar leverans.

Praktiskt och användbart – det är vad nya uppfinningar och teknik ska vara. 
Därför har redaktionen denna gång tittat lite extra på vattenresistenta skor 
från VIA, en LIT Flash och retrotangentbordet Rymek.

Retrotangentbord och 
vattenresistenta skor

VIA vattenresistenta skor
Vad är det som avgör vilka skor du
väljer? Ska de vara bekväma? Snygga?
Funktionella? Hållbara? VIA är en till
100 procent vattenresistent sko som
dessutom har ett nanomaterial som
andas, vilket gör att innerskon alltid är
torr. Oavsett väder. Dessutom tillver-
kas den av återvunnen plast från våra
hav. I varje fall innehåller varje sko
cirka 30 gram återvunnen havsplast
och vid ett normalt användande av
dessa skor lovar tillverkaren dessutom
att de ska vara vattenresistenta under
hela sin livslängd. 
Beställ nu och dessa skor blir dina i

augusti i år. Och för endast 109 dollar,
det vill säga 1 035 kronor, blir ett par
VIA dina. Genom kickstarter har till-
verkaren VIA Design Lab äskat drygt
95 000 kronor och med 34 dagar kvar
är den insamlade summan uppe i över
816 000 kronor. 
Idén till skon föddes sommaren

2018 i Denver, USA. Skon finns i två
färger och fyra storlekar för män och
kvinnor.

Fotoblixt
Kamerorna i våra mobiler blir allt bättre och bättre. Inom
en snar framtid har de utmanövrerat behovet av en system-
kamera helt och hållet. Men… det finns en sak som fortfa-
rande är bedrövligt dåligt i en mobil och det är blixten.
Detta vill dock LIT Flash ändra på. 
Enkelt förklarat är detta en extern blixt/spot som synkas

med din mobil. Du håller alltså blixten/spoten i ena handen
och din mobil i den andra. Den är liten, lätthanterlig och
bärbar och en LIT Flash fungerar både med iPhone och
Android och den är enkomt designad för att fungera med
smartphones. Ingenting annat.
Ljuskällan är givetvis en xenonlampa. I skrivande stund

har 150 procent av äskade pengar landat i projektet och vill
du ha en så kallad ”early bird” blir en LIT Flash din för 199
dollar (cirka 1 900 kronor). Leverans januari 2020.
Givetvis skeppas den till vilken plats du vill på vårt klot.

Technopolis är en sida för nya tekniska innovationer och design. Den tekniska landvinningen går nu i en rasande takt 
och vi tar därför inget ansvar huruvida dessa crowdfundingprojekt kommer att genomföras eller ens är tekniskt möjliga.
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www.marinfritid.com  
LAXÅ
Laxå-Klockartorp, E20
Tel: 0584-122 22
Fax: 0584-122 55

KARLSTAD
Nattvindsgatan 2, 
Örsholmen
Tel: 054-85 01 71
Fax: 054-85 08 57

ÖREBRO
Aspholmsvägen 3 
Tel: 019-27 80 00
Fax: 019-27 80 01

ÅMÅL
Gamla Örnäsvägen 9
Tel: 0532-10015

Laxå Tel: 0584-122 22 Karlstad Tel: 054-85 01 71

Örebro Tel: 019-27 80 00 Åmål Tel: 0532-100 15

info@marinfritid.com Vi har service-verkstäder på alla marinorna. Välkomna!
Mopedbilar 

Båttillbehörs-
butiker

Ligier mopedbil
från 999:-/mån

STORT UTBUD 

AV MOPEDER!

PASSA PÅ!
BAYLINER 842 CUDDY

899.000:-
 ORDINARIE PRIS 993.000 KR

NYHET!
SILVER RAPTOR DCZ

& HONDA 250 HK

1.114.900:-

BUTIKEN ÄR SPRÄNGFYLLD MED ALLT DU BEHÖVER
BUTIKERNA I LAXÅ, ÖREBRO, KARLSTAD OCH ÅMÅL – ÖPPET 6 DAGAR I VECKAN. Mån-Fre 9-18 • Lör 10-14

LAXÅ SÖNDAGS-ÖPPET 11-15

Kirbydammsugare på köpet värde 10.000:-(vid köp av båt, mc eller ATV)

LÅNA MED 

0% 
RÄNTA 
KÖP NU, BÖRJA 

DELBETALA RÄNTE-
FRITT I JUNI, 
12 MÅNADER

Missa inte!

Motorcycle

SOMMAREN KOMMER MED STORMSTEG
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Fredrik Stengarn är ny ordförande för KIF Örebro
DFF sedan januari i år. Fotbollslaget har just åter-
vänt till OBOS Damallsvenskan efter en säsongs spel
i Elitettan. 

Hur går det? 
– Det går bra! Vi har som målsättning 2019 för A-
laget att hänga kvar i OBOS Damallsvenskan. Efter
första sju omgångarna har vi 13 inspelade poäng och
en sjätteplats av tolv i tabellen. Bara två poäng efter
serieledarna. Nu är det VM-uppehåll. 

Vad siktar ni på framåt? 
– Nu laddar spelarna om med lite ledighet och sen
fortsatt träning under sommaruppehållet. Sedan kör
vi igång höstsäsongen efter fotbolls-VM och fortsät-
ter gneta på för att hänga kvar. 

Vad kan vi förvänta oss? 
– Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta leverera över
förväntan. Vi förväntar oss att hänga kvar i OBOS
Damallsvenskan.

Nicholas Subraian är vd för Fabrikör Elversteds
drycker, som är Örebros fjärde mikrobryggeri. För
cirka en månad sedan lanserades bryggeriets första
öl – Vildöl – med ett event på Örebro Ölhall.

Hur går det?
– Det går bra! Produkten blir så som jag vill ha den
och det är väl det som räknas? Jag har fått ut brygge-
riets första öl, en Vildöl, som bland annat finns på
Stallyktan, Bishops Arms, Örebro Hamnkrog, Vin -
kiosken och Wasa Källar’n.

Vad siktar du på framåt?
– Att fortsätta göra god öl och att så småningom
utöka produktionen så att det blir mellan tre och fem
i det fasta sortimentet och några säsongsöl och expe-
riment. Det skulle även vara kul att få spridning över
hela länet med den här vildölen.

Vad kan vi förvänta oss?
– Öl som är syrlig, sprudlande och uppfriskande.
Och att det inom en snar framtid kommer att finnas
en massa nya roliga experiment att testa från Fab -
rikör Elversteds drycker.

Filip Eriksson är delägare tillsammans med Ida
Kilver för den nystartade frisörsalongen Kilver/ -
Eriksson på Kungsgatan 27 i Örebro. Salongen öpp-
nande 8 maj.

Hur går det?
– Över all förväntan. Vi har fått en härlig respons
från alla möjliga håll. Innan öppnandet jobbade vi
stenhårt med sociala medier och det är det jobbet
som nu ger resultat.

Vad siktar ni på framåt?
– Främst satsar vi på att verkligen kunna utvecklas,
både på det personliga som yrkesmässiga planet. Vår
plan är att vara Örebros mest eftertraktade salong.
Nu satsar vi på utbildningar så att vi kan vara i fram-
kant.

Vad kan vi förvänta oss?
– Förstklassig service. Förstklassiga salongsbehand-
lingar som ligger i tiden. Vi har alla trenderna och vi
vågar satsa. Vi är särskilt specialiserade på färgning.
Kunderna idag har stenkoll och vi vill svara upp mot
deras förväntningar.

Text  Ulf Hjelting

Hur är läget?

