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och köttproduktion
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Näringslivsnytt
Näringslivsnytt ges ut av Katrineholms kommun. Enheten Näringsliv arbetar långsiktigt med
insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat,
fler företag, fler arbetstillfällen och fler invånare.
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Etableringar föder
nya etableringar
Vi ser en fortsatt efterfrågan på etableringar inom
volymhandel i Katrineholm. Fler och fler har upptäckt
vår stad vilket innebär att vi är med på agendan som
intressant etableringsort. Den klassiska situationen att
handel föder handel gäller fortfarande. Framför allt är
det Lövåsen som är ett intressant etableringsområde och
därför var det betydelsefullt för Katrineholm att få hit Jula.
För cityhandeln ser det lite annorlunda ut vad gäller
etableringar, men till det nya huset som ska byggas på
torget finns redan ett intresse för lokaler i markplan.
Citynära lokaler efterfrågas och därför stöder jag
husbygget och tycker att en satsning på utveckling av
centrum och dess handel är viktig för vår attraktivitet. En
förtätning av citykärnan skapar mer liv och rörelse. Det är
inte kommunen som bygger utan här deltar vi genom att
låta byggaktörerna agera utifrån efterfrågan på bostäder
och lokaler. Det skapar förutsättningar för ett mer levande

centrum vilket gynnar framför allt handel och restauranger
men även andra delar av vårt näringsliv.
Sedan är det svårt att sia om hur centrum kommer att
se ut för handeln i framtiden, men det är en frågeställning
som vi delar med alla andra städer.
Ju mer kompletta vi blir i handelns utbud, desto större
möjlighet att vi själva för kringliggande orter blir ett
utflyktsmål för handel liknande det som Norrköping och
Örebro var för oss för 20 år sedan. För mig som bor i
Malmköping är det enklare att åka till Katrineholm än till
Eskilstuna. Men ska vi få folk att komma hit måste vi ha ett
brett utbud som lockar.
STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun
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Katrineholm ligger kvar på en nivå över rikssnittet. Vilket man snart gjort i tio år.

Strålande
företagsklimat
i Katrineholm
Varje år gör Svenskt Näringsliv en undersökning av kommunernas
företagsklimat. I år får Katrineholm ett samlat omdöme på 3,81
vilket gör Katrineholm till länets näst bästa kommun. Rikssnittet i
landet är 3,43.
Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt
bra betyg och ligger klart över rikssnittet,
vilket man gjort i snart tio år. Det totala
betyget hamnar på 3,81 en liten ökning
från fjolårets 3.76.
– Det är väldigt positivt att vi ligger
kvar på den höga nivån. Det är också
glädjande att vi fortsatt ligger högt och
över Sverigesnittet gällande service
och bemötande. Det är grunden i vårt
relationsarbete med kommunens
företag. säger Stefan Toll näringslivschef i
Katrineholm
– Strålande gott näringslivsklimat. Det
här är resultatet av engagerade företag
och en ambitiös kommunorganisation.
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Stefan Toll, näringslivschef.

Katrineholm blir starkare och starkare
vilket ger oss kraft att utveckla
välfärden, säger Göran Dahlström (S)
kommunstyrelsens ordförande.
– Katrineholm ökar på punkterna tillgång
till relevant kompetens, samt information
till företagen. Vi ser en stor ökning mot
resten av Sverige på flera frågor såsom,
kommunpolitikers och tjänstemäns
attityder, och tillgång på digital och
fysisk infrastruktur, säger Sofia Sjöström,
regionchef Södermanland vid Svenskt
Näringsliv Confederation of Swedish
Enterprise.
Göran Dahlström (S),
kommunstyrelsens orförande

