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Digital utveckling ger
oss nya arbetsrutiner
Pandemin har förändrat tillvaron på arbetsplatserna.
Kravet att undvika sociala möten har gjort att den digitala
tekniken fått sitt totala genombrott och den kommunala
organisationen är inget undantag. Vår IT-chef sa på ett
möte att vi på tre månader tagit ett femårs-skutt i vår
digitala utveckling.
I stort sett är det bara digitala möten inom vår
verksamhet i dag. Kommunledningsgruppens möten
liksom många möten inom förvaltningarna.
Och det fungerar. Men precis som alla andra råkar vi
ut för den digitala tröttheten och vi måste förändra inte
bara tekniken utan också mötesfunktionerna. En lärdom
är längden på mötena. De blir kortare per automatik
eftersom vi inte är lärda att hålla fokus så länge. Det
innebär att vi fått förändra en del i dagordningarna.
Jag sitter i en del digitala möten med regioner och med
andra näringslivschefer och mina erfarenheter är att det
funkar bra. Vi får en kostnadsbesparing genom att undvika

resor och det är också arbetseffektivt. Jag kan jobba på
mitt kontor fram till 30 sekunder innan mötet för att sedan
koppla upp mig. Tidsdisciplinen är också större i digitala
möten än på fysiska möten.
Det här kommer givetvis att på något sätt att fortsätta
efter coronan även om vi inte exakt vet hur. Och i vissa
situationer är det fysiska mötena svåra ett ersätta. Jag har
till exempel ännu inte förstått hur vi ska kunna nätverka
med framgång digitalt …
Har du någon idé eller erfarenhet av något som
fungerar bra och som du vill dela med dig av så tveka inte
att höra av dig till mig eller Carina Lloyd.
Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett gott nästa år.
STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun
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Information från
företagsfrämjande
aktörer...
På grund av rådande pandemi har mycket flyttats över till digitala kanaler och fler och fler möjligheter till rådgivning,
utbildning och information växer hela tiden fram. Här följer en del exempel som vi hoppas och tror du kan ha nytta av.

Katec
digitalt
Corona Rådgivning
Är du ett företag i Katrineholm som
har eller har haft problem på grund av
Covid. Då kanske vi kan hjälpa dig. Katec
ger kostnadsfri rådgivning under en
timme till företag inom ekonomi, juridik,
digitalisering och affärsutveckling.
Katec har i uppdrag från Katrineholms
kommun att genomföra rådgivning för
företag. Rådgivningen finansieras av
Katrineholms kommun och är alltså
kostnadsfri för dig och ditt företag.
Rådgivning sker per telefon eller video
samtal. Använd bokningstjänsten nedan
genom att söka efter rådgivningsområde
och välj sedan inriktning och rådgivare.
KATEC Sörmland.
Katec ingår i Innovationsrådet Sörmland
som har startat upp med åtta fasta
medlemmar. Både aktuella företag och
rådet träffas i digitala möten. Har du
en idé eller ett företag som behöver
lite växthjälp? Kontakta Carl-Magnus
Fransson för mer information,
telefon 073-314 69 53 eller
carl-magnus@katec.se
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ALMI blir digitala
VD-grupp för utbyte
Många tillväxtfrågor är gemensamma för entreprenörer som leder
tillväxtföretag. I en VD-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på
olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Gruppen
sätts samman av företagare som är i liknande situation men inte har
konkurrerande idéer. Träffarna sker på varandras företag och under
Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera
möjligheter och utmaningar med andra deltagare.
Mer information här.
Se filmen VD-grupp Micke här.
Har ni frågor, kontakta gärna Mikael Lindfors eller Anton Manhem
mikael.lindfors@almi.se 070-3156424
anton.manhem@almi.se 076-1299968
Seminarier online
Almi erbjuder flera olika seminarier som kan nås online, bl a ”Trender
och omvärld i digitaliseringens spår”, ”Digital marknadsföring och sälj”
och ”Så driver du företaget framåt genom storytelling” med flera.
Här finner du de seminarier som är aktuella.
Föreläsningsserie med start 12 januari
Almi bjuder även in till en föreläsningsserie om Nya förutsättningar /
Nya möjligheter. Vid det första tillfället föreläser Rickard Lyko
Datum: 12 januari
Tid: 13.00–14.00
Kostnad: Kostnadsfritt.
Plats: Digitalt. Länk till livesändningen skickas till din mejladress dagen
innan start.
Information om föreläsningsserien finner du här.
Linkedin
Almi har just nu en hel del seminarier
och lärande digitalt, följ gärna Almi
Stockholm Sörmland på Linkedin
för att se vad som är aktuellt.

Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under
november jämfört med året innan

Thomas Lövgren, NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum
med digitalt fokus
Nyföretagarhjälpen – med digitalt fokus
Det är utmanande tider och fler stödinsatser behövs. Vi har startat
Nyföretagarhjälpen för att stötta och vägleda dig som är nyföretagare
i krisen. Lokal hjälp finns nära, NyföretagarCentrum ger råd och
vägledning. Tillsammans med partners arrangeras många kostnadsfria
föreläsningar online och återkommande livesändningar på facebook.
Här finns också information om uppstartlån.

Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
6
3
5
0
3

AB
11
5
8
4
10

Totalt
17
8
13
4
13

AB
110
84
81
117
95

Totalt
141
127
129
144
136

Utveckling i kommunen
jämfört med året innan
Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
31
43
48
27
41

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

Kostnadsfri rådgivning
NyföretagarCentrum Västra Sörmland hälsar Dig som funderar på att
starta företag eller precis har startat eget, välkommen på kostnadsfri,
konfidentiell och objektiv rådgivning!
Vi finns till för dig som är nyföretagare och entreprenör i kommunerna
Katrineholm, Flen och Vingåker. Hos oss kan du få rådgivning, stöd och
information i samband med din företagsstart.
• E-utbildningar
• Boka rådgivning
• Skapa affärsplan
• Checklista
Starta eget utbildningar 2021
• Affärsplan - Bolagsformer & verksamt.se
Torsdag 14 jan, 18 feb, 25 mars, 6 maj
• Ekonomi - Budgetera resultat, likviditet och bokföringstips
Torsdag 21 jan, 25 feb, 8 apr, 20 maj
• Trygghet – Försäkringar och lite momskunskap
Torsdag 4 feb, 11 mars, 15 apr, 27 maj
• Marknadskommunikation
Torsdag 11 feb, 18 mars, 22 apr, 3 juni
Samtliga tillfällen är torsdagar mellan 17-20 och tillsvidare endast
online. Information kommer att läggas upp inom kort på hemsidan.
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STUA ger stöd
och rådgivning för
besöksnäringen
i Sörmland
Vi vet att det är tufft nu med nya restriktioner, men vi finns här för dig!
Behöver du akut hjälp har vi ett nätverk som står redo att ge dig både
stöd och rådgivning.
Undrar du vilka stöd som kan hjälpa din verksamhet?
Många av de statliga stöd som presenterades i våras gäller fortfarande
eller har blivit förlängda! I detta webbinarium får du praktiska råd
och förklarar för dig hur och vad du som företagare kan få hjälp med
och vad du behöver veta nu i corona-krisen. Webbinariet finns i två
versioner, ett på svenska och ett på lätt svenska och arabiska. Se dem
här: Webbinarium – Sveriges Slottsdestination.
Behöver du prata vidare med någon av våra rådgivare?
På hemsidan har vi samlat information, telefonnummer och länkar
kring olika stöd. Hittar du inte det du behöver, så erbjuder vi via
stödinsatsen helt kostnadsfri rådgivning! Våra rådgivare har goda
erfarenheter och finns här för att hjälpa dig. Självklart har de
tystnadsplikt och allt som diskuteras hanteras med sekretess! Läs mer
på hemsidan Stödinsatser.
Kontakta oss för att boka rådgivningar:
0155-220 800, radgivning@stua.se
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Hitta ditt
vinterslott
Visit Sörmland har nu uppdaterat
sommarens uppskattade slottssafari
med vinterns bästa slottsupplevelser.
Äventyret kan börja! Hitta ditt vinterslott
och åk på mini-semester!
Vilket blir ditt favoritslott? – Slottssafari

Dela med
dig av tips
Tipsa oss om ditt erbjudande!
Det finns i dessa tider mycket vi inte kan
göra, men det finns också en hel del vi
får och kan göra. Vill du tipsa om något,
som vi kan dela via Visit Sörmland, t
ex take-away, presentkort eller annat
"säkert" erbjudande? Kanske har du
redan nu något du vill tipsa om inför
sportlovet? Skicka ditt tips till stua@
stua.se
Du kan även använda sociala medier,
där vi kan plocka upp ditt erbjudande.
Tagga oss @visitsormland i ditt inlägg
eller använd #visitsörmland.