Fredrik Stengarn Nicholas Subraian Filip Eriksson
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Rekreation

Nu får Hjälmaren sin egen webbplats.
Sveriges fjärde största sjö har länge
fört en undanskymd tillvaro i den digi-
tala världen. Men för att råda bot på
det lanserades, lagom till sommaren,
en heltäckande guide till upplevelser
runt sjön.

2015 inleddes ett samarbete mellan
tur ismorganisationerna i de fem kom-
munerna runt Hjälmaren – Arboga,
Eskils tuna, Katrineholm, Vingåker och
Örebro. Syftet var, och forfarande är,
att arbeta med utveckling av sjön som
besöksmål och att marknadsföra dess
besöksmål.
Bland många insatser som genom-

förts finns en turistbroschyr med karta
som lanserades 2017 och flera träffar
för aktörer runt sjön har genomförts.
I maj togs ytterligare ett steg då den

helt nya webbplatsen Visit Hjälmaren,
lanserades. Genom sajten kan besökare
och lokalbefolkning ta del av både turis-
tattraktioner, restauranger, boendean-
läggningar, cykel- och vandringsleder

och andra sevärdheter. Här finns också
information om badplatser, för båtlivet,
om fritidsfisket och mycket annat.
– Hjälmaren är en oslipad diamant
och dessutom okänd för många – även
bland lokalbefolkningen. Genom sam-
arbetet och webben vill vi lyfta fram
både vilken vacker sjö det är och hur
mycket man faktiskt kan uppleva här,
säger Björn Fransson på Örebro komp -
aniet som varit med och tagit fram den
nya webbplatsen.
Samtidigt som webbplatsen lanserades

även Instagramkontot Visit Hjälmaren.

Allmänt och lite historik om
Sveriges fjärde största sjö
Hjälmaren avvattnas genom Eskils -
tunaån till Mälaren och genom Hjälm -
are kanal finns båtförbindelse med
Mälaren. Den största ön i Hjälmaren
är Vinön och de största tillflödena är
Svartån och Kvismare kanal, båda
från väster. Till skillnad mot de tre
största sjöarna i Sverige är inte Hjälm -
aren statligt vatten utan kommunalt
vatten.
Under åren 1878–1887 sänktes Hjälm -

arens vattenyta genom en sjösänkning.
Anledningen till denna var att frigöra
ytterligare odlingsmark. Dessutom var
avsikten att minska risken för över-
svämningar, genom att kunna reglera
sjöns vattenstånd på ett bättre sätt.
Medelvattenståndet sänktes med cirka
130 centimeter. Därvid frilades cirka
15 000 hektar åker och äng, samt cirka
3 500 hektar övrig mark.

Källa: Wikipedia

Denna sida är ett samarbete

Våta fakta
Areal: 483 kvadratkilometer
Längd: 58 kilometer
Bredd: 18 kilometer
Höjd: 21-22 meter över havet
Medeldjup: 6,2 meter
Maxdjup: 20 meter
Volym: 3 kubikkilometer 
3 000 miljoner kubikmeter

Öar: Vinön, Björkön, Valen, Essön, Fåran,
Tockenöarna och Grundholmarna

Sajten visithjalmaren.se lyfter fram Hjälmarens skön-
het och vad man kan uppleva i och runt den.

Hjälmaren
mynnar ut
i webben
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Rekreation

Vättern Event & Co startade för 10 år
sedan och erbjuder äventyr och upple-
velser i form av Ziplinebanor, hög-
höjdsbanor, Kajak och SUP uthyrning,
och även försäljning av de samma. De
har kajakbaser på fem ställen runt
Vättern, och nu är säsongen igång, för
i år. Jag träffar Mattias Karlsson –
bonden som blev entreprenör, och har
idag fem olika bolag.

Jag träffar Mattias vid Vätternkajaks
butik som ligger i Stocklycke vid Om -
berg och Hästholmen. Här finns det
höghöjds- och Ziplinebanor, samt en
av uthyrningsbaserna. Sammanlagt har
Vättern Event & Co fem uthyrnings-
ställen runt Vättern.
– Uthyrningsbaserna är Granvik, norr
om Karlsborg. Sen är det Olshammar
som ligger strax söder om Askersund.
Så går vi ner lite på den här sidan så
har vi Medevi. Och i år så öppnar vi i
Borghamn, för de som har vandrar-
hemmet ville ha där, och sen har vi här
där vi är idag, vid Hästholmen.

I början hade man personal på varje
uthyrningsbas, men då blev verksam-
heten väldigt väderkänslig. Men nu har
de en bättre lösning avslöjar Mattias:
– Vi jobbar med obemannade baser
som man bokar på nätet, får en kod som
gör att man kommer åt utrustningen.

Man har samarbeten med hotell och
konferensanläggningar i närheten av
uthyrningsbaserna.
– Här vid Omberg kommer det många
besökare från Ombergs turisthotell.

Vi är i symbios – de behöver aktiviteter
och vi behöver ha någon som håller i
konferensen, berättar Mattias.

Vättern Event & Co började som Om -
berg Event & Co, och i höst är det 10
år sedan som de startade.
– Jag började egentligen med något
som heter Ombergs kajaker redan
2003, och drev det i liten skala. Men
köpte Vätternkajak i Motala år 2010.
Och på den vägen är det.
– Jag har fem olika företag, så Vättern
Event & Co är ett av dem. Sen har jag
ett som heter Orust kajak och frilufts-
liv, som i princip driver uthyrning på
västkusten. Lite försäljning också.
Men försäljningen är egentligen till för
att omsätta hyresflottan. Vi försöker
ha en sån fräsch flotta som möjligt så
vi byter kajaker varje år om det går.

Ska man kolla på var det är mest akti-
vitet så är det mer fart på uthyrning på
västkusten.
– Orust ligger en timma från Göte -
borg, och där ligger massor av semes-
terhus. Det är väldigt mycket tyskar
och holländare som besöker kusten,
och de älskar våra kajaker.  Här vid
Vättern lever vi mer på lokalturismen.
Linköping är en stor marknad, både
till Zipline och Kajak. 
– Sen har vi Askersund, vi har ju rätt
läge för Örebroarna. Det är deras
sommarstad. Så om man kollar på
kajaksidan så är det Örebro som är det
största.

Mattias Karlsson är ursprungligen

bonde, och har en gård utanför Omberg.
– Vi är tre killar som har bildat ett
bolag ihop. Jag är ordförande i det
bolaget. Och sen är det en annan kille
som sköter driften av det. Jag jobbar
kanske 200 timmar om året där. Det är
på hösten när det är mycket att göra
på gården.

Men nu står sommaren för dörren och
igår så öppnade de uthyrningen för
säsongen.
– I och med att det är så kallt i vattnet vill
man inte släppa ut folk för tidigt, men nu
är uthyrningen igång. Och våran ZipLine
har varit i gång sedan i påsk.

Vad är då en Zipline för något? Hos
Vättern Event & Co verkar det sitta
ihop med en höghöjdsbana.
– En Zipline är en vajer spänd mellan
två träd, sen sitter man i en klättersele,
och sen har man ett Ziplinehjul. Det är
som ett hjul som rullar på vajern och
på sås sätt tar man sig emellan träden.
Säkerheten är hög med säkerhetslinor
och hakar. 
– Det vi säljer mest är Omberg classic.
Då klättrar man i tre timmar. (det är
ungefär det som den gruppen hade
gjort) Då är det två höghöjdsbanor.
Först är det en bana på fem meter, som
vi kallar den låga banan. Sen går man
vidare upp för berget och klättrar den
höga banan som är på tio meter.

Sen jobbar man sig nedåt i fyra avdel-
ningar med Zipline.
– I första avdelningen är det fyra,
ganska snälla. Efter första avdelningen

stegrar vi det lite, vart efter.  Det går
fortare och fortare, för varje avdel-
ning.
– Även de som är höjdrädda brukar
klara detta, berättar Mattias och fort-
sätter:  Själva klättringen i höghöjdba-
norna kan upplevas som läskig, men
att åka Zipline brukar fungera mycket
bättre.

