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Jag har varit på Transport & logistikmässa för att knyta 
nya kontakter och snappa upp vad som är på gång inom 
branschen. Sammanfattningsvis så finns det en stor 
framtidstro för fortsatt tillväxt och hållbara transporter 
med tåg även om förändringens vindar blåser. Framförallt 
ser det ut som om automatiseringen fortsätter inom 
hantering av de varor och paket som skickas. I dag är det 
mycket manuellt plock och det kommer tyvärr inte lika 
många arbetstillfällen när man automatiserar.

Flera saker är på gång. Vi fortsätter vår 
destinationsutvecklingsprocess. Vi har fått in över 100 
svar på enkäten och över 80 fritextsvar som vi just nu 
analyserar. Samtidigt pågar ett antal djupintervjuer. 

Näringslivsrådet har möte i november, där vi har 
punkter som kompetensförsörjning, sport/föreningsturism 
och samverkansprogrammet bland övriga frågor på 
agendan. 

Vi fortsätter att pussla med tomter och markköp 
framförallt vid Lövåsen. Förhoppningen är att vi har de 
flesta frågor som är under luppen nu klara innan jul. Vi har 
också börjat med att få till en näringslivsdag KFV som vi 
återkommer om med datum och fler detaljer.

Podden jag skrev några ord om i min förra ledare finns 
nu ute, där poddar finns. ”Vem där med Ida & Ebba”

I detta nummer belyses Sandåsa Timber. Vi har besökt 
dem under året och jag blev djupt imponerad över deras 
kunskap och engagemang inom sina verksamheter.

Tänk på att handla lokalt när ni nu börjar fundera på att 
fylla julklappssäcken!

Vintertid nu kommer med lust  
och ständigt nya möjligheter
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Vid Forssjösjöns sydöstliga mynning 
ut mot Forssjöån har det sågats 
timmer i över 500 år. 1508, samtidigt 
som Gustav Vasa fyllde 12 år, Martin 
Luther blev professor i teologi 
vid universitetet i Wittenberg och 
Michelangelo påbörjade målningarna 
i Sixtinska kapellet, skrevs ett 
ägardokument som visade att godset 
Pinatorp, sedermera Ericsberg, hade 
såväl skogar som såg och kvarnar.

Så småningom skulle vid Forssjö 
också byggas en stångjärnshammare 
och en masugn för tillverkning 
av tackjärn för bearbetning av 

hammaren. Malm hämtades från olika 
gruvor tillhöriga Ericsberg och kol 
att elda med från kolmilor i gårdens 
skogar. Med tiden ebbade dock 
lönsamheten i bruket ut och 1911 
lades det ned. Men sågverket blev 
kvar.

Från att under de första 350 åren 
mest ha sågat för närbygden bedrevs 
från slutet av 1800-talet en regelrätt 
industri. Efter hand under namnet 
AB Forssjö Bruk och från 2004, 
tillsammans med Boo-Hjortkvarn AB, 
under namnet BooForssjö AB.

För knappt tio år sedan 

När Sandåsa Timber gick in och köpte sågverket i Forssjö efter BooForssjös 
konkurs 2012, blev det fortsättningen på en över 500 år lång historia av 
sågverksindustri. Sandåsa Timber har i dag 110 anställda och driver, förutom 
sågverket i Forssjö, också sågverket i Åkers Styckebruk och träförädlingen i 
Sandåsa mellan Strängnäs och Stallarholmen.

Sandåsa Timber 
håller sågverks-
traditionen
vid liv i Forssjö

88
miljarder träd finns 
det i Sverige enligt 
Riksskogstaxeringens 
beräkningar. Det blir 
nästan 9000 träd per 
invånare.

”Är man börsnoterade med nästa kvartalsrapport i sikte 
kan man inte tänka långsiktigt vilket är nödvändigt när 
råvaran tar 70–80 år på sig att växa färdigt”
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förändrades förutsättningarna. 
Efter en långvarig lågkonjunktur och 
finanskris sattes BooForssjö AB 2012 
på egen begäran i konkurs och en 
drygt femhundraårig industritradition 
riskerade att gå mot sitt slut. Ett 
första försök att sälja konkursboet 
misslyckades men efter ett par 
månader klev Sandåsa Timber AB in 
och köpte sågverket med tillhörande 
pelletsfabrik.