Projekt Framtidsbuss

Med fokus på den lokala
kompetensförsörjningen
För att öka kunskapen om vårt
lokala näringsliv och deras behov av
kompetens har Näringslivsrådet och
KTC Intressenter genomfört första
etappen av Projekt Framtidsbuss.
Under fyra dagar i oktober träffade
160 elever, lärare och SYV, från
Tallåsskolan årskurs 8, 10 företag
som fick visa upp sig och berätta om
sin verksamhet, vilka jobb och karriär
man kan erbjuda.
Företagen som eleverna träffade var
SKF Mekan, Blomberg & Stensson,
X-Modul, VYTAB, Västra Sörmlands
Räddningstjänst, Sparbanken,
Matpiraten, Hotell Statt, Hyreshuset
och Nyföretagarcentrum. På grund
av pandemin och besöksförbud har
eleverna fått träffa 4 av dessa företag
för presentationer på annan plats.
När alla besök var genomförda fick
eleverna svara på några frågor, bl a;
• Har Framtidsbussen bidragit med
mer kunskap om vad du vill göra i
framtiden?
50% svarar Ja, 29% svarar Vet inte,
21% svarar Nej
• Har Framtidsbussen bidragit med
att du fått mer kunskap om hur ett
företag fungerar?
68% Ja, 19% Vet inte, 13% Nej

Blomberg & Stensson, Matpiraten, Hyreshuset och Hotell Statt var några av de
företag som träffade elever från årskurs 8.
• Kan du tänka dig att i framtiden
arbeta på något av de företagen vi
besökte?
24% Ja, 46% Kanske, 30% Nej
Etapp 2 av Projekt Framtidsbuss
kommer att genomföras under
maj månad 2021 för ytterligare 160

elever, klass 8 från resterande skolor
i kommunen.
Vi hoppas på att pandemin har
försvagats så att fler företag kan
besökas på plats och vi vill gärna ha
fler företag att få besöka!
Projektet sponsras av Sörmlands
Sparbank.

Utbildning i Lämna anbud
– praktisk tillämpning
Vi vill ta dig ett steg närmare
anbudsgivning och förbi de hinder
som kanske gör att du inte fullföljer
anbudsgivningen. Vi följer processen
från början till slut i hur man lämnar
ett anbud i upphandlingsverktyget
TendSign.
Syftet med utbildningen är helt

enkelt att visa hur man går tillväga
för att lämna ett anbud i systemet,
vad som är viktigt att tänkta på och
en del smarta tips. Allt för att det ska
vara så enkelt som möjligt för dig
att använda systemet. Med tanke på
Corona och säker miljö bjuder vi in till
en digital utbildning.

Tid: Onsd 27 januari 2021 kl 8–10
Anmälan: Senast 22 januari till
ann-kristin.lofstig-panzar@
katrineholm.se så får du därefter en
länk till utbildningen.
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KFV IT & Telecom
ser tillbaka på
ett hektiskt år
Corona-året 2020 har varit ett spännande år för företagen
inom IT-branschen. Digitaliseringen har av nöd tvingats ta
fart rejält när allt fler jobbat hemifrån och konferenser och
möten skett via digitala plattformar. KFV IT & Telecom är ett
av de företag som slitit hårt under året för att svara upp till
näringslivets krav på nya digitala lösningar på problem de
tidigare inte hade en aning om att de hade.