Det är poppis med upplevelser. Och
inte alls ovanligt att en aktiv familj i
tre generationer, firar något och kom-
mer hit och kör exempelvis Zipline.
Det ökar mer och mer, och lika så
kajakuthyrningen. 
– Här i Omberg, Stocklycke så fylls
parkeringen varje lördag av männi-
skor som vill ut i skogen. Det är myc-
ket mountainbikecyklister, Zipline-
gäster och så vidare. Det är tydligt att
det finns en outdoor-trend. Det är ju
roligt, och samtidigt bra för oss.
– Vi har även ett antal guidade padd-
lingar under sommaren. Svensken är
ganska van vid att göra saker på egen
hand.  Men det finns även de som vill
ha tryggheten i en guidad tur.

Mattias vill hälsa alla hjärtligt välkom-
na till Omberg. Här kan man verkli-
gen få en ”sån där” som man så fint
säger: Forest shower – skogsdusch. Så
man blir översköljd av skogens lugn
och uråldriga visdom.
– Det kan jag känna lite själv. Bara vi
flyttade butiken från Vadstena som är en
fin miljö, men varje dag man kommer
till den här dörren och hör fåglarna. Det
är en ynnest att få ha sin butik här.

Denna sida är ett samarbete

Skogsdusch med äventyr

Kajak.qxp_Sida__Marknad_-19  2019-06-18  14:12  Sida 3



54 Marknad
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Magnus och Erica uppfyllde sin dröm
om ett boende vid Medelhavet. Nu har
de köpt lägenhet på norra Cypern.

Magnus och Erica bor på Södermalm i
Örebro med yngsta dottern Ronja.
Våren 2014 åkte de på en visningsresa
till norra Cypern för att titta på lägen-
heter.

Varför ville ni ha ett utlandsboende?
Magnus: – Man åker till något eget. Vi
åker bara ner med ett handbagage och
har resten av garderoben där. 
Erica: – Det är vårt andra hem i solen.

Varför köpte ni en lägenhet på Norra
Cypern?
Magnus: – Vi älskar att resa och har
åkt på charterresor sedan barnen var
små. Idén om att köpa något utom-
lands har vuxit fram med åren. 
Erica: – Vi kollade på Spanien först,
men fastnade för Cypern. Vi har åkt
dit flera gånger på semester och gillar
det solsäkra klimatet. Cypern, och
speciellt norra Cypern var också tre
gånger billigare än Spanien. På Cypern
har du värme från mars till november,
kristallklart vatten, fina stränder, god
mat. Närheten var också en stor anled-
ning att vi bestämde oss. 

Hur hittade ni lägenheten?
Erica: – Jag älskar att följa tv-program
om att flytta utomlands. Jag surfade
på nätet och letade efter visningsresor. 
Magnus: – Ja, det var väl Erica som
var mest på. Tanken var inte att köpa
något utan bara kolla vad som fanns
och om det kändes rätt. En vecka på
norra Cypern kändes som två veckor,
ett lugnt tempo och en genuin känsla
gjorde att vi kände oss avslappnade. 
Erica: – Vi trivdes från första dagen.
Det var liksom bara för oss. Vi kikade
på olika ställen men lugnet och närhe-
ten till lokalbefolkningen lockade oss,
det är väldigt mysigt där. Norra Cyp -
ern är väldigt tryggt, vi fick en trygg
och säker känsla där. 

Vad var det avgörande?
Erica: – Jag var så impulsiv. Jag tänkte
varför vänta? Ingen vet vad som hän-
der imorgon, vi hade möjlighet att
köpa det så vi tog beslutet. Vi investe-
rar till oss själva. Det är skillnaden,
när du åker på charter och ger bort

pengar till resebolagen. 
Magnus: – Har du möjlighet så satsa.
Är du 60 år, köp! 40-45 år funkar
också. En investering för framtiden,
varför vänta?

Hur ser en dag ut för er på norra Cypern?
Magnus: – Jag blir avslappnad direkt
när jag kommer ner, vaknar upp och
vet att jag har 14 dagar semester fram-
för mig. Kanske planerar vi in en resa
till någon annan stad eller strand
(Escape beach, rekommenderas!) Eller
den gången vi åkte ända upp till Kar -
paz på östra spetsen och matade åsnor
och fick punka på hemvägen. Men
mest handlar det om att bara vara, gå
ner till den lokala restaurangen och
hälsa på Irfan i Baren, kanske ta en
simtur i havet. 
Erica: – Man stressar ju så här hemma,
lever efter klockan och almanackan
varje dag, det är så skönt att komma
ner och inte tänka på vad klockan är.
Läsa bok på stranden. Det bästa är
sovmorgon med nybryggt kaffe på bal-
kongen med havsutsikt. 

Vad är det bästa med norra Cypern
och hur har er livsstil förändrats?
Magnus: – Vädret, lugnet, den trevliga
befolkningen, ingen hets i trafiken, bra
priser. Och närheten, är det medvind

flyger vi ner på 3,5 timme. Nu har vi
två hem och när vi närmar oss pension
och kan vara där mer eller jobba där-
ifrån får vi en rikare livsstil. 

Har ni några tips för andra som vill köpa?
Erica: – Tänk på vad du är ute efter

innan du åker ner och läs på om norra
Cypern så blir det enklare att bestäm-
ma sig när man kommer ner.
Magnus: – Bestäm vilken budget ni
har,  det är intressant att åka runt och
se även dyrare fastigheter för att få en
bild av priserna. Åk på visningsresa.

Text och foto Petter Koubek

Denna sida är ett samarbete

Ett drömboende utomlands
– enklare än du tror
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Ta hand om
dig själv, din 
personal och 
dina kunder

Nu erbjuder Folkpool dig som 
företagare att hyra eller leasa ett 
spabad till en fast månadskostnad 
och med valfritt servicepaket. 

Företagshyra/ 
leasing på 
spabad

Folkpool Örebro 
Adolfsbergsvägen 4

Gör en trevlig båtkryssning från Örebro   

M/S Gustaf Lagerbjelke
   
Njut av räkor i massor, fartfylld 
tretimmars båtresa med 
underhållande trubadur ombord.
Avg. Örebro varje  måndag, onsdag, torsdag, fredag
och  lördag kl 19.00 -22.00 
Måndagarna är det allsångstema.
Pris 320kr inkl. räkfrossa, sallad, bröd, ajoli, dressing mm.  
Fullständiga rättigheter.  Alternativ mat kan förbeställas 
Avgångar 2 maj - 28 september.

Guidad lunchkryssning
Från Örebro lördagar kl 12.00 - 15.00 
Vi kryssar på Svartån och Hjälmaren, 
slussar i Örebro sluss. 
Under den 3 timmar långa rundturen berättar vi
om vad vi passerar och Örebros sjöfartshistoria. 
Ni serveras också en god ugnsbakad Laxlunch 
med dryck och kaffe.   
Pris 280kr inkl lunch.  Alternativ mat kan förbeställas.
avgångar 29 juni - 31 augusti.
  

 Hjälmarekanal & Hjälmaredocka

Guidad sjö och kanaltur med slussning. 
Örebro till Hjälmare docka (Arboga) 
Upplev en heldag på Svartån, Hjälmaren och Sveriges
äldsta Kanal med den fantastiska bergskanalen.
En historisk vattenväg som kom till redan på 1600-talet.  
Avg. tisdagar kl 10.00 åter kl.17.00  
Pris 390kr inkl. returbuss. 
(Lunch, fika mm. finns att köpa ombord)
Avgångar 25 juni - 27 augusti.