Säkerhet & Trygghet

Kommunens Trygghetsvärdar
Som ett riktat uppdrag mot målgruppen barn- och
ungdomar så har Katrineholms kommun anställt
Trygghetsvärdar. Deras arbetsuppgifter består
av uppsökande fältarbete i kombination med
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.
Tanken är att de ska arbeta på platser där ungdomar
samlas eller på platser som upplevs otrygga. Just
nu prioriteras Centrum, Lövåsens handelsområde
och Djulöområdet. Syftet är att finnas på platsen
och skapa trygghet genom vuxennärvaro men också
genom att kartlägga platserna samt föreslå och vidta
trygghetsfrämjande åtgärder. Som några exempel kan
nämnas förbättrad belysning, klippning av träd och buskar
för att förbättra insyn och ta bort skymda platser eller
ansökan och montering av kamerabevakning.
Trygghetsvärdarna har ett samordnande uppdrag och
är kommunens resurs när det kommer till att planera
och genomföra trygghetsvandringar/nattvandringar.
Kommunen är väldigt nöjd med samarbetet som växt
fram med Kvinnojouren Miranda samt de frivilliga
nattvandrarorganisationerna.
Trygghetsvärdarna fungerar som ett komplement
till övriga verksamheter som t.ex. kultur och
fritidsverksamhet, socialtjänst och polis. En resurs
som kan vara en hjälpande hand, en puff i rätt riktning

eller bara någon som lyssnar eller sätter en gräns.
Trygghetsvärdarna har lång erfarenhet av trygghet- och
säkerhetsarbete och strävar efter ett professionellt och
trevligt bemötande. De lägger stor vikt vid att alla som bor
och verkar i Katrineholms kommun ska känna sig trygga.
Det går jättebra att kontakt kommunens säkerhetschef
Tobias Plantin om du har frågor eller vill veta mer och du
kan också prata direkt med någon av trygghetsvärdarna
Daniel eller Håkan.

DANIEL
SCHÖNFELDT
0150-570 30
Trygghet- och säkerhetssamordnare

HÅKAN SIVERSKOG
0150-570 60
Trygghetsvärd

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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Fast Lane 4 industry
En övergripande kompetenssamling där du kan vara en del
Fast Lane 4 industry är ett samarbete
mellan flera organisationer i
Östra Mellansverige (Sörmlands,
Uppsala, Västmanlands, Örebro
samt Östergötlands län). Dessa
organisationer har olika spets- och
kompetensområden vilka på olika sätt
kan hjälpa de företag som tar del av
deras respektive tjänster.
Den grundläggande tanken med Fast
Lane 4 industry är att, för företag i
Östra Mellansverige, skapa snabba
lättillgängliga genvägar utifrån
Aktörernas respektive spets- och
kompetensområden. De lättillgängliga
och digitaliserade vägarna ska leda
till att företag i Östra Mellansverige
lättare accelereras ur den nuvarande
Corona-krisen och förbereds för den

nya verklighet som kommer att finnas
på andra sidan.
Ingen enskild organisation kan
naturligtvis ha spetskompetens inom
alla områden, men tillsammans har

vi kompetens inom bland annat
automation, robotik, produktion,
3D-printing, avancerade material och
life science.
Läs om projektet Fast Lane 4 industry

Draknäste
Light ger din
idé chansen
Har du en idé du vill testa? Vid höstens Draknäste
Light får du chansen. Erica Börjesson från
Katrineholm är en av entreprenörerna som pitchat
sitt företag inför hungriga affärsänglar i vårens
Draknäste Light. Hennes idé är att renovera en
äldre smedja till att bli en autentisk handelsplats
med inredningsbutik, Bistro & Evenemang.
"Jag var nervös inför min pitch, jag tänkte "kommer de
såga mig, eller gilla min idé?" men jag blev mer säker
på att jag är på rätt väg nu efter draknästet. Jag är så
tacksam för den hjälp/stöd jag har fått".
Katec som anordnar Draknästet Light berättar att
fokus på vårens företagsidéer har varit trender
såsom återbruk, hälsa, lokalproducerat mat och
digitalisering. "Idag handlar hållbart företagande
inte bara ekonomi utan hållbarhet även för miljön
och våra medmänniskor".
Nu laddar Katec om inför höstens Draknäste Light
och ser fram emot att fler entreprenörer och
investerare möts. Läs mer på www.katec.se om du
har en idé!
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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.

Ekonomiskt
stöd för
ökad tillväxt
Affärsutvecklingscheckar
från Region Sörmland

Vill du ha någon att bolla
idéer och tankar med?