Sandåsa Timber grundades av 
Petrus Gyllengahm 1920. Hans söner 
Axel och Bertil Gyllengahm övertog 

sedan verksamheten och i slutet 
av 70-talet var det dags för nästa 
generation när bröderna Anders 
och Peter Gyllengahm klev in i rollen 
som företagsledare. I dag är Peters 
söner Johan och Erik också starkt 
engagerade i företaget.

– Ja, vi är ett genuint familjeföretag, 
säger Peter Gyllengahm. Farfar 
startade, Anders och jag är tredje 
generationen och barnen är också 
med. Förhoppningen är att det 
fortsätter. 

Företaget grundades vid Sandåsa 
där man sågade, förädlade och drev 

Vid sågverket i Forssjö finns just nu ovanligt mycket timmer. Skogsägarna har varit angelägna att avverka mycket innan träden 
angrips av barkborre och blir förstörda. Inlastning pågår kontinuerligt och sågverket kör för fullt.

När skogen är mellan

80
och120
år är det dags att 
avverka.
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byggvaruhandel. Sågen vid Åkers 
Styckebruk köptes 1987 och då 
stängdes sågen vid Sandåsa för att 
där satsa på bara träförädling och 
försäljning.

– Vi har ingen egen konsument-
försäljning. Det finns tillräckligt mycket 
bygghandel i Mälardalen och förutom 
till den så säljer vi till tillverkande 
industrier och husfabriker, säger Peter 
Gyllengahm.

Med hela yrkeslivet i branschen vet 
han hur det fungerar. Branschen är 
beroende av många saker, framför allt 
konjunkturerna. Såväl ur ett nationellt 
som ett internationellt perspektiv. 
Framför allt följer sågverksindustrin 
världskonjunkturen och under Peters 
tid har det hunnit passera många 
toppar och vågdalar.

– Branschen hade ett riktigt dopp 
under 2012 och det var också då som 
BooForssjö föll.

Ett stort problem nu för hela 
skogsnäringen är barkborreskadorna 

på granskog. Den här sommaren 
har väl vädermässigt varit bra, men 
de torra somrarna 2017 och framför 
allt 2018 har stressat granen och 
gjort att det finns mycket skadad 
skog som påverkar marknaden. Inte 
bara i Sverige utan även i länder som 
Tyskland och Tjeckien. Barkborren har 
gått hårt fram och för att rädda det 
som räddas kan sågas mycket ned och 
används på marknaden.

– Virket torkar, spricker, får 
insektsskador och därmed sämre 
kvalitet. Det blir ett B-sortiment 
som ändå konkurrerar och påverkar 
priset, säger Peter. Skogsägarna är 
pressade att avverka för att rädda 
skogen innan den dör och som 
långsiktig affärspartner vill vi finnas 
till hands.

– Vi försöker var flexibla och 
viktar just nu över mer från furu till 
granproduktion. Men det är klart, 
för vår del måste det givetvis finnas 
en avsättning för produkterna. 
Vi har ökat vår produktion både 

Peter Gyllengahm driver tillsammans med sin bror Sandåsa Timber med verksamhet förutom i Sandåsa också i Åkers Styckebruk 
och i Forssjö. Sågen är ett familjeföretag som är inne på sin tredje generation och Peter hoppas på att sönerna sedan ska ta över.

Timmer
eller
virke?
Virke är en bearbetad 
träråvara som kan vara 
avsett för bearbetas 
vidare. Timmer är en 
stock av rundvirke som 
är avsedd för förädling 
genom mekanisk 
bearbetning.
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centimeter under bark 
i topp är minimimåttet 
för timmer.
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här och i Åkers Styckebruk, men 
prismässigt måste vi förhålla oss till 
världsmarknadspriset och det är det 
som avgör förtjänsten.

Det finns de som säger att kvalitén 
på sågtimmer generellt har blivit 
sämre, men Peter Gyllengahm håller 
inte med på den punkten.

– Jag ser inte att virket drastiskt har 
försämrats. Fortfarande finns skog av 
god kvalitet, men vi går mot en trend 
att det blir lägre slutavverkningsåldrar. 
Sedan många år planteras bättre 
plantor och skogen sköts på ett annat 
sätt. Med ett varmare klimat så växer 
också skogen snabbare.