 

 

Fullständiga Rättigheter  &   barnpris �nns

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

Räkbåten

Köpmangatan 20 Örebro, 019-12 80 40 

&
U N D E R K L Ä D E R  O C H  B A D kattisoco

F d Details

Badnyheter från
Salta Bad
och Wiki

Havaianas Flip Flop
Damell 

 Abecita
Sunflair 

Salta Bad
Anita
Trofé
Wiki

www.kattisochco.se
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När Royne Mercurio började teckna
på sin hemsida gjorde han det som
avkoppling och hoppades kunna gläd-
ja en del personer. Numera har Lin -
köpingsbon 140 000 följare på Face -
book, 90 000 på Instagram – och säljer
dessutom allt från böcker och bords -
kalendrar till familjeplanerare och
muggar med sina tänkvärda figurer.
Det här hade jag aldrig kunnat dröm-
ma om, ler han.

Den 48-åriga gifta trebarnspappan har
till vardags arbetat inom Svenska kyr-
kan ända sedan 1999. Först som för-
samlingspedagog i Ryd – och sedan
2012 som kommunikatör, där han håller
till på Kyrkans Hus kontor på Ågatan
nedanför Domkyrkan i Linköping.
Där är han huvudansvarig för tre olika
delar:
*Tidningen Liv & Längtan – som ges
ut i 55 000 exemplar till hushållen i
Linköping sex gånger per år.
*Svenska kyrkans webbsida i Lin -
köping – en hemsida där man kan slus-
sas vidare till de åtta olika församling-
arna i staden.
*Sociala medierna Facebook och In -
sta gram – där det finns både en ge -
mensam sida, samt åtta olika för res -
pektive församling i staden.
– I tidningen skriver jag och fotografe-
rar till ungefär två reportage per num-
mer. Sedan är det – liksom på hemsi-
dan och de sociala medierna – mycket
information om aktuella händelser
som ska ut. Exempelvis gudstjänster,
konserter och föreläsningar. Där har
jag hjälp av en redaktör i respektive
församling. Och i tidningen är vi totalt
fyra i redaktionen, berättar Royne
Mercurio.
På fritiden startade han en egen blogg

2007 efter att ha läst en kurs i webbde-
sign på Universitetet.
– De första åren skrev jag mest om

olika saker i min vardag och lade ut
bilder på familjen. Men när barnen
blev äldre ville de inte synas på foto-
grafier på bloggen längre.
2013 skaffade sig Royne en ritapp

till sin iPad och började rita figurer
som han lade ut på sitt egen Facebook
och Instagram – i stället för bloggen.
– Det var mest för avkopplings skull,
även om jag hoppades att det skulle
roa någon i alla fall. I början fick jag
beröm av släkt och vänner, men tänkte
att de kanske sa det för att vara snälla
(ha, ha).
Han döpte det till ”Herregud & Co”.

– Det bara dök upp i huvudet på mig
helt plötsligt. Man kan ju säga att
namnet är dubbeltydigt. Dels är det ju
ett uttryck att man säger ”herregud”
och tar sig för pannan och så finns det
en djupare betydelse med min tro. Jag
blandar skratt med allvarligare funde-
ringar.
De tre ledorden är glädje, hopp och

eftertanke.
– Det är mer åt feelgood än satir. Jag
vill att de som tittar på bilderna ska få
en bra känsla och gärna lite skratt i
bland. Men också att de får fundera
lite på budskapet.
Redan efter ett år hade han 3 000

följare på Facebook – och när sex år
passerat är antalet följare uppe i
140 000 på Facebook, samt 90 000 på
Instagram.
– Jag hade i min vildaste fantasi aldrig
kunnat drömma om att det skulle bli
så pass stort. Så det är klart att jag är
väldigt förvånad över intresset från
andra, ler Royne.

Hur förklarar du den stora popularite-
ten – som bara vuxit hela tiden?
– Jag tror att figuren ser ganska tillta-
lande ut, i all sin enkelhet. Meningen
är att det som sägs ska vara mycket
igenkänning – men också uppmun-
tran, hopp och lite skratt.

Vad får du höra eller läsa för respons?
– Mest är det mycket positiva kom-
mentarer via sociala medier. Kan vara
exempelvis ”tack för bilden, nu orkar
jag gå upp ur sängen i dag” eller ”jag
har haft en tung dag, men efter att ha
sett din figur blev jag genast gladare”.
Då och då kommer ännu djupare

inlägg.
– En person skrev ”din bild blir som
ett stöd inför min tredje cancerbe-

handling” eller ”jag hade funderat på
att byta jobb i elva år, bilden fick mig
att ta steget att göra det och trivs jät-
tebra på mitt nya arbete”. Sådant är
förstås fantastiskt att höra. Tänk att
något så lite kan göra så mycket. Det
är lite svårt att förstå. Men jag är glad
om jag kan hjälpa och stötta andra i
sin vardag.

Varifrån får du alla dina idéer?
– Det är framför allt från olika var-
dagssituationer – både hemma med
familjen och på jobbet. Eller om det
händer något speciellt i samhället.
Ibland får jag från någon ”det där var
en rolig sak, den kommer säkert på en
av dina bilder snart” (ha, ha).
– Jag tycker att det är viktigt att stå
upp för medmänskligheten i samhället
och det går att skriva en hel del om,
sedan kan det komma ett mer lättsamt
citat om semlor när det är högsäsong
för det.
Varje kväll klockan nio lägger Royne

ut en ny bild både på Facebook och
Instagram.
– Det finns säkert en del som sitter och
väntar på att den ska komma så jag får
se till att hålla tiden, skrattar han.
Succén gjorde att Mercurio skrev

kontrakt med ett bokförlag och 2015
gav ut en bordskalender med en bild
varje dag hela året – alltså 365 styc-
ken.
– Den har en spiralfunktion och är lätt
att bläddra i. Totalt sålde kalendern i
ungefär 25 000 exemplar. Veckodag -

arna är inte utsatta, bara datumet – så
den fungerar oavsett vilket år det är.
2017 kom en bordskalender till – som
redan sålt mer än den första. Han har
även gett ut bland annat familjeka-
lendrar, tygkassar och kaffemuggar. 
Nu är ytterligare en almanacka på

gång – liksom en ny mugg och en
anteckningsbok.
– Jag har även släppt vissa delar av
sortimentet på tyska i Tyskland och
det har sålt ganska bra där också.
Nästa år kommer en bordskalender i
Norge och jag hoppas i framtiden
kunna ge ut på engelska om vi får ett
kontrakt med ett engelskt bokförlag.
Då skulle inte finnas något hinder för
hur stort det kan bli.

Ökar pressen att leverera bra material
i takt med alla framgångar?
– Nej, det är faktiskt inget jag känner
av – som tur är. Jag har i alla fall ingen
prestationsångest eller så. Om en bild
inte blir superduper en dag vet jag ju
att det är dags för en ny dagen därpå –
och det är bara de bästa bilderna som
väljs ut till kalendrar, almanackor och
muggar.

Speglas din tro på något sätt i citaten?
– Jag har ju en tro i grunden och vär-
deringarna därifrån kan säkert lysa
igenom i bland, men bilderna är all-
mänmänskliga. Alla kan känna igen
sig oavsett vem man är eller vilken syn
på livet som man har, säger Royne
Mercurio.

