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Tillsammans bygger vi
framtidens hållbara samhälle
Har du någon gång funderat på varför Katrineholm, och
alla våra viktiga kransorter på landsbygden, ser ut som de
gör? Samhällsplaneringen har en lång tradition i Sverige,
redan på 1300-talet började Magnus Erikssons landslag att
gälla på landsbygden och trehundra år senare grundade
självaste kungen nya svenska städer.
Idag är samhällsplaneringen demokratisk, det betyder
att de förtroendevalda styr utifrån lagar och regler. Och,
du som medborgare har självklara rättigheter att bli hörd,
få tycka till och ha insyn.
Ingen bygger ett samhälle helt själv, det är därför vi på
Samhällsbyggnadsförvaltningen varje dag funderar på hur
samhällsbyggnadsprocessen kan bli både smartare och
effektivare. Nyckelordet är samverkan, inom kommunen
och med er i näringslivet.
Det här numret av Näringslivsnytt handlar bland annat
om byggbranschen och hur den bidrar till att bygga
samhället. Rent praktiskt, i vardagen, samverkar vi

exempelvis genom Katrineholms Tekniska College. Där
det finns för branschen viktiga utbildningar inom byggoch anläggning, el och energi, fordon, teknik och VVS. På
Viadidakt, vårt nav för vuxenutbildning, finns utbildningar
till elektriker och lärlingsutbildningar för vuxna inom
byggområdet.
Alla de här kommunala utbildningarna förser våra
lokala företag med viktig kompetens så att Katrineholm
kan utvecklas.
Så här i OS-tider kan jag konstatera att samverkan är
lite av vår paradgren här i Katrineholm. Det är en otroligt
bra utgångspunkt när vi tillsammans bygger framtidens
hållbara samhälle.
PASCAL TSHIBANDA
Tf. samhällsbyggnadschef, som tills
vidare ansvarar för näringslivsfrågor
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Tegelstaden
vill bygga i egen
regi för egen
förvaltning
Tegelstaden Bygg är Katrineholms största bygg
företag. När de stora aktörerna försvann under
90-talet tog Tegelstaden över stafettpinnen och de
har under de senaste 20 åren färdigställt omkring
200 lägenheter i centrala Katrineholm som de hyr ut
i egen regi. Bolaget bildades 1989 och i centrum av
verksamheten har hela tiden stått Rune Tegelstaden
och hans familj.

”

Det var nödvändigt att
få med duktiga byggare.
Jag var bra på att räkna
på jobb men jag var ju
inte snickare.
Rune Tegelstaden om uppbrottet
från EMAB och uppstarten av
Tegelstaden Bygg AB.
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Berättelsen om Tegelstaden Bygg
AB börjar i Sköldinge för nästan 80
år sedan. I det lilla sörmländska
samhället föddes då Rune Karlsson
och det var här han växte upp. Huset
där familjen bodde hette Tegelgården
och pappan jobbade i Tegelbruket där
han körde lastbil.
Tegelbruket blev också Runes
första arbetsplats med jobb på
skolloven. Tanken som barn var nog
att bli tegelmästare men titeln blev
byggnadsingenjör efter utbildning
på KTS. Efter examen 1964 fick han
jobb i Örebro men efter ett knappt
år var han tillbaka i Katrineholm som
assistent åt arbetschefen på Erikson &
Malmnäs, EMAB.

På EMAB skulle Rune bli kvar i nästan
25 år. Efter hand blev det jobb på
kalkylavdelningen och sedan blev
han driftschef direkt under vd. 1989
lämnade han det stora bygg- och
fastighetsbolaget för att starta eget.
– Jag och min fru hade skaffat 16–
17 privata fastigheter och intressena
mellan oss och EMAB krockade lite,
berättar Rune. Vi hade långtgående
diskussioner där de ville att jag skulle
ta med mig fastigheterna och gå med
som delägare i EMAB, men vi kom inte
överens om ägarandelen. På så sätt
blev det ohållbart och vi delade på
oss. Jag förstår hur de tänkte, men jag
ville inte bli en minoritetsägare till de
fastigheter vi redan ägde.

Mats och Rune Tegelstaden.

Så tillsammans med hustrun Annika
och sonen Mats startade Rune
Tegelstaden Bygg AB 1989.
– Företaget skulle heta Tegelgården
efter det hus jag bott i men det
visade sig att det fanns ett företag
som redan hade det namnet. Vi hade
redan logotype och annat klart när vi
fick tänka om. I den vevan fick jag ett
dokument från banken där de hade
skrivit fel namn och döpt företaget
till Tegelstaden. Jag tyckte det var ett
bra namn och så fick det bli. På så sätt
blev banken namngivare av företaget
utan egen vetskap.
– Vi började med de fastigheter
vi hade men tanken var redan från
början att bygga i egen regi för
egen förvaltning. Jag tog med mig
några killar från EMAB, bland annat