– Vi sågar både furu och gran i 
Forssjö och i Åkers Styckebruk. De 
båda träslagen har olika marknader. 
Två tredjedelar av produktionen 
säljs inom Sverige och den sista 
tredjedelen går till export. Det är 
europeiska länder som Holland, Polen 
och Danmark dit det främst går gran 
medan furu främst går till Nordafrika, 

mellanöstern och Saudiarabien. 
Svenskt virke är lätt att jobba med och 
har ett gott rykte. Swedish Redwood 
är ett kvalitetsbegrepp för furu i 
arabländerna.

Med köpet av sågverket i Forssjö 
följde också tillverkningen av pellets. 
Det var ett nytt område för Sandåsa 
Timber även om man varit verksam 
inom energiproduktionsbranschen 
redan tidigare.

– I Åkers Styckebruk levererar vi 
fjärrvärme från vår biobränsleeldade 
panna till det kommunala 
fjärrvärmenätet. Bark och flis från 
sågen utgör det främsta bränslet. Ett 
trevligt samarbete med kommunen 
och en win-win-situation som sparar 
bränsletransporter. Vi tillverkar också 
briketter i Sandåsa så visst har vi 
kunskap om förädling av biprodukter 
och möjligheten att därigenom skapa 
miljövänlig energi.

– När vi tog över BooForssjö såg 
vi främst på sågverket där vi hade 

Timmerstockarna från olika skogsägare tas in, mäts och registreras. Härefter tar Sandåsa över ägandet och ansvaret för stocken 
som går vidare in i sågverket för att sågas upp i de dimensioner som den klarar av. Så lite som möjligt av stocken ska gå till spillo.
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vår erfarenhet. Vi levererade i och 
för sig spån till pelletstillverkningen 
och förlorade därmed en kund, men 
mer än så visste vi egentligen inte om 
pelletstillverkning.

– Det kändes ändå spännande med 
pelletsfabriken och det är roligt att 
utveckla verksamheten och lära sig 
lite nytt. Pellets från Forssjö har varit 
länge på marknaden och varumärket 
är ett kvalitetsbegrepp. En ypperlig 
produkt som vi gärna ville vårda. Så 
vi skapade ett dotterbolag som fick 
heta Forssjö Pellets och återanställde 
snabbt ett antal nyckelpersoner, 
en var Per Stenegard. Per, ”mister 
Pellets”, har varit med från att fabriken 
byggdes och skapat marknaden för 
pellets från Forssjö.

– BooForssjö gick i konkurs i 
augusti 2012 och vi tog över i oktober. 
Vid den tidpunkten hade kunderna 
som hade löpande behov av pellets 
hittat nya leverantörer. Efter hand 
kom de flesta tillbaka, några var till 
och med väldigt snabba, säger Peter 
Gyllengahm som ser pellets som ett 
utmärkt biobränsle.

– Produkten är mycket bra och 
med åren har det också utvecklats 
nya pelletspannor som det är 
väldigt lite bekymmer med att elda. 
Försäljningsmässigt blir det för vår 
del stora volymer när industrin 
konverterar från olja till pellets. Två 
tredjedelar av den pellets vi säljer 
levereras med bulkbil som blåser 
in pelletsen i silos och en tredjedel 
är säck på pall. Den tredjedelen 
innefattar även ströpellets till 
exempelvis stall. All pellets blir inte 
bränsle.

Transportkostnaden är en viktig 
parameter i sammanhanget och med 
tanke på de många leveranserna 
med bulkbil är det en fördel att vara i 
närheten av sina kunder.

– Våra kunder finns i en närradie, 
många i Stockholm, och för dem är 
vi den närmsta fabriken. Pelletsen 
tillverkas av råvaror från vår 
geografiska närhet och levereras inom 
i stort sett samma område så här kan 
vi verkligen prata om närproducerad 
energi, säger Peter Gyllengahm.

Tidigare fanns det 
många sågverk i 
Sörmland, på 70-talet 
nästan 20. Nu är det 
egentligen bara vi 
kvar som har någon 
omfattning

Peter Gyllengahm om de stora 
strukturomvandlingar som varit 
inom branschen.

”

Efter barkningen tas stockarna in i sågverket...
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... där de sågas upp till virke och sorteras i olika dimensioner. Så mycket som möjligt tas tillvara av stocken för att bli virke.

