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förser Skandinavien med
baltisk björkplywood
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Samarbete för ett
tryggare samhälle
En enkät från Svenskt Näringslivs visar att det bland
företagarna råder en stor upplevd otrygghet när det gäller
stölder och bedrägerier. Ett företag kan raskt bli av med
värden för åtskilliga tusentals kronor. Det kan ske genom
inbrott i företagsbilar och på lager men också genom
bedrägerier på nätet. Ofta sker dessa attacker i stim, man
attackerar företag i en ort och drar sedan vidare till en
annan plats.
Polisen vet att det kommer ligor eller stöldvågor som
påverkar den lokala situationen. Svårigheten är att veta
när de slår till här och att då snabbt kunna komma ut med
information till företagen.
Kommunen enheten Näringsliv inleder därför ett
samarbete med Polisen i förebyggande syfte. Dels genom
att i vårt digitala nyhetsbrev Näringslivsnytt upplåta plats
för information från Polisen med tips och idéer för att
förhindra brott. Men också genom att när det blir akut läge
som kräver varning för situationen snabbt kunna gå ut
med information via vårt mailregister.

Vi arbetar alltså tillsammans både i förebyggande syfte
och vid akuta händelser. Löpande tar vi självfallet också
emot information från näringslivet.
Trygghetsundersökningar bygger på känslor och man
kan uppleva otrygghet utan att själv vara utsatt. Vi måste
vara både långsiktiga och uthålliga i vårt arbete för ett
tryggare samhälle. Därför är det bra med en kontinuitet
i samarbetet kring informationen till företagen. Det får vi
nu.
STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun

3

Säkerhet & Trygghet

Falska sedlar i omlopp
Anmälningar om falska sedlar fortsätter att
komma in till Polisen Sedlarna som har kommit
in till polisen i beslag är oftast 500-kronorssedlar
och de har bland annat använts vid köp av
begagnade varor när köpare och säljare har
mötts. Sedlarna har också använts vid köp i
restauranger och butiker. Ofta upptäcks detta
först när sedlar skickats vidare via banken.
– Vi har aldrig fått in så mycket ärenden kring
falska sedlar som under 2020. I dagens samhälle

hanterar vi allt mindre kontanter vilket har lett
till att många är ovana med fysiska sedlar och
vet helt enkelt inte hur en äkta sedel ska se ut
eller kännas, säger Michael Johansson, nationellt
forensiskt centrum.
Här kan du lära dig att känna igen en falsk sedel
och hur du skiljer den från en äkta. Om man ska
ta emot kontanter och misstänker att sedeln
eller sedlarna är falska ska man inte ta emot
pengarna och skyndsamt göra en polisanmälan.

Kontaktuppgifter för frågor och mer information:
Katrineholms kommun, trygghet@katrineholm.se. Säkerhetschef, 0150- 48 80 97
Lokalpolisområde Katrineholm, omradespolisen.lpo-katrineholm@polisen.se. 010-56 692 59
I samverkan
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Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under
februari jämfört med året innan
Period
2021
2020
2019
2018
2017

Sveriges största
innovationspris
Sök själv eller nominera någon annan Senast 31 maj 2021 Uppfinningar
som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd.
Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar.
Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika
människor genom att dela ut Sveriges
största innovationspris – SKAPA-priset.
Läs mer och ansök på Skapas hemsida.

EF/KB/HB
11
1
2
3
1

AB
18
10
10
8
8

Totalt
29
11
12
11
9

AB
23
23
25
22
25

Totalt
36
27
34
30
28

Utveckling i kommunen
jämfört med året innan
Period
2021
2020
2019
2018
2017

EF/KB/HB
13
4
9
8
3

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

Steget till eget
För dig som funderar på att starta företag, precis har gjort
det eller bara är lite nyfiken på hur det fungerar. Passa
på att anmäla dig till Nyföretagarcentrums utbildning,
Steget till eget. Det är 4 st fristående delar och vi går bland
annat igenom affärsplan, bolagsformer, bokföring, budget,
marknadskommunikation, trygghet och Moms. Du får en
bra grund till att starta och driva ett företag. Under gällande
restriktioner är all utbildning digital och en länk kommer att
skickas ut i samband med aktuellt tillfälle. Det kostar inget att
delta.
Mer info och anmälan finns här.