Jari Bergman som fortfarande är
kvar och nu är en av delägarna. Det
var nödvändigt att få med duktiga
byggare. Jag var bra på att räkna på
jobb men jag var ju inte snickare.
Det första projektet för det ny
startade bolaget var åtta radhus på
Torsgatan 2 och en fastighet på Odins
Väg.
– Vi fick ganska snabbt bygglov
så vi kom i gång tidigt. Jag hade en
betonggubbe och fem snickare. Mats
som precis var färdigutbildad kom in
och jag själv fick jag också vara med
och spika.
– Jag hade också fyra duktiga mura
re anställda i ett bolag som hette
Fortsättning nästa uppslag >>>

”

... jag fick ett dokument
från banken där de
hade skrivit fel namn
och döpt företaget till
Tegelstaden. Jag tyckte
det var ett bra namn
och så fick det bli.
Rune Tegelstaden om namnet
på det nybildade företaget.

5

551

Rune Tegelstaden på Hantverkaregatan vid en av de många fastigheter Tegelstaden Bygg har färdigställt under senare år.

miljarder

De totala bygginvesteringarna i landet, dvs
ny- och ombyggnadsinvesteringar i
fastigheter samt
investeringar i
anläggningar, uppgick
år 2020 till 546
miljarder kronor.
Bygginvesteringarna
står för cirka tio
procent av Sveriges
BNP och den största
sektorn är bostäder.
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Stenfasader och som jag haft sedan
tidigare. Det bolaget gjorde jobb åt
bland annat Katrineholms Husbyggen.
På den tiden var det vanligt med
tegelfasader så murarna hade mycket
jobb.
– När vi började hade vi gott om
små jobb som sysselsatte några
gubbar. Det första större jobbet
var ombyggnationen av gamla
tennishallen till skolmatsalen Kupolen.
Bygget kostade 10 miljoner och det
var stort för oss år 1991, men att vi
vann upphandlingen hade också en
annan betydelse, det visade att vi
kommit in på marknaden.
Början av 90-talet blev svår för
byggbranschen. Fastighetskraschen
med efterföljande finanskris och
räntor som inte tillhörde denna
värld gjorde att det mesta av
bostadsbyggandet upphörde. En stor
aktör som Katrineholms Husbyggen
som 1990 omsatt närmare en miljard

kronor var ett par år senare borta
från marknaden. Den andra stora
aktören i Katrineholm, Eriksson &
Malmnäs, hade också problem och
fick sälja fastigheter för att hålla
byggverksamheten vid liv.
– Det var en jobbig tid. Det byggdes
inte så mycket och det var inte lätt
att vara stor men vi var så små så
vi kunde ducka för problemen på
marknaden, förklarar Rune.
Får man inte uppdrag av andra
får man sysselsätta sig själv och för
Tegelstaden Bygg blev det ett tillfälle
att också se om sitt eget hus.
– Av KFAB fick jag köpa tomten där
vi har vårt kontor, berättar Rune. De
tyckte inte tomten var något att ha,
men den passade oss. Det var bra
jobb att lägga in i planeringen och på
köpet fick vi ett bra hem för företaget.
Tanken i bolaget har varit att alltid
ha egna byggen på gång för att säkra
arbetskraften. Under de här åren

I kvarteret Hjorten, på Kyrkogatan, i kv Laken och kv Linnéan har Tegelstaden Bygg byggt bostäder.

efter fastighetkraschen på 90-talet
byggde man dock inte så mycket i
egen regi, ränteläget var inte precis
det rätta. Sakta men säkert fick ändå
Tegelstaden fler små men bra projekt,
lagom stora för att på 90-talet hålla de
anställda med jobb. En del uppdrag
visade sig vara viktigare än andra.
– Vi förlorade upphandlingen på
äldreboendet Malmgården i Sköldinge
vilket gjorde mig lite besviken, men
i stället satt jag på natten efter
och räknade på totalrenoveringen
av flerbostadshusen på Åsgatan
som var byggda på 50-talet. Vi fick
det uppdraget i stället och det var
betydligt bättre än Malmgården. Vi var
fortfarande en liten personalstyrka,
kanske 12–15 anställda, så det var ett
bra jobb för oss.
– Språnget i ekonomi och personal
kom egentligen 1995 när vi fick
ombyggnaden av Furuliden. Vi
tävlade om uppdraget med EMAB
och när de kort därefter lade ner sin

byggverksamhet kom många av deras
killar över till oss.
Kring sekelskiftet började
byggverksamheten så sakta att
återhämta sig.
– När det började komma i gång
igen fick jag möjlighet att köpa
tomten mellan Oxtorgsgatan och
Åsgatan av kommunen. Jag köpte
också den bostadsrättsförening
som fanns där och fick därmed
hela kvarteret där vi kunde bygga
fyra fastigheter utan någon hade
några invändningar mot det. Vi hade
nästan väntat oss det eftersom vi
skärmade av utsikten upp mot Åsen,
men från hyresfastigheterna har
man i stället en fantastisk utsikt över
stan. Lägenheterna har varit väldigt
populära och uppskattats av de som
bott där genom åren.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Vinstmarginalerna i
byggbranschen är lite
lägre än snittet i näringslivet, i synnerhet på
anläggningssidan där
den ligger på lite över
två procent.
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Anders Malmberg i vad som ska bli centralgaraget i det nya huset i kv Abborre där tidigare brandstationen låg. Han är platschef
på bygget, har jobbat på Tegelstaden Bygg i ett 20-tal år och uppskattar den familjära känslan och närheten till beslutsvägarna.