KFV IT & Telecom kan tyckas vara
en nykomling bland företagen i
Katrineholm med sina fyra år på
nacken, men bolaget har sina rötter
25 år tillbaka i tiden.
– Vi drog igång KFV IT & Telecom
2016. Det var en sammanslagning av
bolag inom it och telecom som redan
tidigare hade samarbetat. Skagerlinds
Telecom/Dialect hade en bra
försäljningsorganisation och Nätverk
& Teknik hade teknikkunnandet,
berättar Thomas Söderlind, som är
försäljningsansvarig.
– Det fanns ett affärsmässigt
förhållande men skulle vi växa ville vi
göra det tillsammans, förklarar Fredrik
Bentzer som är vd. 2019 valde vi sedan
att gå ur kedjan Dialect där vi kände att
vi var vid vägs ände. Vi var självständiga
och ville växa snabbare än vad vi kunde
göra inom kedjans ramar.
KFV IT & Telecom ägs, förutom av
Fredrik och Thomas också av Andreas
Strömgren och Daniel Wahlberg, alla
i lika delar. Omsättningen är 17,6
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miljoner kronor och företaget har tio
anställda.
– Vi är ett IT och digitaliseringsföretag med tre huvudsakliga
affärsområden, IT, systemlösningar
och affärssystem, förklarar Thomas
Söderlind.
• Inom IT jobbar vi med hårdvaruförsäljning och service och det
handlar om allt från enskilda
telefoner till servrar. Vi säljer växlar
och telefoner till företagen och vi
klassar det som IT. Telefoni är inte
ett eget begrepp, det växer ihop
och ofta fungerar vi som kundens
IT-avdelning
• Vi bygger kundernas
systemlösningar, bokningssystem,
appar, visualisering av rapporter,
hemsidor m.m. Uppdragen är
beroende av kundernas behov.
• Det affärssystem vi säljer
heter Pyramid och det rymmer
till exempel bokföring,
produktionsplanering, order,
tillverkning och försäljning.

”

Vi måste förstå hur
advokater, byggare
och handlare jobbar.
Kunskapskraven
ligger på oss mer än
på kunden för att vi
tillsammans ska skapa
det som är bäst för
kunden
Fredrik Bentzer förklarar vikten
av att lära känna sina kunder.

KFV IT & Telecoms lokaler på Torpvägen.

Det har gått bra för det unga
IT-bolaget och utvecklingen har
spelat dem i händerna. Tidigare var
affärssystem byggda för företagens
egna speciella behov något som
var förunnade de stora bolagen
som hade råd att göra den typen
av beställningar. I dag ser det
annorlunda ut.
– Ja, efterfrågan har ökat.
Komponenter blivit billigare vilket
breddat kundbasen. För 15–20 år
sedan hade det kostat mycket pengar
och man jobbade med få men stora
bolag. Nu har vi en kundstock på 600
företagskunder, säger Fredrik.
– Företagen förstår också vikten
av att ha ett vettigt systemstöd.
Renodling av arbetsuppgifter har blivit
viktigare. Snickaren ska snickra och
bagaren baka. Släpp administrationen
och automatisera den för att bli
effektivare. Här bygger vi vad
företagen behöver, säger Thomas.
Det är företagen som till största
delen fyller kundregistret hos KFV IT &
Telecom.
– Ja, vi har väldigt få privatkunder,
säger Thomas. Vi har fortfarande
en servicetjänst till privatkunder
men det är svårt att få den delen av
verksamheten att bära sig.
– Det var lite därför vi lämnade

butiken i centrum och flyttade till
Torpvägen vid Åsporten. Här har vi
bättre förutsättningar med bland
annat serverlokalen inom väggarna. Vi
har investerat mycket i att anpassa vår
egen infrastruktur efter våra behov.
Snart måste vi göra nya investeringar,
efter två år har vi slagit i taket och är
där vi trodde vi skulle vara efter fem
år, säger Fredrik.
Hastigheten inom IT-branschen är
något högre än i andra branscher och
det kan vara svårt att överblicka hur
framtiden kommer att se ut.
– Kapacitet och funktion är
det vi får titta på för egen del och
vi får investera efter hand. Det
är som att renovera ett hus, ett
ständigt pågående arbete. Förr var
investeringar långsiktiga, på 10–15
år, nu kanske de är på ett år. Ingen
vet hur marknaden ser ut och vilka
produkter som finns om några år.
Vad gäller funktionalitet måste vi
vara lyhörda. Veta vad som finns
att leverera till våra kunder. Vi vet
vad som finns i dag, sedan får vi se
vad som kommer i morgon, säger
Thomas.

Förr var investeringar
långsiktiga, på 10–15
år, nu kanske de är på
ett år. Ingen vet hur
marknaden ser ut och
vilka produkter som
finns om några år.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Thomas Söderlind beskriver
den snabba utvecklingen inom
IT-branschen.