Boka rådgivning

Du som funderar på att starta företag, precis har gjort det
eller bara är lite nyfiken på hur det fungerar, du kan boka en
digital rådgivning helt kostnadsfritt. All information om hur
du ska gå tillväga finns på hemsidan.
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Näringsliv
Katrineholms
egna
linkedinsida
Fr o m vecka 9 har vi en egen
Linkedinsida där vi kommer att lägga
upp information av diverse slag som
företagsbesök, aktiviteter, nyheter m.m
Gå in här och slå följe med oss.

Vi har gjort en film
tillsammans
Vi ville berätta för våra ungdomar
att det finns möjligheter för
yrkeskarriär i Katrineholm efter
studenten, men tiden vi hade var
knapp. Vi bad Emma Hedman
och Ebba Bauer Zetterblom
om hjälp och inspiration. Två
fd UF:are som nu är egna
företagare och fantastiska
förebilder. Och vi bad Sang Ho

Katarina Hultling. Foto: Anders Henriksson.

Nätverksfrukost KFV
– nätverkande
i ny form

Morgonsoffan KFV ersätts av ett nytt
evenemang som heter Nätverksfrukost
KFV och som kommer att arrangeras två
gånger under hösten och kompletteras
med en Nätverks-AW KFV.
• Nätverksfrukost KFV fredagen den
3 sept på Hjälmargården kl. 08.00–
09.00
• Nätverks-AW KFV fredagen den 8 okt
på Hedenlunda slott kl. 15.00–17.00
• Nätverksfrukost KFV fredagen den 3
dec på ComMat kl. 08.00–09.00
Moderator för Nätverksfrukost KFV är
Katarina Hultling. Inbjudan och anmälan
kommer i ett separat utskick när det
närmar sig.
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från Komtek om hjälp att göra
filmen. Vi bjöd också in Erica
Börjesson att medverka som
ytterligare ett gott exempel från
UF till att vara egen idag.
Tack för att ni på kort tid gjorde
det möjligt. Du hittar filmen på:
https://www.instagram.com/tv/
CMhBkngBe_9/
(20+) Facebook

Träffa våra
duktiga UF företag
Onsdagen den 31 mars kommer
UF företagare att visa upp sig och
sälja sina produkter. Du hittar
dem i lokal f.d Hembagarns och
vid f.d bankomaten Sörmlands

sparbank. De finns på plats kl 1117. Citysamverkan har instiftat
pris som kommer att delas ut till
de tre bästa UF företagen vid en
prisutdelning kl 16.

Annonserade
upphandlingar
Gå in på vår hemsida under upphandlingar och skriv in Katrineholm vid
sökning, så får du upp alla annonserade upphandlingar. Telge Inköp.

Digital mässa - högre
studier på hemmaplan
Studera högre studier närmare
än du tror! Du kan läsa flera
högre utbildningar på Campus
Viadidakt. Välkommen in till vår

digitala mässa om högre studier
på hemmaplan, så berättar vi
mer! Mässan är öppen 22 mars –
5 maj 2021. Mer info här.

Webbinarieserie

Företagsnytt

med lättillgänglig digital
information om att starta eget
Företagsform, moms, bokföring
och varumärke…
Det är mycket att tänka på vid
en företagsstart. Verksamt.se
LIVE är en serie webbinarier
om att starta företag där
myndighetsexperter ger dig både
grundläggande information och
fördjupad information på teman
som exempelvis Handel med
utlandet.
Information och anmälan finns
här.
I serien ingår ett generellt
webbinarium om att starta
eget och fyra fördjupande
temawebbinarier som
tillsammans kommer att utgöra
11 sändningar i vår. Verksamt.se
LIVE har nypremiär den 31 mars.