9%

Inom näringslivet
som helhet fanns det
1.261.337 företag
år 2020. Av dessa
hade 110.832 sin
verksamhet inom
byggindustrin, vilket
innebär att cirka
nio procent var
verksamma inom
denna näringsgren.
SCB:s företagsdatabas
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– Då var det väldigt udda att någon
byggde hyresfastigheter i egen regi
och det uppmärksammades i flera
sammanhang. Det krävs mycket
pengar att bygga i egen regi och med
de möjligheter vi hade då behövde vi
sprida jobben med tre år mellan varje
objekt. Nu för tiden bygger vi tätare.
Bristen på byggande av hyresrätter i
landet under de här åren är något som
bostadsmarknaden lider av än i dag.

hus. Insatserna för bostadsrätterna
täcker upp lite av byggkostnaden
och hyresbilden blir på så sätt inte så
tung för hyresgästerna. Vi får också
en bra mix av boende ur ett socialt
perspektiv. Huset på Drottninggatan
mitt emot Safiren är byggt så liksom
huset i kvarteret Pionen. I kvarteret
Abborren vid gamla brandstationen
bygger vi nu 55 bostadsrätter och 40
hyresrätter.

Vid ingången till 2000-talet var
Tegelstaden Bygg AB rejält etablerade.
– Vi har kanske inte haft så stor
lokal konkurrens, säger Rune.
Kollegorna i stan är lite för små och
de stora aktörerna lite för stora för
att räkna på de större uppdrag som
erbjuds i Katrineholm. Vi har hamnat i
en bra nisch.
– En annan speciell nisch vi skapat
är blandningen av hyreslägenheter
och bostadsrätter i våra nybyggda

Personalstyrkan som krävs för att
hålla verksamheten i gång har växt till
120 kollektivanställda och företaget
är därmed en av kommunens största
arbetsgivare.
– Från 1995 och framåt har vi ökat
med mellan fem och tio man per
år. En del av dem är lärlingar från
skolan som på så sätt kommer in på
arbetsmarknaden. Sedan ringer folk
och söker jobb, framför allt de som
ligger ute på jobb och som tröttnat

I kvarteret Abborren, där tidigare brandstationen låg färdigställs nu 55 bostadsrätter och 40 hyresrätter.

på att vara hemifrån. Där har vi till
exempel fått in några betongarbetare
och i dag har vi 20 duktiga betongare
hos oss. Vi är många och det känns
skönt att ha alla duktiga och trevliga
medarbetare i organisationen.
En viktig parameter för att
behålla personalen är att trygga
anställningarna över lång tid. Att
se till att man får flytet så att alla
löpande har jobb samtidigt som det
aldrig saknas personal på de olika
byggarbetsplatserna?
– I och med att vi är så breda och
har mycket på gång så går det bra. Vi
har också många egna fastigheter där
vi kan lyfta in folk som jobbar med
underhåll på fasader och tak. Finns
det någon över så finns det alltid
något att göra. Sedan har vi också
serviceuppdrag åt Katrineholms,
Flens och Vingåkers kommuner samt
Sörmland Vatten och KIAB.

– Det är också viktigt att vi tittar
framåt i planeringen. Bygger vi i egen
regi kan vi ha en framförhållning på
tre, fyra år. Området vid Backavallen
kanske ligger ett år fram men vid
Svartbäcken där vi planerar för radhus
och punkthus är vi tre år bort i tiden.
Logistiken på byggplatsen är också
viktig. Saker och ting måste vara
på plats i rätt tid och i rätt ordning.
Väntetider kan bli dyrbara framför allt
om de innebär att bygget inte blir klart
i tid.
– Vi har alltid en given tidplan och
alla platschefer är så erfarna så de vet
när vi behöver saker. Det här har varit
ett litet problem under pandemin när
transporter och lagerhållning fungerat
bristfälligt. När logistikkedjan bryts
riskerar man att bygget stannar upp.
Vi har klarat oss rätt bra ändå, men
Fortsättning nästa uppslag >>>

302 500
personer var anställda
inom byggbranschen i
Sverige vid årsskiftet.
Det fanns då 6167 lediga
jobb inom branschen.
De flesta inom byggbranschen är specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer.
De största svenska
byggföretagen hör till
de största i Europa.
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Det nya bostadsområdet vid Backavallen ligger något år framåt och innehåller förutom bostäder också en mataffär. Bild: White.

det var lite oroligt när vi inte visste om
vi skulle få tag på betong.