Text Joakim Löwing foto Johannes Mercurio och Royne Mercurio

Denna sida är ett samarbete

Mannen bakom Herregud & Co
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Sommarsäsongen på Hyttblecket 2019 
Maj 
Lördag 18 Koltecknat, för proffs och amatör, kl. 10.00-14.00, anm. Karin 070-2088651  
Lördag 25                 Kulturkalaset på Gråbo. Auktion på Koltecknat, 12.00, samt kaffesförsäljning 

Juni  
Lördag          15 Säsongsöppning, Karlskoga Felare underhåller kl. 15.00 
Fredag          21 Midsommarfirande med Vi Unga kl. 14.00-16.00 Bygdegillet dansar 
Söndag 30 Hyttdagen kl. 11.00-17.00 med Hyttlopp, utställningar, marknadsförsäljning,  
                                           Underhållnig av Fruntimmerz från Nora 

Juli 
Fredag   5 Pubkväll i Rå´stun, grilltunnor från 20.00. Jörgen Nilsson trubadur   
Söndag           7 Trio med Bumba, m.fl kl. 15.00 
Söndag         14 Malin och Erik Näsman, kl. 15.00 
Söndag 21 Glade Glenn från Bettna kl.15.00  
Söndag 29 Gunnar Svensson från Grums kl. 15.00  

 
Augusti 
Söndag    4 Vismakarna från Hova kl. 15.00  
Söndag  10 Kent Lundberg och Lasse Magnell,  kl. 15.00  
Lördag  17 Hytteloppan, kl. 13.00-17.00, anm. Agnetha Boo 070-7323067 
Söndag          18 Säsongsavslutning med Birgerssons Damorkester, kl. 15.00 
 

Vid regn flyttar vi in i Hyttan eller Kolhuset 
Visning av hyttan fred, lörd och sönd 14.00 
 
Info. www.granbergsdalsbyalag.se  
E-post: granbergsdalsbyalag@hotmail.com 

Kaffestugan 0586-120 11 Ordf. Karin V 070-2088651, Kassör. Anna-Lena M 070-6331055 

 

 

 

Kaffestugan 0586-120 11  Ordf. Karin V 070-2088651, v.ordf. Anna-Lena M 
070-6331055 

 

Granbergsdalsbyalag och Hytta 

En kultur och naturupplevelse i unik miljö 

En mil norr om Karlskoga. Öppet dagligen 13.00-17.00, 15/6 till 18/8 

 

Konstutställning 15/6-1/7 i hyttan 
Karlskoga Fotoklubb har utställning från             
den 2 juli. Kontakt: Irene S.  070-6600418 
 

Kolarvecka 18-25/9, Kolardag 21/9, 11-17 

019-58 25 30 • Skolvägen 10-12, 692 34 Kumla
Se hela vårt utbud och köp biljetter på kumla.fh.se

Turandot 
12 oktober 19.00
Manon
26 oktober 19.00
Madame Butterfly
9 november 19.00
Akhnaten
23 november 19.00

Wozzeck
11 januari 19.00
Porgy and Bess
1 februari 19.00
Agrippina
29 februari 19.00
Den flygande holländaren
14 mars 18.00

Tosca
11 april 19.00
Maria Stuarda
9 maj 19.00

Live från Metropolitan
2019/2010
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”Amazon kommer” börjar bli dags att
ta på allvar och det är inte bara e-
handlare och butiker som kan drabbas
hårt. Genom att ta en koll på Amazons
grundstrategi och hur det gått i regio-
ner där de etablerat sig, uppenbarar
sig en tydlig bild.

Amazons beslut att etablera sig i Sverige
gjorde många kommunala politiker odel -
at positiva. Det har sedan dess förekom-
mit ett intensivt kampanjarbete för att
få etableringen till den egna regionen.
Men det finns en baksida av Amazons
framfart, som är en konsekvens av der -
as strategier. Om alla lokalpolitiker
skulle sätta sig in i Amazons strategier
skulle mycket av deras optimism fastna
i halsgropen. Amazon bidrar i prakti-
ken till att etablera ett i det närmaste
parasiterande system som historiskt har
verkat negativt för de regioner och län-
der där de etablerar sig.
Oavsett Amazon eller inte, måste vi

acceptera att den kommande butiksdö-
den är ett faktum. Fysiska butiker kom-
mer alltmer integreras med e-handel
och komplettera varandra, snarare än
att konkurrera – fysiska butiker kom-
mer övergå till att bli showrooms. De
som ignorerar online-kanaler kommer
att slås ut. Därför bör du som en mind-
re aktör komplettera din fysiska kanal
med en online-kanal, som kan mark-
nadsföra dina produkter med annonse-
ring och inlägg i sociala medier.

Presskonferensen
I slutet av 2018 kallade Amazon till
press konferens i Stockholm för att till-

kännage sin etablering av Amazon
Web Services (AWS). Det var ett log -
iskt steg i deras plan att etablera sig i
Sverige. Det alla inte har klart för sig
är att Amazon alltid har utgått från en
aggressiv expansionsplan som vd:n
Jeff Bezos målmedvetet exekverar. Jeff
Bezos är känd för att till och med ha
avskedat ekonomiansvariga på avdel-
ningar som gjort för mycket vinst.
Hans policy har ända från början varit
att allt ska återinvesteras i verksamhe-
tens expansion.
Är du företagare inom handel är det

ingen bra strategi att bara sitta och
vänta. Det faktum att din kanal idag
inte specifikt är e-handel eller att du
inte driver en fysisk butik, är inte en
garant för att du inte kommer blir
påverkad. Du behöver ta reda på hur
Amazon kommer att dominera just
din bransch.

Amazon är inte bara ETT företag
Amazon vill bli ”the everything store”.
Helt enkelt butiken där allt går att
köpa. Amazon är inte enbart ute efter
att dominera e-handel, utan är även
världens största aktör inom själva in -
frastrukturen som bygger tjänster på
internet (AWS) och med egna produk-
ter mot slutkonsumenter, som Alexa
och Kindle. Genom att äga infrastruk-
turen har Amazon också tillgång till
ALL data som passerar deras infra-
struktur. Det Amazon inte lyckas ut -
veckla själva, köper de upp. De jagar
också fysisk handel och visade det tyd-
ligt när de 2017 köpte upp hela Whole
Foods-kedjan.

Amazon kommer att erbjuda produk-
ter till lägre pris med fri frakt och ex -
ponera sina kanaler så hårt, att du
kommer försvinna i surret. Tror du det
är realistiskt att konkurrera mot Ama -
zon? Då behöver du kunna erbjuda
något som motsvarar Amazon Prime,
vilket 60 procent av alla deras kunder i
USA är abonnenter av.

 •  Fri frakt
 •  Leverans samma dag
 •  Dina familjemedlemmar får samma 
    fördelar som du
 •  Obegränsad bildbackup
 •  Streaming-kanal med filmer och seri-
    er (Amazons variant av Netflix)
 •  Streaming-kanal för music (Amazons
     variant av Spotify)
 •  Twitch-abonnemang. Streaming-kanal
    för spel och underhållning (Ama zons
    variant av Youtube)
 •  Fri frakt på matvaror
 •  Nerladdning av e-böcker

Så vad kan man göra?
Amazon ger mindre företag möjlighe-
ter att sälja sina produkter i deras kan -
aler, eller ett partnerskap där Amazon
blir återförsäljare av dina produkter.
Amazon tar sig dock stora friheter med
att prissätta dina produkter. Enbart för -
delar för dem, men en betydande mar-
ginalrisk för dig. Du bör etablera din
egen butik online och sedan komplette-
ra med Amazons kanaler.

Det kan verka paradoxalt att vi rek -
ommen derar att du ska samarbeta med
Amazon, när vi samtidigt belyser de
negativa effekterna av deras etable-

ring. Vi vill ge dig våra synpunkter på
den bästa överlevnadsstrategin, samti-
digt inte blunda för vad som är på väg
att hända. För att bättre förstå de neg -
ativa samhällseffekterna, kan man stu-
dera hur det gått i USA och i Stor brit -
annien.