Webbinarierna är framtagna för
den som funderar på, ska starta
eller precis har startat företag.
Under webbinarierna möter
deltagarna myndighetsexperter
som sammanfattar den allra
viktigaste informationen som
behövs för att starta företag.
Generellt webbinarie:
• Starta eget – generell info
Temawebbinarier:
• Företagsnamn och varumärke
• Sjukförsäkring och pension
• Handel med utlandet
• Starta företag-stöd för
arbetssökande

D11 Coworking

Den 1 mars öppnade D11, Coworking.
du veta mer går du in på deras
hemsida.

katrineholm.se
Vill

Ta chansen att
kompetensförstärka
Tag chansen att kompetensförstärka

Trust me

Ny etablering till Katrineholm. Vi
träffade Persa och Johannes från Trust
me på det som ska bli deras kontor på
Kyrkogatan 14. Tegelstaden färdigställer
• Foto: Hanna Maxstad
lokalen för att bli klara till öppning i
början av maj. Trust me är kopplat
Vi har kanske de rätta insatserna
Kontaktperson: Malin Hellmér
till Guldjobbet och ska arbeta med
för att hjälpa ditt företag just nu!
telefon 0150-569 45
jobbmatchning. Vi hälsar dem välkomna
• kanske
Har du permitterat
eller
Vi har
de rätta insatserna
förmailadress
att hjälpamalin.hellmer@
ditt företag just nu!
till Katrineholm.
varslat personal?
viadidakt.se
Har du permitterat eller varslat personal ?

• Har du personal som skulle

Har du personal
som
skulle behöva en kompletterande
kompetens eller en
FAKTA:
behöva en
kompletterande

Katrineholm och Vingåkers näringslivs
enheter medverkar med Viadidakt som
kompetensförstärkning för att
medel från
Europeiska Socialfonden
Vi har följande planerade utbildningar på gång förfått
vår/höst
2021:
få nya arbetsuppgifter?
(ESF) till projektet KOMPETENS INFÖR
Heta arbeten, truck, skylift, travers, datautbildning,FRAMTIDEN,
el, ekonomi,
mm.
som
har som målsättning
att utrusta människor och företag med
Vi har
följande
planerade
Möjlighet
till att
önska utbildning
efter varje företags
individuella behov finns!
stärkt kompetens genom utbildning och
utbildningar på gång för vår/höst
Har du behov av andra områdesförstärkningar så kompetensutveckling.
informera oss gärnaProjektet
om det.har som
2021:
målgrupper företag som är ekonomiskt
drabbade
av krisen
och som behöver
Kontaktperson:
Malintruck,
Hellmér
telefon 0150-56945
mailadress
malin.hellmer@viadidakt.se
Heta arbeten,
skylift,
utbilda befintlig personal för att stärka
travers, datautbildning, el,
personens ställning på företaget och även
Fakta: ekonomi, m m.
kompetensen generellt inom företaget;
Katrineholm och Vingåkers näringslivsenheter medverkar med Viadidakt som fått medel från Europeiska Socialfonden (ESF) till projektet
Möjlighet
till att som
önska
utbildning
samt
individer
som är
varslade
eller
KOMPETENS
INFÖR FRAMTIDEN,
har som
målsättning att utrusta
människor
och företag
med
stärkt kompetens
genom utbildning
p gdrabbade
a Corona-krisen
ochsom
som
och kompetensutveckling.
Projektet harindividuella
som målgrupper företag somarbetslösa
är ekonomiskt
av krisen och
behöver utbilda
efter varje företags
befintlig personal för att stärka personens ställning på företaget och behöver
även kompetensen
generellt inom företaget;
kompetensutveckling
för att samt individer som
behov finns. Har du behov av
är varslade eller arbetslösa p g a Corona-krisen och som behöver kompetensutveckling
ställa
om till en annan bransch.
kunna ställa omför
tillatt
enkunna
annan
bransch.
Projektägare
är Viadidakt.
andra
områdesförstärkningar så
Projektägare är Viadidakt. Projektet sträcker
Projektet sträcker sig från 1 juni 2020 till 30 november 2022.
informera oss gärna om det.
sig från 1 juni 2020 till 30 november 2022.

kompetens eller en
kompetensförstärkning
för att få nya arbetsuppgifter?

VMP Group

Jan Karlsson, som framgångrikt lett
bemanningsföretaget VMP Group sen
2010, gör sin sista arbetsmånad nu
i mars, innan han blir friherre. Han
efterträds av Maria Mikai som redan
är på plats. Vi önskar Jan lycka till med
framtida personliga projekt och tackar
för gott samarbete under åren.
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De förser hela
Skandinavien med
björkplywood
Riga Wood Sweden, ett helägt dotterbolag till lettländska
Latvijas Finieris A/S, har flyttat sin verksamhet från Stockholm till
Katrineholm. Från kontoret högst uppe i Wengströmska villan i
Katrineholm förser nu Tina och Jan-Eric Haugdahl med sitt team
hela Skandinavien med lettisk björkplywood av högsta kvalitet.