”
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En stor del av det affärsmässiga
tänkandet handlar om att kunna erbjuda
kunderna finansiella lösningar.
– Ja, det är viktigt och här jobbar vi
med finansbolag som Telia Finance och
Svea Ekonomi, berättar Fredrik.
– Vi jobbar med olika
finansieringsbolag för att hitta
månadskostnader som inte påverkar
företagens likviditet. Man måste kanske
inte köpa en nätverkslösning om man
kan hyra den för en vettig peng. Vi
hjälper också våra avtalskunder att hitta
kostnadslösningar över tid. Vi vet vad de
har för teknik och vad de behöver byta
ut inom överskådlig tid. De kan därför
fatta beslut efter egen planering om de
får information från oss om vad som
måste göras, säger Thomas
Att vara en trygg leverantör är A och
O. Företagens IT-system är centrala för
dem och ingen vill ha en IT-leverantör
som sviktar i sitt levererande.
– Vi är certifierade inom alla områden
där vi verkar och på IT-sidan har vi
leverantörer som vi jobbar med löpande.
När vi flyttar fram oss i näringskedjan
och får större kunder så kan vi därför
integrera med större system, säger
Thomas.
– Det är tryggt för kunden, men även
för oss som vill leverera funktion snarare
än produkt, säger Fredrik.
Nidbilden av en IT-tekniker är en
person som sitter i källaren och
knackar kod och inte klarar av att
umgås med andra människor. Om det
någonsin funnits någon bärighet i den
beskrivningen är den tiden förbi. Social
kompetens är ett krav för att få arbete.
– Det är nödvändigt för att vi ska
kunna lära oss våra kunder. Vi måste
förstå hur advokater, byggare och
handlare jobbar. Kunskapskraven ligger
på oss mer än på kunden för att vi
tillsammans ska skapa det som är bäst
för kunden, säger Fredrik.

Telefonväxel hos KFV IT & Telecom som ombesörjer
flera kunders telefoni. Telefoni är numer inget eget
begrepp utan en del av företagens IT.
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Thomas Söderlind förevisar serverrummet hos KFV IT & Telecom.
– Kunden ska inte heller vara
beroende av att någon speciell av
våra tekniker är tillgänglig. Vem
som helst av oss ska kunna lösa det
aktuella problemet. Vårt företag har
inget värde om vi inte kan hjälpa dig
som kund, säger Thomas.
– All försäljning i en liten stad är
dessutom relationsbetingad, säger
Fredrik.
– Alla känner varandra. Man möter
sina kunder när man lämnar barn på
dagis eller på ICA:s parkeringsplats
och man måste kunna se dem i
ögonen. Men jag trivs bättre med
den här typen av försäljning än då jag
tidigare har jobbat med stora bolag
där kunden nästan förväntar sig att
bli uppskörtad, säger Thomas.
Med det sagt om sociala relationer
mellan företag och kunder har
tiden under corona-pandemin
självklart förändrat förutsättningarna
för de företag som verkar inom
digitaliserings-sektorn.
– Det är klart att det varit tråkigt
även för oss att bara kunna träffa
kunderna via Teams istället för på
riktigt. Men annars har företagen

nu börjat göra det man sagt i tio års
tid att man ska göra – arbeta med
digitala möten. De har också insett
att det funkar bra. Det är självklart ett
lyft för oss som levererar lösningarna
och vi har verkligen fått en möjlighet
att hjälpa till här, säger Fredrik.
– Vi har haft kunder som tidigare
åkt upp till sina kunder i Norrland ett
par gånger i veckan. De behövde den
här käftsmällen för att förstå bättre,
berättar Thomas.
– Förändringen är bra för miljö och
ekonomi, men kanske inte lika bra
rent socialt, konstaterar Fredrik. Det
är också svårare att få in nya kunder
jämfört med tidigare. Men det finns
en naturlig fråga att börja samtalen
med: hur jobbar ni med IT i dag?
– Mycket handlar om att vårda sina
kontakter, säger Thomas. Det dyker
upp nya kunder också men det är
lite svårare. Vi har till exempel stängt
vår butik och tar bara emot bokade
besök.
– Det där med butiken är ju också
en säkerhetsfråga för oss. Hur
mycket ska vi träffa kunderna fysiskt?
Vi vill ju inte att vår personal ska bli
sjuka, säger Fredrik.