Det krävs stabila sågklingor 
för att klara hög sågprecision 
vid höga matningshastigheter. 
Onödiga stillestånd är 
kostsamma.

Från att ha verkat i norra Sörmland 
och kring Mälaren har Sandåsa 
Timber nu hela länet och lite till som 
upptagningsområde. Att ta över efter 
den tidigare ägaren har gått mycket 
bra tycker Peter Gyllengahm.

– Vi har en egen inköpsorganisation 
med kunniga inköpare som åker 
ut och tittar på skogen, bedömer 
och gör affärer. Sedan har vi bra 
entreprenörer som avverkar. Våra 
virkeskunder kräver i ökad grad 
att virket ska vara certifierat. Det 
betyder att även skogen måste vara 
certifierad. Svensk Bygghandel jobbar 
allt mer med certifierat virke i dag.

Peter betonar vikten av att kunna 
leverera de längder och dimensioner 
som kunden behöver. Träden måste 
kapas redan i skogen i de längder som 
efterfrågas.

– Vi måste kunna ta vara på de 
värden som finns i träden, vi vill få ut 
så mycket som möjligt ur varje stock.

Sverige är ett land med mycket skog, 
ändå är många oroliga för att det sågas 
ned för mycket och att kalhyggena 

blir för stora. Peter Gyllengahm vill 
försöka nyansera frågan och påpekar 
att tillväxten i skogen är högre än vad 
avverkningen är.

– Skogen kommer att räcka till. 
Tillväxten i skogen ökar i dag och 
Sverige har med råge uppfyllt kraven 
för återplantering. Avsättning görs 
av skog för naturvård i särskilt 
värdefulla skogsmiljöer i större 
sammanhängande områden. Vid 
varje avverkning sker alltid en 
naturvårdsanpassning. Och när det 
handlar om klimatfrågan så är ju 
skogen det bästa instrumentet vi har 
med tanke på att den växande skogen 
suger upp enorma mängder av 
koldioxid. Med restprodukterna från 
produktionen kan vi också skapa ny 
miljövänlig energi.

– Så vår bransch har jättefördelar 
jämfört med andra byggmaterial som 
exempelvis betong. Inte bara själva 
materialet utan även transporterna i 
hela kedjan från råvara till produktion 
och leverans. Vår bransch är resurs-
snål och skogen är en nyckel till att 
klara övergången från fossilbränslen.
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Hur ser då framtiden ut för 
företagen inom skogsindustrin? Peter 
Gyllengahm tittar både bakåt och 
framåt när han svarar på den frågan.

– Det har varit en stor 
strukturomvandling. Tidigare fanns 
det många sågverk i Sörmland, 
på 70-talet nästan 20. Nu är det 
egentligen bara vi kvar som har 
någon omfattning. I stort sett ser det 
ut så här i hela Sverige med några 
undantag. 

– Det blir allt viktigare att med korta 
transportavstånd mellan avverkning 
och sågverk för att verksamheten ska 
vara lönsam.

– Vi kör som regel timret till det 

närmsta sågverket, men vi beaktar 
även till vilken marknad varorna ska 
levereras. Exportvirket som skeppas 
ut från Norrköpings hamn sågas 
med fördel i Forssjö. Likaså är det 
naturligt att sågen i Åker främst förser 
träförädlingen i Sandåsa med virke. 

Marginalerna är inte så stora och 
dessutom konjunkturkänsliga så 
kostnadsmedvetenheten är viktig för 
att företaget ska kunna överleva.

– De sågverk som är framgångsrika 
även i framtiden är de rationella och 
flexibla med ett högt råvaruutbyte och 
säljbara produkter. Inte minst viktigt 
är en engagerad och kunnig personal.

Det gäller att få ut så mycket som 
möjligt av stocken och allt tas tillvara. 
Grenar och toppar blir kvar i skogen 
där de torkas och flisas för att bli 
bränsle i värmeverk, flis och bark från 
sågverket blir också bränsle. Spånen till 
vänster blir pellets och cellulosaflisen 
till höger går till massaindustrin.