Området Backa vid gamla
Norrköpingsutfarten och vägen
till Djulö ligger cirka tre år
framåt i tiden. Bild: White.
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miljoner
kronor omsatte
Tegelstaden Bygg AB
år 2020.
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Det finns mycket erfarenhet att
hämta. Byggbranschen har historiskt
varit stark i Katrineholm. EMAB och
Husbyggen dominerade regionen och
det skapade en bra byggtradition och
starka underleverantörer. EMAB har
spelat en stor roll för Tegelstadens
utveckling.
– I dag har branschen inte lika
tunga aktörer men jag tycker att
många är duktiga. Sjötorps Hus
bygger och säljer men det är bara vi
som bygger i egen regi och jag tycker
fortfarande att det är en bra grund att
stå på, säger Rune.

Skulle ni kunna ta ett uppdrag i
miljardklassen?
– Det är tveksamt, det är lite för
stor risk. Men nivån 300–400 miljoner
kronor skulle fungera. Man måste
kunna ställa säkerheter och man ska
ha innestående medel så det kräver
rejält med kapital att ta stora uppdrag.
Därför är det inte så lätt att få dem.
Landstinget lade ut alla länets sjukhus
på samma entreprenad som då
hamnade på tre miljarder kronor. Det
är bara aktörer som NCC, Peab och
Skanska som kan räkna på sådant.
– Kommunerna är duktigare på att
dela upp de stora uppdragen i mindre
bitar som fler aktörer kan lämna
anbud på.

Tegelstaden Bygg AB äger och
förvaltar cirka 800 lägenheter
varav cirka 200 är nyproducerade.
Omsättningen 2020 var 551 miljoner
kronor vilket är en fördubbling på
fyra år. Resultatet 2020 var plus 29
miljoner kronor.
– Vi har haft en stark utveckling
och mycket beror just på att
projektledarna har kommit in i
företagsledningen. Vi har utvecklats
och kunnat ta stora entreprenader på
upp emot en kvarts miljard kronor.

Det som skiljer Tegelstaden Bygg AB
från andra familjeföretag är möjligen
att familjen tagit sig namnet efter
företaget och inte tvärt om. Annars
är det ett klassiskt familjeföretag
med korta beslutsvägar men också
med behov av att lösa kommande
generationsväxlingar. En ny
organisation har därför tagit form.
– Vi har strukturerat om firman och
bildat en ny koncern där Tegelstaden
Holding är moderbolag. Sedan har vi
skilt på bygg- och entreprenaddelarna.

Huset på Torget är ett av projekten som är inplanerat inom en snar framtid. Bild: White
Projektledarna har kommit in som
delägare vilket ger dem en möjlighet
att vara med på resan men det
minskar också risken för oss att vi
tappar dem.
– Det är duktiga killar som är
verkliga ess när det gäller att bygga.
Sedan har vi familjen med mig,
Annika, Mats och Peter som delägare.
Peter är läkare i Stockholm och inte
involverad i driften av företaget men
Mats är vice vd och hans barn är på
väg in i företaget. Noak är 22 år och
har redan varit med och snickrat på
byggen. Nu pluggar han i Uppsala och

är snart klar byggnadsingenjör med
utbildning förutom i byggteknik också
i juridik och han kommer in på vårt
kontor. Elias går på gymnasiets byggoch anläggningsprogram. Emilia är 15
år så vi får se vad hon blir intresserad
av. Men det känns skönt att det är ett
bra gäng på väg in i företaget.
– Att driva verksamheten är inget
att leka med. Det är en rörelse med
120 anställda och det kräver sin insats
att dels hålla företaget med uppdrag,
men också att få uppdragen att
fungera, avslutar Rune Tegelstaden.
MATS FREDRIKSSON

1%

2017 var bara en procent
av Sveriges byggnadsarbetare kvinnor.
Yrkesroll
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Fördelning mellan yrkesroller, SCB 2018

Rune, Annika, Mats och Peter Tegelstaden
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Organisationsplan för Tegelstaden Holding och dess företag.
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Tillsammans bygger vi
ett starkare Katrineholm
Tillsammans skapar vi ett företagsklimat med
förutsättningar för ett växande näringsliv. Det ska vara
enkelt att etablera sig i Katrineholm med mångfald,
gemenskap och framåtanda.
Vi har gjort en film med några representanter från vårt
fantastiska näringsliv som berättar hur de upplever

företagsklimatet i Katrineholm. De som deltar är Veronica
Gårdestig från Impecta, Stefan Edlund från Blomberg &
Stensson och Benjamin Aljic från Benzell Ditigal.
Vi har nu en kampanj på Linkedin som kommer att ligga
ute under en tvåmånadersperiod. Vi testar Linkedin som
en kanal utåt för att visa på våra möjligheter i Katrineholm.
Följ oss gärna och dela inlägget.