– Vi har också varit väldigt öppna
för distansarbete. Vi bryr oss om
våra anställda och vill skapa en
trygg situation för dem. Vi vill vara
en attraktiv arbetsgivare för de som
söker jobb hos oss, sammanfattar
Thomas.
Båda är övertygade om att mycket
av vårt förändrade corona-beteende
kommer att stanna kvar när
pandemin passerat.
– Coronan har chockat igång det
här arbetssättet och företagen har
märkt att det funkar. Det mobila
arbetssättet kommer att fortsätta för
det är bra för både arbetsgivare och
arbetstagare är Thomas bestämda
åsikt och Fredrik håller med.
– Resandet kommer så klart att
öka igen, men inte till tidigare nivåer.
Det finns dock en risk att arbetstider
suddas ut och man behöver lära sig
styra det.
– Distansarbete hemifrån är än så
länge vanligare i storstäderna och
här har katrineholmarna något att se
fram emot, avslutar Thomas.
MATS FREDRIKSSON
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Fem år med bra
tillväxt i Katrineholm
Det går bra för näringslivet i
Katrineholm. Femte året i rad hamnar
Katrineholm i toppskiktet i Bästa
Tillväxt Södermanlands län, i år på
en tredje plats. Undersökningen
premierar en bred och stabil tillväxt i
det lokala näringslivet.
Priset Bästa Tillväxt tilldelas den
kommun i varje län där företagen har
bäst tillväxt. Priset delas ut årligen
av kreditupplysningsföretaget Syna.
Syna mäter inga attityder, bara
fakta. Tre olika kriterier granskas
hos alla aktiebolag i Sverige; antal
nyanställningar, ökad omsättning och
ekonomisk vinst.
– De fem senaste åren har vi
placerat oss i toppen på tillväxtlistan.
Resultatet på årets undersökning
baserar sig på företagens bokslut
2018 och 2019. Det innebär att det
tuffa pandemiåret vi är i nu inte

i kommunen. Tillväxt är en
förutsättning för att säkra välfärden
inför framtiden, säger Göran
Dahlström (S) kommunstyrelsens
ordförande.

Stefan Toll

återspeglas i resultatet. Jag vet att
en del företag och branscher har
haft och fortfarande har det tufft.
Men positivt att det fortsatt är
stort intresse från företag som vill
etablera sig i Katrineholm, särskilt vid
Katrineholms Logistikcentrum och
Lövåsenområdet, säger Stefan Toll
näringslivschef.
– Under de senaste åren har vi
tillsammans med våra skickliga
företagare prioriterat tillväxten

Paddeln i Katrineholm
växer – nya banor
klara under mars 2021
Sporten, som är
ganska ny i Sverige
fortsätter locka till
sig utövare och växer
så det knakar. De två
Padelverksamheterna
som finns har gott
om bokningar och
en av dem kommer
att utöka med fler
banor. Katrineholm –
Sörmands Sparbank
padelarena bygger ut
så de totalt kommer
att ha 9 banor klart
under mars månad
2021.
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Göran Dahlström

Här hittar du Katrineholms femtio
företag med starkast tillväxt.
Fler nyheter hittar du i vårt
pressrumlänk till annan webbplats.

FAKTA BÄSTA TILLVÄXT
Tre värden mäts:
• Andelen företag som har en
omsättningsökning över fem procent mellan
de två senaste årsredovisningarna.
• Andelen företag som ökat antalet anställda
mellan de två senaste årsredovisningarna.
• Andelen företag som går med vinst enligt
senaste årsredovisningen.

Snabbast växande
teknikföretag
Deloitt utser årligen de snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Grattis Wehunt som i år tog
placering nr 38. Här finns mer information.

Finja Prefab säljs
till K-Fastigheter

Anders Johnsson och Richard Hedfors
bygger ut Sörmlands Sparbank
padelarena. Foto: Therése Larsson.

Finjakoncernens stomentreprenadbolag, Finja
Prefab, förvärvas av K-Fastigheter. Avtalet innebär
att företaget kommer drivas vidare i samma
entreprenöriella anda tillsammans med befintlig
personal under ledning av K-Fastigheter. Därtill
ingår Finja Prefabs sex verksamhetsfastigheter
runt om i Sverige samt förvärv av byggrätter i
centrala Hässleholm. Inget annat bolag inom
Finjakoncernen omfattas av förvärvet.
Läs mer här.
Finja Prefab säljs till K-Fastigheter

White Guide bedömer
Katrineholmsrestauranger
White Guide gör nedslag och utvärderar restauranger
och caféer. De har nyligen gjort det i Katrineholm och
uppmärksammat både Fotografens Café & Bistro och Parken
Restaurang & Bar. Så här skriver de:

Fotografens Café & Bistro. Foto: Therése Larsson.
NYTESTAT:
Fotografens Café & Bistro
Hemtrevlig bistro mitt i stan
"Stans senaste bistrotillskott är inrymt i fotograf Rynnings
gamla lokaler. Man har utökat med ett atrium – orangeriet
– och skapat en synnerligen hemtrevlig miljö. Speciellt en
trappa upp där uppmaningen att man ska ”sparka av sig
skorna” omfamnas med värme ..." Läs vidare här.