 •  Utslagning av mindre e-handlare och
    butiker
 •  Obefintliga skatteintäkter för region-
      erna och länderna de finns i
 •  Bristande anställningstrygghet och
    införande av gig-ekonomi
 •  Lågt samhällsansvar

Hur man ska få Amazon och andra
stora tech-bolag att ta sitt ansvar när
många människor kommer att bli av
med sina jobb? Du som företagare
behöver anpassa dig till förändringar-
na genom att se till att du utnyttjar
online-kanaler för din försäljning och
automatisera allt som du kan automa-
tisera.
Det kommer inte fungera att sticka

huvudet i sanden och hoppas på det
bästa. Den krassa verkligheten är att
alla inte kommer att överleva, men du
kan öka dina chanser för att bli en av
dem som klarar dig. Var inte rädd för
teknik, var inte rädd för utveckling. 
Känns allt det här obekvämt och

oroande? Kom över det så snabbt du
kan och se till att skaffa en handlings-
plan för din digitalisering. Börja idag.

Läs den fullständiga artikeln på www.mark-
nadsplan.se/amazon-kommer. Där får du
en fördjupad bild och referenser.

Text Tomas Tränkner & Adrian Rosca

Denna sida är ett samarbete

Adrian Rosca
Adrian har i 20 år varit tekniker och entreprenör. Han har rört sig i gränslandet mel-
lan mjukvara, sälj och marknadsföring och har haft många av de allra största bola-
gen som kund. Tillsammans driver Tomas och Adrian Digital Marknadsplan, som
hjälper företag i alla storlekar att få riktigt bra effekt i sin digitala marknadsföring.

Tomas Tränkner
Tomas har lång erfarenhet av marknadsföring, både digitalt och genom en bak-
grund som marknadschef. Han har 25 års erfarenhet av försäljning och är också en
flitig podd-producent.

Sanningen 
om Amazon
– och hur du kan bli utkonkurrerad
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Camping och restaurang 
med fullständiga rättigheter 
vid Hjälmarens södra strand 

Välkommen!

CAMPING • BAD • GÄSTHAMN • MINILIVS 
MINIGOLFBANA • FRISBEEGOLF • RESTAURANG

Tel: 019-45 30 15  E-post: hampetorpscamping@telia.com
www.hampetorpscamping.se

BODA BORG 
I KARLSKOGA
-Experience the Quest -

ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN!
Boda Borg är ett helt hus fullt av roliga och 

fantasi och samarbetsförmåga ni har. Ett besök på 
Boda Borg kommer att ge er många härliga skratt 
och fantastiska gemensamma minnen.

Öppet dagligen. Bokning & information: 
 

25% rabatt på entrén
Gäller 2019 för max fyra personer mot upp-visad annons. Kan ejkombineras med andraerbjudanden.

 
 
 

 
 
 
 

BERGSLAGENS BOK  
En annorlunda bokhandel 

Olaigatan 17, Järntorget, Örebro                          facebook.com/bergslagensbok 

Lokala böcker - Barnböcker - Presentböcker - Faktaböcker 

PUSSELBUTIKEN I ÖREBRO 

Vi har ett stort sortiment av presentböcker,  barnböcker, pus-
sel, spel mm. Missa inte  ett besök i butiken som är centralt 

belägen i den vackra miljön vid Örebro slott. 

Pussel i 2D och 3D (2 bitar - 4000 bitar) - Souvenirer  - Spel 

S V E R IG E S  S T ÖR S TA  S OM M A RT U R N É
K R A L L  E N T E R T A I N M E N T  P R E S E N T E R A R

MARIETTE | ARVINGARNA | DAVID LINDGREN
MIMI WERNER | THOMAS PETERSSON | MAGNUS CARLSSON  

BROLLE | JESSICA ANDERSSON | JOHN LUNDVIK

BILJETTER: DIGGILOO.COM, NORTIC 0455-61 97 00

KARLSKOGA, BADHUSPLAN
9 AUGUSTI KL. 19.00
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Jan-Erik Ekblad är vd för rederi M/S
Lagerbjelke som är mest känt för sina
räkkryssningar med båten M/S Gustaf
Lagerbjelke med kajplats Hamnplan.
Nu stundar en ny säsong för räkkryss-
ningar, gruppresor och charterturer
och i år firar man 30 år.

– Vi kommer inte att fira på något spe-
ciellt sätt att M/S Gustaf Lagerbjelke
rest på Hjälmaren i 30 år. Vi har inget
speciellt inplanerat, utan vi kör våra
vanliga turer. Det är tufft under som-
maren med jobb varje dag mellan
klockan 08.00 och 23.00, säger Jan-
Erik Ekblad som är vd för rederi M/S
Lagerbjelke.
Under de 30 åren har det blivit en

och annan stamkund som återkom-
mer. Några av dessa är exempelvis
Sweroc och fackförbundet Vision, som
tidigare hette SKTF.
– Vi var faktiskt ute på en räkkryss-
ning med Sweroc i förra veckan.
Båttrafiken på Hemfjärden och Hjälm -

aren har månghundraåriga anor. Sjön
är Sveriges fjärde största efter sjösänk-
ningarna mellan åren 1878 till 1887, då
vattenståndet sänktes med cirka 130
centimeter. Idag trafikeras sjön bland
annat av M/S Gustaf Lagerbjelke.
1639 öppnade Hjälmare kanal, som

går mellan Arbogaån och Hjälmaren
och det är faktiskt den som är Sveriges
äldsta i drift varande kanal. I början
av 1800-talet fick Baltzar von Platen,
mannen bakom Göta kanal, kungens
uppdrag att förbättra kanalen och från
Arbogaån till Kvarnsjön skapades en
ny sträckning 1819 – 1829 grävd av
indelta soldater.
Nyttotrafiken här pågick in till

1970-talet – tankbåtar från Nynäshamn

till där vi idag ser Naturens hus var
frekventa fram till 1960-talet - men
idag är det huvudsakligen fritidsbåtar
som nyttjar den 13 kilometer långa
kanalen med nio slussar och 22,5
meter i fallhöjd.
Örebro kanal är en av de kortaste

kanalerna i landet med sina 1,5 kilo-
meter från Slussen till Örebro hamn
och är en uträtning och fördjupning av
Svartån. Under 1800-talets andra hälft
var frågan om att sjöleden skulle dras
upp till Örebro centrum en av de mest
prioriterade kommunala frågorna.
Man började arbetet med kanalen
1886 och byggde bland annat slussen
vid Skebäck. Att man valde att göra
arbetet då var för att synkronisera med
den stora sänkningen av Hjälmaren.
Efter kanalens tillkomst fick vi Öre -
bros tre hamnar – östra hamnen i Ske -
bäck, södra hamnen som är nuvarande
Örebro hamn vid hamnplan och norra
hamnen nordväst om Stora Holmen.
Kanalen invigdes 24 september 1888
och under lång tid bedrevs ångbåtstra-
fik från Örebro till städerna vid
Hjälmaren och med Stockholm som
slutlig destination, en trafik som upp-
hörde 1957.
Den 24 september 1888 fick Örebro

hamn, det vi idag mest kallar Hamn -
plan, ta emot sitt första fartyg. Här låg
fastigheten Manilla och två stora
hamnmagasin och Manilla köptes av
Örebro stad för att ha som hamnkon-
tor och bostad för hamnfogden. När
tronföljarriksdagen hölls i Örebro
1810 och riksdagen 1812 hade bon-
deståndet sin möteslokal i huset som
revs i början av 1930-talet men lever
kvar i namnet Manillagatan. Det ena
hamnmagasinet revs men det andra

fick inhysa Örebro tekniska museum
som öppnade 1974 och som idag är
flyttad till Karlslunds herrgård. Den
kvarvarande byggnaden inhyser idag
restaurang (som dock är stängd) och
kontor för turisthamnen. Det rivna
hamnmagasinet låg väster om Hamn -
bron, i Slottsparken.
– Det är full fart med bokningarna in -
för säsongen. Det ser även bra ut med
vattennivåerna i Hjälmaren som nu
fyllts på till normal nivå. Och nu är
även restaureringen av Skebäcksbron
helt klar. Jag får faktiskt en hel del
samtal som rör om vi kan passera bron
eller inte och, ja, det kan vi – utan pro-
blem.
Rederiet bildades 1989 av Håkan