Svenskt skogsbruk har historiskt
handlat mest om gran och tall. Lövträd
har röjts eller aktivt bekämpats och
antalet svenska sågverk som sågar
virke från lövskog är lätt räknade.
I Finland och Baltikum har man
en annan syn på saken. Här finns en
annan jordmån och temperatur som
gynnar framför allt björk vilket innebär
att Baltikums bestånd av björk relativt
sett är mycket större än det svenska.
40 procent av virkesförrådet i Lettland
är björk, medan motsvarande siffra
för exempelvis södra Sverige är 7–10
procent. Skogsägare i Lettland får
också bättre betalt för björk än för
granvirke.
Hur man använder björken skiljer
sig också åt. Medan vi använder den
framför allt till massaved tillverkas i
Baltikum också exempelvis möbler,
snickeridetaljer och fanér. Den
täta baltiska björkskogen ger ett
relativt kvistfritt virke vilket gynnar
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fanértillverkningen och god tillgång
till prima fanér är en förutsättning för
tillverkning av plywood.
– Den björkplywood som
produceras i Finland och Baltikum
tillsammans med Ryssland täcker
hela världens behov av materialet,
konstaterar Tina Haugdahl, som är vd
för Riga Wood Sweden AB.
Hon har jobbat 35 år med
björkplywood och blev rekryterad
till Riga Wood Sweden AB för 19
år sedan från ett annat företag i
samma bransch. Nu driver hon Riga
Wood tillsammans med sin man
Jan-Eric och tre anställda. Företaget
ägs av lettländska Latvijas Finieris
A/S med 2500 anställda och 1100
kunder i 60 länder. Koncernspråket
är engelska och kontoret här i

Fortsättning nästa uppslag >>>

Den täta baltiska björkskogen
ger ett relativt kvistfritt virke
vilket gynnar fanértillverkning
vilket är en bra förutsättning för
tillverkning av plywood.

9

”

70 år för trädet
i skogen – nio
sekunder i
svarven.
Jan-Eric Haugdahl om snabbheten i
produktion av fanér på Latvijas Finieris
fabrik i Lettland.

Fanéren skärs ut genom svarvning, limmas sedan med fenolhartslim och pressas med högt tryck under hög värme till en hållfast,
formstabil skiva med tjocklek från cirka fyra upp till 50 millimeter.
Katrineholm understöder marknaden
i Skandinavien.
– Vi fungerar också som konsulter
åt företag som behöver produkter av
björk, säger Tina.
– Vi finns inom ett nischat segment
och söker kunder för avtal med
volym. Sådana avtal är bra både för
oss och för våra kunder och vi har
ett ömsesidigt behov av varandra.
Vi producerar komponenter med
specifika krav som kunden har
utvecklat. Vi tillverkar enbart mot
beställning eftersom vi har cirka
200 000 kombinationer när vi räknar
ihop tjocklek, format, ytbeläggningar,
bearbetningar med mera, säger Tina.
Hon känner stor trygghet i det
material de arbetar med – en
förnyelsebar råvara.
– Björk är ett naturligt inslag i
Finland och Baltikum. Det har högre
densitet och bättre hållbarhet än
exempelvis gran. Jag har jobbat
länge med björkplywood och jag vet
ingen som bytt från det materialet till
något annat. Kanske finns det någon
komposit som skulle kunna ersätta
men miljötänket är starkt i dag, säger
Tina och hon vet vad hon talar om.
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Med sin erfarenhet både från
ekonomi och produktion är hon en
auktoritet i branschen och ska man
prata björkplywood i Sverige så är det
med fördel till Tina man vänder sig.
– Jag var bara drygt 25 år när jag
började i branschen. Ung och ensam
tjej. Nu är jag 60 och äldst, säger Tina
och skrattar. Men hon tydliggör ett
problem som branschen brottas med.
– Det är svårt att behålla folk inom
träbranschen. Det är inte så bra betalt
som IT eller finans och de som vill
göra karriär försvinner åt andra håll
vilket är synd och lite märkligt. Frågan
är om man är intresserad av en bra
titel eller om man vill lära sig något.
– Många vill tjäna pengar och i
dag gör man karriär genom att byta
jobb, inte genom att utveckla sina
kunskaper, konstaterar Jan-Eric.
– Saker blir intressanta om man gör
dem intressanta, säger Tina. Förstår
man helheten är det också roligare att
arbeta.
– För vår del innebär det att alla
investeringar som moderbolaget
gör måste vi kunna omsätta till bra
affärer. Det händer saker hela tiden
vilket gör det här spännande, säger
Jan-Eric.