Vill du utveckla ditt företagets
konkurrenskraft och skapa hållbar
tillväxt med hjälp av internationalisering,
digitalisering och grön omställning?

Anmäl dig till Almis
Mentorprogram

Just nu finns det möjlighet att
söka finansieringsstöd i form av
affärsutvecklingscheckar från Region
Sörmland. Stödet vänder sig till småoch medelstora företag verksamma i
Sörmland,, med ambition att växa.

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. Mentorerna i Almis
bank har olika kompetensområden och branscherfarenhet, bland
annat inom internationalisering/export, innovation, hållbarhet och
digitalisering. Kontakta oss på Almi.se/sormland, eller skicka ett mail
direkt till margaret.freij@almi.se.

Ansökan är öppen 12-31 maj
Mer info hittar du här.

Följ oss på Linkedin,
Näringsliv Katrineholm
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.

Saknar du
pengar till
ditt projekt?
Hitta finansieringsmöjligheter
genom Vinnova
I vår översikt kan du söka bland alla våra
erbjudanden för att se om vi erbjuder
finansiering som passar ert projekt.
Hitta rätt erbjudande om finansiering.
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Hitta sommarens utflykt med
Visit Swedens upplevelseguide
Nyligen lanserade Visit Sweden
"De ofrivilliga turisternas guide
till Sverige", och Visit Swedens
upplevelseguide.
Upplevelseguiden har tagits
fram i samverkan med regionala
turistorganisationer, destinationer
och besöksnäringsföretag för att visa
på den enorma bredd som Sverige
erbjuder. Fokus har varit att lyfta
upplevelser som kanske inte är de
mest kända, spridda över hela landet
och som kan besökas även utanför
högsäsong.
Såhär fungerar upplevelseguiden:
Genom att svara på tre enkla frågor
om du längtar till staden eller

landet, om du känner för puls eller
avkoppling, samt om du reser med
eller utan barn genereras 5 tips på
vad du kan uppleva i din närhet där
du befinner dig.

Stua tillsammans med kommunerna
har sett till att fylla upplevelseguiden
med flera roliga paket och aktiviteter!
Testa den redan idag och hitta ett
äventyr nära dig.

Digitalt vandringsverktyg i Sörmland

Gripsholm – ett av många slott i Sörmland.

Upptäck vårt
län genom
en slottssafari
Sörmland är Sveriges slottsdestination. Genom
att göra slottssafariquizet kan besökare ta reda
på vilket slott som passar en bäst genom lekfulla
frågor på slottssafari.se.
Alla vackra slott, gods och gårdar bär på
spännande historier och många är idag exklusiva
boenden medan andra är fyllda av lek och
aktiviteter, både inne och ute.
Slottssafari – Visit Sörmland
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I juni lanserar Sveriges Slottsdestination äntligen ett
digitalt planeringsverktyg för vandring! Verktyget kommer
underlätta för dig som vill vandra i Sörmland och kommer
göra det enkelt att hitta leder med hjälp av en karta
med tydliga startpunkter. Först ut i juni är sträckor från
Sörmlandsleden! Förutom leden kommer du kunna se
vart det finns servicepunkter, produkter och upplevelser i
anslutning till leden. Behöver du exempelvis veta vart på
leden du kan fylla på din vattenflaska så kan du enkelt se det
i planeringsverktyget!
Detta är ett verktyg som underlättar både för gästen och för
dig som aktör med produkter och upplevelser i anslutning
till olika leder runt om i Sörmland, som kan skapa mervärde i
planeringen och upplevelsen.
Planeringsverktyget tas fram inom projektet City Country
Combo i samarbete med Sörmlandsleden. Verktyget kommer
finnas tillgänglig på visitsörmland.se.