Isaksson som då startade båttrafik från
Örebro och Arboga. Båten som köptes
in hette M/S Strömsholms kanal och
var lågbyggd för att gå under broarna i
Strömsholms kanal. Båten döptes om
till M/S Gustaf Lagerbjelke efter en
gammal ångbåt i Hjälmaren och det
gjordes flera ombyggnader med bland
annat ett större kök. 1999 Gick Jan-
Erik Ekblad in som hälftenägare i
bolaget och trafiken utökades ytterli-
gare och idag är han ensam ägare av
rederiet sedan Håkan gått i pension.

Vad kommer rederiet att inrikta sin
verksamhet mot i framtiden? Blir det
30 år till?
– Vi kommer att utveckla trafiken mel-
lan Örebro och Arboga. Det blir främst
gruppresor. Kvällsturerna och räkkryss -
ningarna går nästan av sig själva. Vi
kommer även att satsa mer på dagstu-
rer. Det gäller att passa på – säsongen
är inte så lång och varar från 1 maj till
5 oktober. Om det blir några 30 år till?

Nej, jag har några adepter som är villi-
ga att ta över den dag jag vill gå i pen-
sion, men det är tio år kvar dit.
Främst trafikerar båten M/S Gustaf

Lagerbjelke Hjälmaren från Örebro,
Arboga och Hjälmare kanal. Och det
går att beställa annat än räkor att äta,
även om det är själva grejen med
räkkryssningarna.
– Ja det går att byta ut räkorna mot
vissa alternativ utan extra kostnad.
Våra normala alternativ är följande:
bakpotatis med kycklingröra eller veg -
etarisk röra, ugnsbakad lax med dill-
romsås och kokt potatis, fläskfilé med
kokt potatis, rostbiff med potatissal-
lad, kycklingsallad och grekisk sallad.

Och om man vill betala med kort?
– Så går det alldeles utmärkt. Vi tar
alla de vanliga korten på båtarna,
dock inte American Express.

Vad kommer att hända under den här
säsongen?
– Man kan förvänta sig en fartfylld
kväll på sjön när det gäller kvällsturer-
na. Hos oss upplever man Hjälmaren
och Örebro som en sjöfartsstad. Det är
en unik stämning ombord och här
blandas alla åldrar och åldersgrupper.
På räkkryssningarna har vi även tru-
badurer som underhåller. Självfallet
går det även att boka båten för exem-
pelvis firmafesten och bröllop. Vi tar
som mest 80 personer och det finns
ramp för rullstol.

Fotnot: Ordet Hjälmaren kan härledas till
fornnordiskans iaelmbr som ungefär
betydde buller eller stoj. Detta skulle inne-
bära att Hjälmaren betyder Bullersjön alter-
nativt Stormsjön. År 1502 skrevs namnet
som Jaelmaren. (wikipedia)

Text Ulf Hjelting & Torbjörn Karlgren

Denna sida är ett samarbete

På kryss över Hjälmaren i 30 år
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Vi hjälper dig med hela installationen, från grävning till trall och täckningVi hjälper dig med hela installationen, från grävning till trall och täckning

JUST NU!

15%
Ange Vi i Villa

Tel: 019-500 00 11
Södra Mosvägen 16

692 32 Kumla
www.spaobad.com

www.artesianspas.se

Vi hjälper dig med hela installationen, från grävning till trall och täckning

Njut av en pool i sommar
öka värdet på ditt boende

Vi har spabad också!

Vi hjälper dig med hela installationen.

Semesterkänsla hemma

Tel: 019-500 00 11
Östra Vagngatan 8 E

702 27 Örebro
www.spaobad.com

www.artesianspas.se
orebro@spaobad.com

Tel: 019-500 00 11
Östra Vagngatan 8 E

702 27 Örebro
www.spaobad.com

www.artesianspas.se
orebro@spaobad.com

Välkommen till Gustavsbergs Naturistcamping!
Gustavsbergs naturistcamping och nakenbad ligger naturskönt och 

vackert ca 3 km norr om den idylliska staden Nora, alldeles intill Norasjön.

Öppetider:
Öppet från 28 maj–31 augusti.

Receptionen öppen:
Alla dagar mellan 8,00-20.00

Lunchstängt 12.30-13.30
Boka din plats på tel: 073-642 52 82

Priser:
Aktuella priser finns på hemsidan, 

www.scandinavianaturist.org/gustavsberg/ 

Rabatt för medlemmar i INF och NBS

Vägbeskrivning: 
Mot Nora, där följer ni skyltning mot 

Gustavsbergs Naturistcamping.

Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss, för att campa, bada, sola och 
lära känna naturismen på ett naturligt sätt i sin rätta miljö.

“Stans bästa
restaurang”

Tel: 019-32 33 15
www.kungsgatan1.se 
Kungsgatan 1, 702 11 
Örebro, Sverige

En liten del av

- enligt White Guide

Tel: 019-32 33 70
www.a-mano.se Kungsgatan 1, 702 11 Örebro, Sverige

Toscana
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Vi är en del som är tillräckligt gamla
för att komma ihåg hur det var förr.
Dagar då det fanns rikligt med pengar
i företagens kassor. Pengar som till viss
del användes till personalvård. Ett sätt
det användes på var resor utomlands,
en så kallad konferens.

Då var dessa konferenser i många fall
lika med förtäckt semester. Ett billigt
sätt för företagen att samla de anställ-
da, hyra en Boeing, flyga ner till sydli-
ga breddgrader, dra lite information
vid frukosten och sedan fri lek hela
dagarna och nätterna. Komma hem
med nöjd personal och sedan dra av
hela kalaset i kommande deklaration.
Nu är det inte lika enkelt, det är mer
uppstyrt med bestämmelser om vad
som gäller för företags- och konferens-
resor utomlands. Vi kommer till det.
Oavsett hur lockande det skulle vara
att åka utomlands med företaget all-
inclusive så väljer fler och fler att stan-
na hemmavid. Efterfrågan på konfere-
rande bikupor och teambuildingsakti-
viteter visa några tecken på att mattas

av i Sverige. Utan snarare öka. Svenska
Möten ser en ökad efterfrågan inför
2019 med 22 procent, branschorgani-
sationen Visita spår en stillastående
volym för möten och konferenser
nästa år. Undersökningen Svensk Kon -
ferens och Mötesbarometer 2019,
indikerar i sin tur en i stort sett oför-
ändrad efterfrågan på 0,6 procent
under 2019.
Ökningen förklarar Svenska Mötens

försäljningschef Pontus Esbo så här:
– En stor del av tillväxten beror på en
positiv prisutveckling, vilket vi tolkar
som resultatet av ett mer affärsmässigt
tänk även kring möten och konferenser.
Marianne Heidenberg, Svenska Möt -

ens innesäljchef, vars team årligen
hanterar runt 15 000 bokningsförfråg-
ningar säger:
– Att vi lyckas ta marknadsandelar på
en i övrigt stillastående marknad är
oerhört roligt.
Men om man ändå vill slå på stort

och ta med alla anställda till konferens
på Maldiverna – så går det alldeles
utmärkt. Det är dock några saker man

ska ha koll på annars kan konferensen
få ett trist efterspel om Skatteverket
anser att den inte uppfyller kraven för
att vara en avdragsgill. 
Vi tar och går igenom dem. Tina

Blank, rättslig expert på Skatteverket
säger så här:
– Så länge konferensen är ”på riktigt”
är den avdragsgill för företaget. Svår -
are än så är det inte. Men man kan inte
ha ett kort morgonmöte och sedan
rida islandshäst hela dagen eller tro att
ett program där man konfererar en
dag på utlandsresan och turistar i tre
ska uppfylla kravet på en konferens.
Det som menas med ”riktig” är för-

delningen mellan konferens och övriga
aktiviteter. En tumregel är att konfe-
renstiden bör vara minst sex timmar
per dag och under en vecka bör den
effektiva konferenstiden omfatta minst
30 timmar.
Dessutom ska konferensen vara till

uppenbar nytta för företagets verk-
samhet och inslaget av nöjen ska inte
vara alltför stort i förhållande till själ-
va konferensen.