En ny e-tjänst som underlättar för
dig som vill ansöka om grävtillstånd
För att gräva i eller i anslutning
till kommunens mark behöver du
tillstånd från Katrineholms kommun
tillsammans med en godkänd
trafikanordningsplan (TA-plan). I den
nya e-tjänsten har du möjlighet att
ansöka om både grävtillstånd och TAplan – allt för att underlätta för dig i
grävansökningsprocessen.
– Att ansöka om grävtillstånd har
nu blivit mycket enklare, i och med
att processen är helt digital. Den nya
e-tjänsten ger oss också bättre koll och
mer kontroll över de grävningar som
äger rum runt om i kommunen, säger
Johnny Ljung, infrastrukturchef på
Katrineholms kommun.
Så här ansöker du om grävtillstånd
Alla ansökningar om grävtillstånd i
Katrineholms kommun gör du
via e.katrineholm.se/gravtillstand
För att göra en ansökan behöver du
skapa ett användarkonto.
Kontakt infrastrukturchef Johnny Ljung
Mejl: johnny.ljung@katrineholm.se
Telefon: 0150-571 48
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Foto: Hanna Maxstad
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Nya riktlinjer för
uteserveringar
och gatupratare
Nu inför vi nya riktlinjer för dig som är företagare och som vill anordna
uteservering och/eller
använda gatupratare eller
ha varuvisning utanför din
butik. Målet är att hjälpa
dig som företagare att öka
tillgängligheten och skapa
ett trivsamt, attraktivt och
lättorienterat Katrineholm.
Riktlinjerna gäller från och
med den 1 januari 2022.
Riktlinjerna finns till
för att hjälpa dig som
företagare att uppfylla
de krav som finns
Foto: Hanna Maxstad
kring tillgänglighet och
framkomlighet.
Varför behöver jag som företagare följa dessa riktlinjer?
Gatupratare och reklamskyltar är ett populärt sätt att locka kunder
och besökare. Men dessa kan också vara ett problem om det blir
svårare för gående att ta sig fram, eller för de som arbetar med att
underhålla gator och gångbanor.
Genom att följa riktlinjerna bidrar du till att skapa en tillgänglig,
trivsam, attraktiv och lättorienterad stad.
Här kan du läsa om riktlinjerna för gatupratare och varuvisningar i
Katrineholm.

Ta del av vår
kostnadsfria
energirådgivning
Du vet väl om att du som företagare kan få kostnadsfri
energirådgivning direkt av oss?
Vi ger dig kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad kunskap
om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan.
Vi ger också råd och tips kring förutsättningarna för att förändra
energianvändningen i lokaler och bostäder.
Rådgivningen riktar sig till såväl företag som hushåll och lokala
organisationer och du är välkommen att ställa frågor om allt från höga
energikostnader, ändring av uppvärmningssystem, förbättring av
klimatskal så som fönster och isolering, belysning med mera.
Kontakta klimat- och energirådgivare Kjell Dävelid
Mejl: kjell.davelid@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 83, 0150-570 00 (växel)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Katrineholm
på listan över
Sveriges bästa
logistiklägen
Den årliga rankingen av Sveriges 25
bästa logistiklägen har återigen placerat
Katrineholm på plats 14. Vill du läsa
mer om den gå till artikeln på Intelligent
Logistik.

Upphandlingar
på gång
Direktupphandlingar:
• Tillbehör till musikinstrument
– under 2022
• Utemöbler – under mars/april
• Möbler i hemnära miljö – under
mars/april
Större upphandlingar som planeras:
• Företagshälsovård – Telge Inköp
• Skolskjuts – Region Sörmland
• Personlarm
• Mobiltelefoner
• Sportutrustning
• Trä- och byggvaror
• Engångsartiklar kök, portionsformar
Länk till upphandling
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Almi – finansiering och affärsutveckling

Vi erbjuder finansiering och affärsutveckling för företagandets olika faser, och för oss är
kombinationen av lån och rådgivning viktig. Här finns ett axplock av våra erbjudanden, och mer om
vad vi kan stötta er med kan ni läsa om på vår hemsida.

Från att prata till att göra
Välkommen till webinar om hur du går från ord till handling
”Från ord till handling” är en serie
korta program från Almi där vi
pratar om hållbarhet, eller rättare
sagt pratar om hur man går från att
bara prata, till att faktiskt göra saker.
Många kan tycka att det känns
svårt med hållbarhet, kanske till och
med lite förvirrande eller rörigt med
hur man gör hållbarhetsfrågan till en
del av verksamheten.
Och det är syftet med den här
serien, att hjälpa dig gå från ord
till handling genom att prata med
människor som redan gjort det.
Det första avsnittet kommer
handla om kommunikation då
många tycker att en av de svåraste
sakerna när det kommer till
hållbarhet. Hur mycket ska man
säga, och hur ska man säga det?
Det är temat i det är avsnittet där
vi söker konkreta tips på vad man
ska göra, hur man ska göra och kanske lika viktigt - vad man inte ska
göra för att behålla trovärdigheten.
För att svara på dessa frågor
har vi bjudit in Anna Högberg,
vd på kommunikationsbyrån
Futerra som har fokus på
hållbarhetskommunikation,
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Anna Högberg