Virket lagras och paketeras innan det transporteras ut till slutkunderna. Produktionskapaciteten vid Forssjö är 100 000 kubikmeter 
sågad vara och ungefär en tredjedel exporteras, resten levereras till kunder i Sverige.
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– Vi har varit målmedvetna 
och återinvesterat våra pengar i 
sågverken. Med den framgångsrika 
filosofin kunde vi göra satsningen i 
Forssjö. 2014 satte vi till exempel in 
en automatisk sortering i Forssjös 
justerverk. I år har vi bland annat 
förbättrat sorteringen av det sågade 
råa virket. Vi har bara under 2019 
investerat över 15 miljoner kronor i 
Forssjö.

– För att få bra lönsamhet jobbar 
vi mycket på att få ut mer av varje 
stock men också på att ha en slimmad 
organisation. All skogsadministration 
finns i Åkers Styckebruk, den 
ekonomiska administrationen 

finns i Sandåsa och här i Forssjö 
har vi exportsäljare av trävaror 
samt marknadsfunktionen och 
administrationen för pellets.

– Viljan att återinvestera vinsterna 
i företaget har sin grund i att vi 
är ett familjeföretag som snart 
går in på fjärde generationen. Är 
man börsnoterade med nästa 
kvartalsrapport i sikte kan man 
inte tänka långsiktigt vilket är 
nödvändigt när råvaran tar 70–80 år 
på sig att växa färdigt, avslutar Peter 
Gyllengahm.

MATS FREDRIKSSON

I laboratoriet testas pelletsen för att 
den ständigt ska hålla högsta kvalitet. I 
de dagliga tillverkningsrutinerna ingår 
kontinuerlig kontroll av pelletskvaliteten 
och råvarornas egenskaper i 
processflödet. Med regelbundna 
intervaller skickar Forssjö Pellets också 
uttagna prover till ett auktoriserat 
bränslelaboratorium för analyser. 

Produktionen av träpellets är integrerad i skogs- och sågverksprocessen. Ett bra exempel på långsiktigt miljötänkande där 
överskottet från skogs- och träindustriproduktionen tas tillvara och förädlas till träbränsle och träpellets. Råvaran i träpellets är 
100 procent rent trä och till största delen från vår den egna sågverksindustri.
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Gör bättre, säkrare och mer
lönsamma importaffärer!

Vässa dina
importkunskaper
Välkommen att inspireras och att ställa dina frågor till våra erfarna föreläsare! 
Under seminariet får du veta vilka frågor du måste ha koll på när du importerar. 
Du får en genomgång och en relevant överblick över hela importprocessen och 
stödsystemet runt omkring.
Våra experter finns på plats för att prata om allt från modeller för 
leverantörsbedömning till riskhantering till avtal, finansiering och 
hållbarhetsfrågor.
För att ytterligare underlätta har Make Trade tagit fram en uppdaterad version 
av Importhandboken som är ett stöd till importörer inom alla branscher och 
storlekar så att de kan hålla koll på vad som är viktigt och ta kloka beslut.

Program:
11:00-12:30: Våra föreläsare går igenom och presenterar hela importprocessen 
varvat med diskussion, frågor och svar.
12:30-13:00: Vi bjuder på mingellunch och fortsatta diskussioner

Föreläsare:
Charlotte Kalin, MakeTrade, Ross Hopwood,  
Breaze Solutions och Nathalie Aldana, Direct Trade.

Övriga fakta:
När: 3 december 2019, kl 11:00–13:00
Var: Hotel Statt Storgatan 20, Katrineholm
Kontakt: Magnus Lindahl, 011-285031
Anmälan: Länk till anmälan

Antalet besökare
i centrum har ökat
Sedan maj 2018 räknar KFV Marknadsföring och Citysamverkan antalet besökare 
i centrum. Med hjälp av besöksräknare, som sitter placerade vid ”entréerna” till 
city, får vi kunskap om antalet unika besökare i city samt när man är där och hur 
man rör sig. 
Det finns många saker som påverkar flödet i city t.ex. event och happenings, 
väder, vägarbeten och nyetableringar. Med besöksräkning kan man se hur sådant 
påverkar antalet besök. 
Med hjälp av statistiken vi får fram kan vi analysera det som görs i city, vilken 
påverkan det har på flödet av människor och hur vi bör agera för framgång.
Besöksräknarna registrerar alla som passerar en mätpunkt och som har en mobil 
med påslaget WIFI.
– Vi ser en tydlig ökning av antalet besökare. Siffrorna för 2019 är nästan 30% 
högre än 2018.
Vi kan också se att evenemang och planerade aktiviteter i hög grad påverkar 
antalet besökare, säger Louise Magnusson, vd på KFV Marknadsföring

Årets sista 
Morgonsoffa
i Lokstallet
Lokstallet är skådeplatsen 
för årets sista Morgonsoffa. 
Fredag den 6 december 
kl 7.30–9.00 är tiden och 
som vanligt är Julia Rosqvist 
programledare. Även den 
här gången finns hennes 
sidekick Thomas Widén med 
på scenen.