Katrineholmsföretag
uppmärksammas
Östsvenska Handelskammaren
skriver om våra duktiga företagare
2020 blev ett kanonår för Impecta
Det gånga året har intresset för hus och trädgård
bokstavligen spirat, och inte minst intresset för
odlingens ädla konst. En
trend som verkar hålla i sig.
För familjeföretaget Impecta
Fröhandel har 2020 varit ett
händelserikt år. Östsvenska
Handelskammaren har
pratat ökad omsättning,
nyanställningar och
frönyheter med vd Veronica
Gårdestig. Läs mer här.
Årets Företagare
i Katrineholm
Andreas Svedberg har
utsetts till Årets Företagare
iv Katrineholm. an driver
Oppunda Kraftkonsult,
ett entreprenadföretag i
eldistributionsbranschen
som sysselsätter ett tjugotal
personer. Läs mer här.

Parken Restaurang & Bar. Foto: Therése Larsson.
NYTESTAT:
Parken Restaurang & Bar
Bäddat för långsittning – ute eller inne
"Parken är stans snygga, modernt avskalade bistro. De härligt
ljusa lädersofforna inbjuder till långsittning och det gillar
gästerna i alla åldrar. De guidas ledigt genom menyerna av
servisen som är ungdomlig, svartklädd och informell, vilket
lirar väl med spellistan i högtalarna ..." Läs vidare här.

Julitahallen byter ägare
Mats och Maria Lundgren har tagit över Julitahallen efter
Marcus Terneborn som gått vidare till nytt ägande av ICA
Brantingstorg i Uppsala. Vi önskar Mats och Maria välkomna.

NK Bar och kök
Nyöppnad restaurang i nyrenoverade lokaler vid
hörnet Fredsgatan/Drottninggatan. De serverar
husmanskost till lunch, pubmeny på kvällen och
lite aktiviteter som shuffleboard och musik med DJ.
Välkomna önskar vi Jeger Khalaf och Håkan Hallin
(känd som FärjanHåkan)
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På gång...
12 januari kl 13–14
Almi startar upp en föreläsningsserie
14 januarI kl 17-20
Nyföretagarcentrum startar upp Steget
till eget
27 januari 2021 kl 8-10
Digital utbildning: Lämna anbud –
praktisk tillämpning
25 februari
Näringslivsnytt nr 1-2021
25 mars
Näringslivsnytt nr 2-2021

Helt ny busslinje mellan
Kronfågel och Katrineholm
I Katrineholm lanseras nu en helt ny linje som får nummer 481. Den
går mellan Katrineholm och Kronfågel i Valla och har anpassade
avgångstider som motsvarar de två största skiften på företagen.
Katrineholms kommun finansierar linjen medan Kronfågel har tagit
kostnaderna för att bygga en vändslinga så att bussen enkelt kan vända
vid hållplatsen.
– Det är ett intressant samarbete som kommer att ge nya möjligheter
för kollektivt resande till och från arbetet. Vi kommer att följa upp
intresset för att se hur den nya linjen tas emot, säger Joakim Karlén,
verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region
Sörmland. Mer information finns på hemsidan
Här är nya tidtabellerna för Katrineholm

Digitala Morgonsoffor
Du kan fortfarande se höstens tre Morgonsoffor digitalt,
gå in på +Katrineholm – YouTube
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22 april
Näringslivsnytt nr 3-2021
27 maj
Näringslivsnytt nr 4-2021
23 juni
Näringslivsnytt nr 5-2021

God Jul & Gott Nytt År
önskar
Katrineholms kommun, avdelningen för näringsliv

NÄSTA NUMMER AV NÄRINGSLIVSNYTT UTKOMMER 25 FEBRUARI
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