Barakat
Ghebrehawariat

och Barakat Ghebrehawariat,
demokratiagenten som under lång
tid arbetat med mångfald ur ett
kommunikationsperspektiv. De
kommer samtala med Per Grankvist,
journalist och programledare
för företagarpodden Nästa steg,
och Anna Nordström, kund- och
affärsutvecklare på Almi.

Anna Nordström

Per Grankvist

Datum: 10 mars
Tid: När det passar dig! Du får ett
mejl när avsnittet ligger live så kan
du titta på det under hela dagen när
det passar dig – till frukost, under
lunchen, eller kanske på kvällen.
Var: Online
Pris: Kostnadsfritt – så anmäl dig här
redan idag!

Tips för företagare som
vill förstå sin ekonomi

Växa
smart
Maximera ditt
företags potential
Du har startat och kommit
igång med ditt företag och
antagligen varit igång ett tag.
Men din resa tar inte slut
här – tvärtom, den har bara
börjat. Att driva ett företag
är ett ständigt arbete med
att förbättra, optimera och
utveckla, särskilt i en värld
som är i konstant och snabb
förändring. Men ibland kan
det vara svårt att lyfta blicken
och planera långsiktigt för
framtiden. Med Almis Växa
smart får du den push och
de verktyg du behöver för att
fortsätta utveckla ditt företag.
Det finns tre olika varianter av
Växa smart,
1. Mål & vägval och företagets
”varför”
2. Coaching – från idé till
handling
3. VD-grupp – lär av andra i
samma situation
För alla gäller att du får
tillgång till en Almi-rådgivare,
och du kommer ha en
tydligare målbild för företaget,
både på kort som lång sikt,
och verktygen som tar dig
framåt. Vilken variant som
passar dig bäst kommer du
tillsammans med Almi fram till
i ditt första samtal.
Mer information får du här.

För små och medelstora företag som
vill få en ökad förståelse och överblick
på sitt företags ekonomi och förbättra
företagets lönsamhet erbjuder vi
tjänsten Din Affär.
Din affär består av två delar,
Visualisera och Simulera. Vi tittar
på företagets nuläge, hur företaget
kan finansieras framåt och hur
konkurrentens ekonomi ser ut i
jämförelse. Företaget får möjlighet att tillsammans med Almis rådgivare utvärdera
framtida scenarier redan i tidigt skede och får bättre kunskap om vad som driver
företagets lönsamhet och tillväxt.
Läs mer om och kontakta oss om Din Affär.

Vi stöttar på vägen
I vår tillväxtrådgivning stöttar vi
etablerade företag med omsättning
över 5 Mkr, som är redo att ta nästa
steg i sin utveckling.
Vi ger den push och de verktyg
som behövs för att fortsätta utveckla
bolaget. Det kan t.ex handla om
att sätta en tillväxtplan eller att
utveckla affärsmodellen för att nå
nya marknader, göra affären mer
hållbar, förbättra vinstmarginalerna eller öka omsättningen. All vår rådgivning
är behovsanpassad. Vi erbjuder både enskild rådgivning, VD-grupper samt
mentorskap. Kontakta våra tillväxtrådgivare via länken här.

Utvecklas med en mentor
Saknar du någon att bolla dina idéer
med för att ta nästa steg med ditt
företag? Behöver – och vågar – du
och ditt företag utmanas med nya
synvinklar? Då kan en mentor vara
svaret. Med Almis mentorprogram
får du som företagare tillgång till en
erfaren mentor som kan vara ditt stöd
och bollplank.
Några av fördelarna med en mentor
är att du blir utmanad, bland annat i att tänka utanför boxen, du får nya lärdomar
att använda i ditt företags utvecklingsarbete och du får ett utökat relevant
nätverk.
Mentorprogrammet är för dig som driver ett etablerat företag med potential
att utvecklas. Du som adept ska vara ägare/delägare alternativt anställd VD med
tydligt mandat från ägarna att kunna fatta beslut, företagets omsättning ska vara
minst 5 miljoner och ha minst två anställda.
Mer info om att ansöka om en mentor här.
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Föreläsning om
Industri 4.0 med
Torsten Ekström
Har du ett företag och är intresserad av utvecklingen
mot Industri 4.0? Genom Viadidakts ESF-projekt
Kompetens inför framtiden bjuder vi in till en intressant
lunch-föreläsning tillsammans med Torsten Ekström.
Vi kommer att hålla till i fina lokaler på Djulö herrgård
och vi bjuder på en smarrig lunchbuffé.
Torsten Ekström har varit verksam inom svensk industri
sedan 1997 inom ett flertal olika roller, däribland
olika chefsbefattningar samt som utbildare och
konsult. Han har arbetat med process-, verksamhetsoch kompetensutveckling samt förbättringsarbete
inom företag som ABB, SKF och Volvo Group. Han
har även varit vd för Riksorganisationen Svenskt
Underhållsservicebolag och därigenom stöttat svensk
industri i strävan mot en ökad driftsäkerhet och hållbar
utveckling.
Antalet platser är begränsade, så först till kvarn.
Anmäl dig och max en kollega till projektledare Malin
Hellmér senast den 4 mars.
Mejl: malin.hellmer@viadidakt.se
Telefon: 073-063 05 62
Projektet Kompetens inför framtiden finansieras av
Europeiska Socialfonden och ägs av Viadidakt.