30o0
Plywoodliknande
produkter fanns för
redan 3000 år sedan.
Till Sverige kom produkten för cirka 100 år
sedan

Från Latvijas Finieris fabrik i Lettland.
Plywood är en skiva av 1,45
millimeter korslagda fanér som är
limmade med fenolhartslim och
pressade med högt tryck under hög
värme, till en hållfast och formstabil
produkt. Plywood varierar i tjocklek
från cirka fyra millimeter upp till 50
millimeter och den har fått ett stort
användningsområde inom bland
annat fartygsindustrin, möbelindustrin
samt transportindustrin.
Furu- och granplywood
är de vanligaste träslagen i
byggnadsindustrin. Inom möbel-,
fartygs-och i inredningssammanhang
används också exempelvis furu-, ek-,

ask och björkplywood. Björk är en dyr
råvara och man måste använda allt av
björken. För en kubikmeter plywood
går det åt 2,65 kubikmeter råvara och
fanéren skärs ut genom svarvning.
– 70 år för trädet i skogen, nio
sekunder i svarven, konstaterar JanEric.
Latvijas Fineiris A/S har ett
årsbehov på drygt en miljon
kubikmeter björktimmer fast mått
under bark.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Latvijas Fineiris A/S har ett årsbehov på drygt en miljon kubikmeter björktimmer

2,5

kubikmeter råvara
går det år för att
tillverka en kubikmeter
plywood.
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Plywoodens konstruktion gör den lämplig som byggmaterial där det krävs styrka, smidighet och stabilitet.
– Våra kunder finns inom
exempelvis transportfartyg,
akustikmiljö, bastillverkning till
möbelindustri, betongindustri
och parkettindustri. Vi säljer
produktionsvolym men också
maskintid för våra kunders räkning,
säger Tina.
– Vi har också lite lagerhållning
och försäljning till grossister,
säger Jan-Eric. Vi har, förutom
kontoret på Bondegatan, också ett
600 kvadratmeter stort lager på
Logistikcentrum som vi hyr av Catena.
Lagret är också ett säkerhetslager för
exempelvis möbelproducenter ifall
deras produktion tillfälligt behöver
ökas eller för specialprodukter som
kräver större produktionsvolymer
än kunden kan ta emot vid just
renovering av kylrum i fartyg etc.
– Vi säljer inget på privatmarknaden. 20 procent av det vi säljer
går via specialträgrossister som
förutom våra produkter också säljer
annat träbaserat material men 80
procent är industrikomponenter
B2B som ryms inom de avtal
vi skriver med våra kunder. Vi
tillverkar detaljer som våra kunder
använder i sina produkter. Vi köper
brandimpregnering i Sverige och
trailers med plywood kommer hit
som vi sedan skickar till Västerås för
impregnering. Därefter går materialet
till Finland eller Baltikum för vidare
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Vi säljer inget på
privatmarknaden... 80
procent av det vi säljer är
industrikomponenter B2B
som ryms inom de avtal vi
skriver med våra kunder.
Tina Haugdahl om verksamheten i Riga
Wood Sweden AB

förädling, förklarar Tina.
– Kontoret här i Katrineholm
är spindeln i nätet för oss.
Här köper och säljer vi, skapar
alla produktionsorder och
prissätter allt så vi kan beräkna
produktionskostnaderna. Vi
ritar CNC-konstruktionerna och
har både orderbehandlingen
och ekonomifunktionen här. Vi
är uppkopplade mot servern i
moderbolaget i Lettland där alla våra
tolv kontor i hela Europa kommer in.
– Vi erbjuder också ritningshjälp,
säger Jan-Eric. Kommer kunden med
en handritad skiss så gör vi en ritning
här på plats som vi kan skicka vidare
för produktion.