Stua hjälper dig locka nya kunder och
skapa bokningsbara upplevelser

Stöd inför
återhämtning
i besöksnäring
Stua har dragit igång ett spännande utvecklingsprojekt.
Projektet heter ”Digitalisering och rådgivning för snabb
återhämtning i besöksnäringen” och kommer ge dig stöd och
rådgivning kring digitalisering och produktutveckling utifrån
ett hållbart perspektiv.
Tillsammans kommer vi arbeta i detta projekt till och
med april 2022. Genom projektet kommer du erbjudas
åtta individuella rådgivningar, men även workshops och
nätverksträffar. Rådgivningen fokuseras kring att arbeta med
produktutveckling och digitalisering. Ta chansen att öka din
konkurrenskraft du också! Satsningen pågår till och med
april 2022.
Här hittar du mer information och formulär för ansökan.

STUA tipsar!

Nå ut till fler
via Acamp
Tips till dig som har camping eller ställplats - med appen
Acamp kan du nå ut till potentiella gäster som enkelt bokar
digitalt, helt på dina villkor. Med små medel kan man erbjuda
stora upplevelser. Allt som behövs är en plats där man
parkera en husbil, en husvagn eller slå upp sitt tält. Det finns
alltid campare på jakt efter allt från klassiska campingplatser
där alla bekvämligheter finns på plats till mer undangömda
platser där total tystnad och lugn är den enda lyxen. Vad kan
du erbjuda?
Läs mer här.

Hotel Statt ser positivt på framtiden.

Östsvenska Handelskammaren
har tagit pulsen på
besöksnäringen i Sörmland

Positiv
framtidstro
Den kommande sommarsäsongen är i antågande
och för företagen inom besöksnäringen innebär
det att planerna är i full gång. Trots restriktioner är
framtidstron positiv.
Östsvenska Handelskammaren har ställt tre
frågor till tre sörmländska företagare inom
besöksnäringen. Hotel Statt, Hedenlunda Slott
och Trosa Stadshotell & Spa svarar på hur läget
är, planerna framåt och förväntningarna på den
kommande sommarsäsongen.
Läs mer här.

Bygga varumärke
med Linkedin
Vill du bygga ditt varumärke med LinkedIn? Är du
en av dom som vill börja nyttja kraften av Världens
största affärsnätverk, LinkedIn? Vill du skapa större
synlighet och fler affärer under 2021?
Med denna utbildning kommer du gå från en
passiv scrollare till en aktiv och mer strategisk
användare. Du kommer förstå hur och vad som
krävs för att skapa effekt på
LinkedIn samt få flera smarta och
handfasta tips och verktyg för att
lyckas.
Här hittar du mer information om
innehåll, kostnad och anmälan.
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Entreprenörer i kvadrat

Bra fastighetsskötsel
och gott kött nyckelord
för Håkan & Pernilla
Håkan Persson och Pernilla Wallstedt på Sjöholms gård driver tre
företag själva och är också hårt engagerade i MR Sörmland där de
båda har viktiga roller. För de båda entreprenörerna är tid över
mest ett överraskningsmoment.

Maskiner är Håkan Perssons vardag. Antingen på den egna gården Sjöholm, eller i
företaget M&P Entreprenad eller som regionchef i Maskinringen Sörmland.
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Det är inte helt ovanligt att
lantbrukare parallellt med jordbruket
också utför entreprenadarbeten.
Maskinparken finns och det är dumt
att låta den stå overksam mellan sådd
och skörd. Håkan och Pernilla har
tagit tänket med flera verksamheter
ett steg till.
Förutom Sjöholms gård som har
sex anställda och producerar nötkött
av högsta kvalitet, driver Håkan
och Pernilla också Katrineholms
Fastighetsservice med 23 anställda.
Med tre företag att ansvara för
finns det också tid över för annat.
Katrineholms Fastighetsservice är
medlem i MR Sörmland som är en
ekonomisk förening som består av
F-skattare där en del av företagen
har olika entreprenadmaskiner.
Tillsammans har MR Sörmland en
maskinpark på cirka 2000 maskiner
och en arbetsstyrka bestående av
cirka 400 yrkesarbetare. Håkan
är här regionchef över Nyköping,
Oxelösund, Flen, Gnesta, Katrineholm,
Vingåker och Nyköping. Pernilla är
administratör, medlemsansvarig
och utbildningskoordinator. Hon har
också hand om telefonväxeln och
inkommande mejl till hela Sörmland.
Tillsammans med Tommy
Magnusson driver Håkan också M&P

Pernilla Wallstedt i hagen tillsammans med korna och tjurarna av den skotska rasen Belted Galloway. Foto: Therése Larsson.