Vid en konferensresa krävs dessutom
att det finns ett detaljerat program.

Konferensen är normalt en skattefri
förmån om följande villkor är uppfyll-
da:

  •  Sammankomsten varar minst en dag
      och högst en vecka
  •  Minst huvudsaklig del (75 %) av tiden
    ägnas åt arbete (6 timmar per dag)
  •  Konferensen är till nytta för arbets-
      givarens verksamhet
  •  Måltiderna är gemensamma
  •  Inslaget av nöje och rekreation är
      begränsat
  •  Resan är obligatorisk

Om man är det minsta osäker vid pla-
nering av en konferens för företaget
utomlands råder jag er att antingen
kontakta Skatteverket eller något av
de större bokningsbolagen som finns
på marknaden. De besitter stor kom-
petens inom detta område vars regler
kan ändras och ibland betraktas som
lite luddiga.

Text Per Gustafsson

Denna sida är ett samarbete

Sverige vs Utlandet
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Se våra öppettider på 
rejmes.se

Örebro  Bettorpsgatan 4-6  019-30 17 00  
Askersund  Duvnäsvägen  0583-56 11 00  
Hallsberg  Tegelgatan 7 0582-76 26 00  
Lindesberg  Bergslagsvägen  0581-76 23 00 

NYA V60 CROSS COUNTRY 
MED EXTRA ALLT
PRIS FRÅN 369 900:-

Volvo V60 Cross Country: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 5,9–6,6. NEDC korr: 5,1–5,4. CO2, g/km. WLTP: 155–173. NEDC korr: 135–143. Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. 
Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. *Business Lease: Beräknat på 20%  i första förhöjd hyra, 50% restvärde, 2000 mil per år, 36 månader, 
månadskostnad ex moms. Service ingår och försäkring tillkommer. **Förmånsvärdet gäller vid 55% marginalskatt. Priserna kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Läs mer på volvocars.se

NYA VOLVO V60 CROSS COUNTRY SPECIAL EDITION  
Nya Volvo V60 Cross Country är välutrustad redan i sitt  standardutförande. 
Med Special Edition får du mångsidiga Volvo On Call som ger dig full koll på din 
bil. Dessutom klimatpaket så att du kan starta värmaren med mobilen och då 
behöver du aldrig mer skrapa rutor. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2019.
 
ADVANCED SPECIAL EDITION  
För dig som kräver mer finns Advanced Special Edition. Förutom all  utrustning 
ovan får du elmanövrerad baklucka, nyckel löst system,  komfortstolar i halvläder 
samt parkeringssensorer fram och bak.  

Volvo V60 Cross Country Special Edition

INKLUSIVE KLIMATPAKET  
OCH VOLVO ON CALL

Prisexempel      Pris     Business Lease*   Förmånsvärde**

Volvo V60 Cross Country D4 AWD     369 900:-         3 447:-/mån              2 577:-/mån 
Special Edition 

 

Välkommen till Nyhyttans Kurort!
Här kan du bo prisvärt privat eller ordna event i nyrustade lokaler. Vi 
erbjuder ett familjärt boende för ca 75 gäster samt stora, fina, salar för 

konferens, bröllop, yoga och andra evenemang.

Nyhyttans Kurort är omgiven av fantastisk natur, som erbjuder såväl bad 
i närbelägen sjö som fiske, kanotfärd, vandring eller mountainbike.

Tel. 0587-871 00, 0722-46 40 56
info@nyhyttanskurort.se
www.nyhyttanskurort.se

Må bra kurser i höst och i vinter
Meditation, sång, musik, promenader och yoga

5-7 juli Yoga, meditation och promenader
2-4 augusti Gong Yoga och vegofestival

6-8 september Yoga, meditation och kontemplation
31 oktober-2 november Yoga, BreathWalk,medittion o vegansk mat

15-17 november Ladda, Expandera, Kom Hem 
(Sång, yoga, promenader, meditation)

 

Alkohol i samband  
med arbete 

ökar risken för olyckor.

 

ÖREBRO 752 ÅR

Succé för jubileumschampagnerna 
Örebro samt Lindesberg Nora 

tillsammans 750 År.

Örebro 754 År  
Artikelnr 77360, 347 kr

Örebro 754 År Rosé 
Artikelnr 77919, 372 kr

Lindesberg & Nora
tillsammans 750 År, 

Artikelnr 74079, 360 kr

Succén för Örebros
Jubileumschampagne  

fortsätter, nu med
752 års tappning!

www.dinmasspartner.nu
070-510 64 04

Alkohol i samband  
med arbete 

ökar risken för olyckor.

Champagne  
Alkoholhalt 12%

Artikelnr 77360, 344 kr
Finns även som Rosé

Artikelnr 77919, 368 kr

Champagne
17–26 september 2016  – 10 dagar

Vår ciceron Christer Åström tar oss med till 

både stora och små champagnehus i det 

vackra landskapet runt Reims, en del med 

stora märken och kända etiketter men också 

till mindre champagnehus med olika stilar och 

karaktär.  I de charmiga byarna gör vi dagligen 

avbrott för kulinariska luncher på bykrogarna. 

Denna gång tar vi bussen från Örebro så att 

vi enkelt kan ta med oss flaskor hem.  

Pris: 15 995:- 

Anmälan: 
Meta Nyängen
info@koboltresor.se
telefon: 076 – 8470 900 

www.koboltresor.se 

Succén för Örebros
Jubileumschampagne 

fortsätter, nu med
årets tappning!

Champagne  
Alkoholhalt 12%

Artikelnr 77360, 345 kr
Finns även som Rose

Artikelnr 7791901, 369 kr

På allas läppar!

www.dinmasspartner.nu
019-611 77 20

Alkohol i samband  
med arbete 

ökar risken för olyckor.

Julklappstips

ÖREBRO 752 ÅR

Fira sommaren med 
en god champagne!



Köp säkra biljetter! Biljettlänkar finns på www.conventum.se
Butiksköp: Örebro Konserthus och Direkten Nöje (enbart Tickster-biljetter) • Mer info www.conventum.se

DET HÄNDER PÅ CONVENTUM!

MITT SANNA JAG – SANNA NIELSEN
Conventum Kongress 18/10

ROBIN HOOD
Conventum Arena 16/11 & 1/2

ARNE ALLIGATOR
Conventum Kongress 27/10

KLOSSFESTIVALEN
Conventum Arena 5-7/7

STEFAN SUNDSTRÖM
Hjalmar Bergman Teatern 6/11

MIKAEL WIEHE & EBBA FORSBERG
Hjalmar Bergman Teatern 13/11

AVSÄNDARE: HKM, Näbbtorgsgatan 2, 702 23 ÖREBRO