Certifiering är en av nycklarna
till framgång i branschen. Riga
Wood jobbar själva bara med
certifierade kunder och de i sin tur
accepterar bara FSC/PEFC-certifierad
råvara. FSC/PEFC verkar för ett
miljöanpassat socialt ansvarstagande
och ekonomiskt livskraftigt bruk
av världens skogar genom sitt
certifieringssystem.
– Vår miljödeklaration har
utarbetats av Sweco i Uppsala och
är vidare tredjepartscertifierad
av Bureau Veritas i Stockholm.
Kvalitetssystem ISO 9001 garanterar
ordning och reda. I och med att vi
måste certifiera alla våra produkter
håller vi en hög nivå i det vi gör, säger
Jan-Eric.
Ambitionen är hög och Riga Wood
Sweden AB vill vara en stark och
pålitlig partner till sina kunder. Det
lönar sig i längden.
– Vi lever som sagt i en nischad
värld och är bara en liten del av
våra kunders produkter. Visst har
vi konkurrens på marknaden så
man kan inte vara stöddig när
det gäller priset men det viktiga
är vår flexibilitet och vår förmåga
att leverera specialkomponenter
till avsett ändamål. Vår produkt är
kanske bara en detalj i kundens
totala produktion men den är
viktig och är den inte på plats i
tid står deras produktion stilla. Vi

Produktexempel från Riga Wood Sweden AB.
pratar ständigt produktutveckling
tillsammans med våra kunder och
för vår del tycker vi det är viktigt med
input från alla i vår produktionskedja.
Från den producerande kunden till
transportörerna i leveransledet, säger
Tina.
Att kontoret flyttade från Stockholm
till Wengströmska villan på norr i
Katrineholm har sin alldeles egna
förklaring.
– Vi bodde och arbetade i
Stockholm och köpte en sommarstuga
i trakten för 29 år sedan när Ericsberg
sålde ut sina torp, berättar Tina. När
det sedan var dags för barnen att
börja i skolan så gjorde vi om torpet
till ett åretruntboende. Så i många
år pendlade vi till arbetsplatsen i
Stockholm.
– Industrikunder vill inte att man
springer hos dem för mycket så för

många blir det bara några fasta möten
per år, men det blir ändå totalt en hel
del resande. För mig som har många
kunder runt om i Sverige, Danmark
och Norge spelar det inte så stor roll
var kontoret ligger.
– Vi ledsnade också lite på
pendlandet och framför allt ville inte
våra kunder resa till Stockholm. Vi
började funderade lite över det här
för ett och ett halvt år sedan och
tittade på Nyköping eller Katrineholm
eftersom vi bor mitt emellan. Så
vi googlade på kontorslokaler
och hade tur och hittade den här
lokalen. Vår fastighetsförvaltare i
Stockholm hjälpte oss också att hitta
nya hyresgäster där så att vi slapp
sitta på dubbla kontrakt. På plats i
Katrineholm har sedan KIAB varit oss
mycket behjälpliga och servicen har
varit jättebra, avslutar Tina Haugdahl.
MATS FREDRIKSSON

PEFC är ett system för certifiering av
miljövänligt och resurshushållande
skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är
mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket. Bakom PEFC i Sverige
står bland annat LRF och skogsägareföreningarna. 
(Wikipedia)

Forest Stewardship Council, FSC, är en
oberoende, internationell medlemsorganisation som har sitt huvudkontor
i Bonn i Tyskland. FSC uppmuntrar
till miljöanpassat, samhällsnyttigt
och ekonomiskt livskraftigt bruk av
världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. 
(Wikipedia)
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På gång...
31 mars
UF företagare visar upp sig
och säljer sina produkter i
f.d Hembagarns och vid f.d
bankomaten Sörmlands
sparbank. De finns på plats kl
11–17.