Entreprenad som utför mark- och
anläggningsarbeten.
Det finns alltså att göra på många
fronter, men Sjöholms gård är
utgångspunkten i tillvaron för dem.
– Jag har gården ihop med min
far, Claes Persson, berättar Håkan.
Totalt brukar vi fem gårdar med
300 ha betesmark och 500 ha
åkermark. Just nu håller vi på med ett
generationsskifte och verksamheten
kommer att i fortsättningen heta
Sjöholms Gård AB. I den dagliga
driften på gården så har Patrik Lund
och Elin Stjernström viktiga roller
som ser till att både växtodling och
djurskötsel sköts med trygghet, glädje
och med ett driv.
Gården har gjort sig känd för sitt
fina kött och Håkan har förklaringen
till den höga kvalitetsnivån.
– För tre år sedan förändrade vi
inriktningen på produktionen då vi
gick från intensivproduktion av kött
till KRAV. Tidigare hade vi 1450 tjurar

och konventionell odling. Nu blev det
istället 400 kvigor som betar på KRAVodlade marker. Kvigorna är hos oss
från sex månaders ålder tills de blivit
2,5 år. Medan tjurarna växte snabbt
får kvigorna beta betydligt längre.
Det betyder dels att fibrerna i köttet
blir annorlunda, men också att det
passar oss i övrigt. En fjärdedel av vår
växtodling är vall och nu får vi nytta
av den.
För köttproduktionen har Sjöholms
gård valt goda samarbetspartners.
– Närkes slakt hjälper oss med
slakten och Robertssons Charkuteri
hjälper oss med styckning och chark.
Vi står för bra råvaror och tillsätter
ingenting utan det är en färdig
produkt som kommer från slakteriet.
Sjöholm har därför blivit ett bra
varumärke och vårt kött har alltid
samma kvalitet, förklarar Håkan.
– Köttet från Aberdeen Angus har

Fortsättning nästa uppslag >>>

KRAV ekonomisk förening är en svensk
organisation som utvecklar regler
för ekologisk odling och djurhållning,
förädling och tjänster, samt regler för
certifiering av dessa. Stora aktörer
på livsmedelsmarknaden såsom LRF,
Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.fl., men
även Astma- och Allergiförbundet,
samt Svenska Naturskyddsföreningen
är medlemmar. Krav har till uppgift
att få till stånd en ökad ekologisk
odling, djurhållning, hållbart fiske och
förädling genom att tillhandahålla
regler, kontroll och märkning av
ekologiska produkter. I samma
syfte ska Krav bedriva en aktiv
informationsverksamhet.
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För tre år sedan förändrade Sjöholms gård inriktningen på produktionen till KRAV. Foto: Therése Larsson.