Torsten
Ekström
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Thomas Björklund, vd Warbro Kvarn.
Foto: Cassandra Lindström.

Warbro Kvarn
firar 20 år
Vi gratulerar Warbro Kvarn som firar 20-årsjubleum.
Warbro Kvarn odlar och förädlar ekologisk spannmål
efter mottot ”matkärlek med ursprung”. Företaget
arbetar med hela kedjan, från jord till bord, med
ursprungliga kulturspannmålssorter.
Warbro Kvarn började med att odla ursprungsgrödan
dinkel.
– När vi började 2001 var det ingen som visste
vad dinkel var för något och man pratade inte om
hållbarhet på samma sätt. Det har varit tufft ibland att
ligga långt före utvecklingen men idag är vi glada och
stolta över att ha varit med och tagit initiativet, säger
Thomas Björklund, vd Warbro Kvarn.
Warbro Kvarn har under två decennier varit
ett av Sveriges mest framstående företag inom
spannmålsförädling, under jubileumsåret kommer
en rad nyheter att lanseras, först ut är en podd om
mjöl, bröd och malt under ledning av Maria Björklund,
delägare och en av de ursprungliga grundarna.
– Podden kommer bland annat gå in på varför vitt,
raffinerat mjöl börjar bli omodernt, ge konkreta tips på
hur man med små förändringar kan göra sin mat mer
smakrik och mättande samt ge kunskap om skillnader
mellan kulturspannmål och modernt spannmål, gluten
och gluten. Podden kommer ha gäster som bagare,
odlare, ölbryggare och medicinsk expertis. Berättar
Maria Björklund.

Säkerhet
& trygghet
Områdespolisgruppen
Vi är en grupp områdespoliser
som arbetar i lokalpolisområdet som täcker Katrine
holm, Flen och Vingåker.
Vi arbetar med fokus på
förebyggande arbete där vi
samverkar med många av de
kommunala verksamheterna
och näringslivet.

Besöksnäringsbarometer 2021
- hur sammanfattar du året?
Det har varit ett turbulent år och osäkerheten fortsätter även in i 2022 men
tillsammans har vi under året skapat många framgångsrika samarbeten
och fortsatt att erbjuda fina gästupplevelser för våra besökare i hela Östra
Mellansverige. Nu behöver vi er hjälp att sammanfatta året för att kunna utforma
fler insatser under kommande år.
I år genomför vi för första gången en gemensam undersökning inom Östra
Mellansverige för att lyfta besöksnäringens betydelse samt behov och
förväntningar på kommande år. Undersökningen genomförs anonymt och i dessa
tider är ditt svar viktigare än någonsin.

Områdespolisgruppen
når ni på:
Omradespolisen.lpokatrineholm@polisen.se eller
ring oss på gruppnumret:
010-566 90 02
Vi svarar i denna då vi är i
tjänst. Observera att vid akuta
ärenden ringer ni fortfarande
112.
Gäller det anmälningar så
hänvisar vi er till 114 14 i
första hand, men vi vill gärna
att ni kontaktar oss och
berättar vad som händer i
våra kommuner och i era
verksamheter, som kan vara
bra för oss att känna till så vi
kan hjälpa till att förebygga
otrygghet och brott.

Du kan lämna ditt svar här.
Vi behöver det senast den 28 februari 2022.

Utvecklingsbesök
på industriföretag

Innovationer
i lantbruket
Agro Sörmland berättar i en
film.
Innovationer i lantbruket.