Ta hjälp av studenter

22 april
Näringslivsnytt nr 3-2021

Anlita studenter för studentuppdrag

30–31 maj
Aptitrundan vår, Sörmlands
Matkluster

Genom studentuppdrag.se kan ni ta del av kunskap från LiU och få nya insikter
som utvecklar er verksamhet. Som en del av sin utbildning genomför studenterna
skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Ett bra sätt att knyta tidig
kontakt med din framtida medarbetare.
Exempel på projektkurser och praktik som söker externa uppdragsgivare just nu:
• Kvalitets- och verksamhetsutveckling, en grupp studenter hjälper er att få
bättre resultat och samtligt arbeta in ett arbetssätt för ständiga förbättringar i
er organisation.
Läs mer: Information och intresseanmälan
• Programmeringsprojekt, studenterna genomför ett programmeringsprojekt
utifrån agil systemutvecklingsmetodik, från specifikation till test och leverans.
Projekt kan vara både att göra något från början eller att gå in i ett befintligt
system och vidareutveckla det.
Läs mer: Information och intresseanmälan
Läs om fler möjligheter på studentuppdrag.se

Servicepunkterna Valla,
Björkvik och Julita
Våra tre landsbygdsbutiker är också servicepunkter för Katrineholms kommun, en
plats där vi kan lämna information och få in synpunkter från medborgarna. Vi har
moderniserat något och fr o m nu finns det informationsskärmar på plats där vi
har möjlighet att nå ut till medborgarna och besökare med riktad information.

Näringslivsdagen
FRE 8 OKT KL 10–15

HEDENLUNDA SLOTT

NÄRINGSLIVSDAGEN AVSLUTAS MED
NÄTVERKS-AFTER WORK KL 15–17
14

27 maj
Näringslivsnytt nr 4-2021

23 juni
Näringslivsnytt nr 5-2021
6–14 augusti
Katrineholms-Veckan
3 september
Nätverksfrukost KFV,
Hjälmaregården kl 8–9
11–12 september
Aptitrundan höst, Sörmlands
Matkluster
8 oktober
Näringslivsdagen vid
Hedenlunda Slott kl 10–15
8 oktober
Nätverks-AW KFV, Hedenlunda
Slott kl 15–17
1–7 november
Vilda Sörmland 2021,
Sörmlands Matkluster
3 december
Nätverksfrukost KFV, ComMat
kl 8–9

katrineholm.se/skrapplockardagarna

Foto: Håll Sverige Rent

Hej företagare!

Var med i Katrineholms skräpplockardagar
Varje vår deltar Katrineholms
kommun i Håll Sverige Rents
kampanj Skräpplockardagarna.
Runt om i landet plockar
skolor, föreningar, företag
och privatpersoner skräp.
Tillsammans gör vi vår
närmiljö lite finare och visar
att nedskräpning inte är okej. I
Katrineholms kommun deltar vi i
Skräpplockardagarna under vecka
16. Vill du och ditt företag vara
med?

4 schyssta fördelar med
att delta!
1.

Ni får sopsäckar och handskar
som ni hämtar hos oss.
2. Ni visar att skräp inte hör
hemma i naturen.
3. Ni får hjälp av oss (om ni vill)
att ta hand om det insamlade
skräpet.
4. Ni bidrar både till att uppnå
de globala målen för hållbar
utveckling och till en renare
närmiljö.

Skräpplockning och
covid-19

Eftersom aktiviteten sker
utomhus och kan göras i mindre
grupper, med gott om avstånd
mellan deltagarna, uppmuntrar vi
tillsammans med Håll Sverige Rent
att genomföra skräpplockningen.
Givetvis i den omfattning och
utifrån de förutsättningar som
du/ni har i dagsläget.
Bedömningen är grundad
på Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och kan
därför ändras. Vi vill också
uppmana till att använda de
handskar vi delar ut och att vara
extra noga med handhygienen.

Så här anmäler du ditt
företag

Skicka din anmälan via mejl till:
samhallsbyggnadsforvaltningen@
katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00.
Berätta gärna vilka ni är, var ni
planerar att plocka skräp och
om ni vill ta hand om skräpet
själva eller få hjälp av oss på
Katrineholms kommun.
Anmäl ditt företag
senast den 12 april.

Tillsammans bidrar vi till att uppnå:

Ta reda på mer!
Scanna koden
med kameran i din
mobiltelefon för att läsa
mer om Katrineholms
skräpplockardagar.

I samarbete med

Upplev
Katrineholm
Här hittar du upplevelser och ett brett
utbud inom handel och restaurang.
#DuGörKatrineholm

FOTO: THERÉSE LARSSON
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