Där finns också morgonens 
gäster, Lutte Berg som är 
grundare och ledare av 
Flen Världsorkester, Fredrik 
Bentzer, vd på KFV IT & 
Telecom samt Sören Sulo 
Karlsson, författare, låtskrivare 
och musikalisk mångsysslare 
från dansbandsmusik till 
Punkrock. Företagarna och 
Region Sörmland är värdar för 
evenemanget som är gratis. 
Anmäl dig här!

Lutte Berg, Fredrik Bentzer och 
Sören Sulo Karlsson är gäster 
i årets sista Morgonsoffa i 
Lokstallet den 6 december.

https://sv-se.invajo.com/event/%C3%96stsvenskahandelskammaren/v%C3%A4ssadinaimportkunskaper
https://forms.gle/aPyjvgidaAZV6Ugx6
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På gång...
3 december
Vässa dina importkunskaper. 
Hotel Statt 11–13. Arr Östsvenska 
Handelskammaren.

6 december 2019
Morgonsoffan på Lokstallet, Katrineholm

19 december
Näringslivsnytt nr 10-2019

”Scaniakorset” blir
cirkulationsplats
Under våren 2020 planerar Trafikverket tillsammans med Katrineholms 
kommun att bygga om  Värmbolskorsningen (”Scaniakorset”) mellan 
väg 52 och Värmbolsvägen/Högmossevägen till en  cirkulationsplats. 
Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både 
bilister  och oskyddade trafikanter. 
 
Värmbolskorsningen i Katrineholms kommun är en fyrvägskorsning 
mellan väg 52 och Värmbolsvägen/ Högmossevägen.  I 
länstransportplanen pekas den ut som en korsning med brist i 
”trafiksäkerhet och framkomlighet”. Trafikverket planerar därför 
tillsammans med Katrineholms kommun att bygga om korsningen till 
en cirkulationsplats.
Genom att bygga en cirkulationsplats skapar vi en trafiksäkrare lösning, 
eftersom det bidrar till sänkt hastighet och underlättar för trafiken att 
komma ut från Värmbolsvägen och Högmossevägen på ett säkert sätt. 
Även de cykelstråk som passerar får en säkrare utformning. 
I samband med att vi bygger cirkulationsplatsen planerar vi att 
tillgänglighetsanpassa två närliggande busshållplatser. Läs mer om 
projektet på Trafikverkets webbplats.

Vad: Trafikverket och Katrineholms kommun planerar att bygga om en 
fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Varför: Cirkulationsplatsen bidrar till att sänka hastigheten, öka 
framkomligheten och skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.
Nuläge: Ta fram förfrågningsunderlag av bygghandling.
Byggstart: April 2020.
Klart: December 2020.
Kontakt vid frågor: Kundtjänst Samhällsbyggnadsförvaltning
0150-577 00, samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Kvinnliga Företagare KFV 
Det finns nu en facebook grupp för Kvinnliga Företagare KFV. Skicka en 
förfrågan till gruppen så kommer du med.
Tanken är att skapa nätverk och kontakter, att hjälpa varandra och att 
ge och få energi och inspiration av varandra. Sprid gärna detta till de 
kvinnliga företagare du känner.
Facebooksidan finner du här.

Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm

Utveckling i kommunen t.o.m. 31 okt 
jämfört med samma period året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  40  79  119
2018  43  73  116
2017 27 113 140
2016 38 85 123
2015 42 74 116

Utveckling i kommunen under  
oktober jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  5  3  8
2018  5 3  8
2017 3 10 13
2016 4 6 10
2015 2 10 12

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and 
Society och bygger på underlag från Bolagsverket.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/vi-bygger-och-forbattrar/vag-52-varmbolsvagen-korsningsatgarder/
https://www.facebook.com/groups/783776208692303/