Under våren anordnar MITC, Mälardalen Industrial Technology Center ett antal
utvecklingsbesök på olika industriföretag. Tanken är att andra företag, som vill
ställa om sin verksamhet för att hänga med i utvecklingen och möta och dra
nytta av de pågående samhällsförändringarna, ska kunna besöka dessa företag,
inspireras av det som görs där och knyta kontakter med andra företagare med
liknande ambitioner, som också är där för att lära sig hur man kan göra.
Intresseanmälan kan göras på hemsidan Hem - MITC
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Nu är ansökan öppen
till Katecs draknästen
Draknästet är en chans för
entreprenörer och bolag i Sörmland
att få pitcha sin affärsidé inför
en panel bestående av erfarna
bolagsbyggare, affärsutvecklare och
investerare. Efter nästet har man
möjlighet att få upp till 10 timmars
kostnadsfri affärsutveckling till ett
värde av 15 000 kr.
I vår arrangeras Draknäste light på
följande platser:
16 mars Nyköping
23 mars Eskilstuna
30 mars Mariefred

Sista ansökningsdag 27 februari för
alla vårens tillfällen och anmälan
görs via det här formuläret.
Mer om Katecs Draknäste light:
Som ett led i att hitta spännande
innovatörer och entreprenörer
runt om i Sörmland arrangerar
Katec, med finansiering av Region
Sörmland, Draknäste light på olika
platser runt om i Sörmland. Syftet
med satsningen är att fler idébärare
skall våga satsa på sina affärsidéer
och som en hjälp på vägen erbjudas
stöd i utvecklingen. Målet är att

fler innovativa bolag startas i
Sörmland över tid. Entreprenörer
från hela Sörmland är välkomna
att ansöka. Under en förmiddag
får tre utvalda entreprenörer
möjlighet att presentera sin idé
inför en panel bestående av erfarna
affärsutvecklare och investerare.
Entreprenören får konstruktiv
feedback på plats och ges en
möjlighet att få upp till 10 timmars
kostnadsfri affärsutveckling efter
avslutat näste, till ett värde av 15000
kronor.

Steget till eget
Nyföretagarcentrum har startat upp sina utbildningar för dig som funderar på att
starta eller redan gjort det. Kanske något för dig eller någon du känner att gå på
något av de innehållsrika blocken med grundläggande information. Läs mer här.

Katrineholm

Nyföretagarbarometern

Antal nyregistrerade företag på Bolagsverket

11 mars
Föreläsning industri 4.0
18 mars
Näringslivsdag KFV
24 mars
Näringslivsnytt nr 2-2022

Företagsform
Aktiebolag
Enskild firma
Handelsbolag
Kommanditbolag

Januari
2022
2021
16
5
2
2
0
0
0
0
18
7

Förändring
220,0%
0,0%
0,0%
0,0%
157,1%

9 april
KatrineholmsGalan
28 april
Näringslivsnytt nr 3-2022
6 maj
Nätverksfrukost
7 oktober
Nätverksfrukost
2 december
Nätverksfrukost
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Katrineholms kommun Enheten Näringsliv har nu en egen
sida på LinkedIn som vi kommer att lägga ut intressant
näringslivsinformation på. Vi vill ha er hjälp att bygga upp ett
stort nätverk och hoppas du vill följa och dela våra inlägg.
Sidan hittar du här.

Näringslivsdagen

FRE 18 MARS KL 07.30–12.30

SAFIREN, KATRINEHOLM

DAGENS PROGRAM
07.30

Frukost och mingel

08.00

Välkommen till Näringslivsdagen

08.15

Omvärldsspaning med fokus på
framtid, hållbarhet och digitalisering

08.30

Paneldiskussion under ledning av
Jens Lind med kommuncheferna från
Katrineholm, Flen och Vingåker

09.00

Kaffe och mingel

09.30

Föreläsning av Göran Råckle med trender och omvärldsanalys om fastighetsbranschen med ett ekonomiskt
perspektiv. Vi lyfter delar om hållbarhet och modernt
stadsbyggande.

09.55

Kaffepaus med gruppdiskussioner, fokus hållbarhet/framtid

10.45

Föredrag av Helena Nordström, Placebrander, om hur man
attraherar fler invånare, besökare och företag till sin plats.
Helena delar med sig av teorier, framgångsfaktorer och framför
allt inspiration kring hur andra jobbar med platsattraktion.

11.35

Företagarna delar ut priser till Årets Företagare i Katrineholm,
Flen och Vingåker

12.25

Summering och avslut av dagen, Jens Lind

DAGENS GÄSTER
Göran Råckle är chef för Fastighetsanalys på Swedbank
Helena Nordström har grundat Placebrander, skrivit första svenska handboken om platsmarknadsföring, talat på TEDx och även jobbat som marknadschef på Destination Jönköping.
Helena ett stort hjärta för bygden eftersom hon är uppvuxen i Högsjö och har gått gymnasiet
på Duveholmsskolan.

DAGENS MODERATOR
Många känner Jens Lind som prisbelönt dokumentärfilmare i SVT men han är också en
erfaren och kunnig moderator.

Näringslivsdagen är kostnadsfri. Frukost och fika ingår (anmäl ev allergier).
Sista anmälningsdag 11 mars
Obligatorisk anmälan och information: https://naringslivsdagen.confetti.events/
Kontaktperson: tina.berggren@pluskatrineholm.se, 0150-44 41 42

Arrangörer:

Utställare:
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Upptäck
Katrineholm

FOTO: THERÉSE LARSSON
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