en bra marmorering vilket gör att
färsen passar utmärkt till exempelvis
hamburgare, säger Pernilla.
Största delen av köttproduktionen
kommer ut på marknaden via Scan,
men en del säljer de själva.
– Jag vill gärna ha en gårdsbutik
och har nu utsett en lokal på gården
där det ska ske en total förvandling
inom en snar framtid. I dag har vi en
köttbutik i de lokaler på Industrigatan
där Katrineholms Fastighetsservice
har sitt kontor. Vi säljer också på
REKO-ringen i Katrineholm, Flen och
tre ringar i Stockholm. Man måste
hinna med också, men det är roligt att
träffa konsumenterna direkt, berättar
Pernilla, som är glad över det ökade
intresset för deras produkter.
– Det vi gör är ju egentligen ett svar
på efterfrågan av lokalt producerat
kött. Det är också roligt att intresset
för REKO har växt. Kunderna beställer
i förväg och vi levererar till utvalda
platser. Förra veckan hade vi 51
kunder och det är direktförsäljning så
det finns inga mellanhänder. När det
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gäller REKO så säljer vi bara det som
är förbeställt och det blir inget svinn.
– Vi slaktar 20 djur i månaden.
Tidigare gick alla till Scan och blev
kött som kanske spreds över hela
landet. Förra året behöll vi ett själva
och i år är vi uppe i två djur i månaden
vars kött säljs lokalt vilket gör att
varumärket Sjöholms gård blir allt mer
känt i närområdet. Vi levererar vårt
kött till Restaurang Lida Gård i Flen
och har löpande samarbeten med ICA
Speceritjänst. Men vi är även öppna
för fler lokala samarbeten.
Håkan är glad över utvecklingen när
det gäller närodlad mat.
– Sörmlands Matkluster och Stolt
Mat är bra organisationer som betytt
mycket för viljan att äta närodlat
och de har påverkat och påskyndat
utvecklingen för sörmländska odlare.
– Vi hoppas ju också att allt fler
lokala krögare ska lägga märke till
oss, säger Pernilla. Och om man nu
av miljöskäl ska minska ned på sitt
köttätande så är det bättre att äta bra
kött och mer sällan.

REKO står för Rejäl Konsumtion och
är ett sätt att handla lokalproducerad
mat, helt utan mellanhänder.
Konsumenter och producenter på en
ort går samman och startar en REKOring där råvaror och produkter säljs
direkt från producent till konsument.
Lokalt gäller att alla producenter måste
vara medlemmar i gruppen Reko
Katrineholm Producenter för att få
sälja sina produkter.
Marknadsföring av produkter och plats
sker via sociala media.

Från REKO-utlämning vid
parkeringen i korsningen
Vasavägen/Fredsgatan.

Katrineholms Fastighetsservice är en del av Maskinringen Sörmland. Foto: Therése Larsson.

Katrineholms Fastighetsservice
i dess nuvarande form startades i
början av 2011 av Ulf Andersson och
Håkan Persson som tog över Tom
Vallbergs dåvarande verksamhet.
Företaget ägnar sig åt inre
och yttre skötsel av fastigheter
åt företag, privatpersoner och
bostadsrättsföreningar. Det kan
handla om trädgårdsanläggning
med jobb som markarbeten
och plattläggning men även
helhetslösningar. Förutom
mark- och anläggningsarbetena
består uppdragen bland annat
av plantering, trädgårdsskötsel,
trädvård, beskärning, snöhantering
och byggtjänster. De jobbar också
med projektering där man tar fram
förslag men även utföranden i olika
utemiljöer.
Förra året flyttade Katrineholms
Fastighetsservice in i nya lokaler
på Industrigatan. Pernilla har varit
spindeln i nätet under många år, men
verksamheten har växt vilket krävt
mer personal.

– Vi har nyligen anställt Sofia
Wahlberg som sköter planering och
administration vilket avlastar mig
jättemycket, berättar Pernilla. Vi
växte kanske lite fort förra året och
det är nästan så att vi fått bromsa
lite. När vi kom in i de nya lokalerna
på Industrigatan så gav det oss
nya möjligheter. Inte bara kring
administrationen utan också med
saker som förråd och lager.
– Vi är också med i Maskinringen
och när de har växt så har vi kunnat
växa med dem. Katrineholms
Fastighetsservice har gått från sju till
23 anställda på ett par år och även
om inte alla jobbar heltid har det ställt
krav på vår egen organisation, säger
Håkan, som framhåller vikten av att ha
kontroll över det man tar sig för.
– Vi har medvetet varit lite försiktiga
i marknadsföringen för att klara av
det vi åtar oss. Vi har kvar alla de
kunder som fanns när vi tog över

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Katrineholms
fastighetsservice har
gått från sju till 23
anställda på ett par år.
13

Att hålla snyggt runt fastigheter är en av arbetsuppgifterna för Ergün Macartay Foto: Therése Larsson.

Tom Vallbergs verksamhet vilket
är jätteroligt, men det har också
tillkommit en hel del nya kunder.
Det mesta av marknadsföringen går
från mun till mun om att vi gör ett
bra arbete. Sedan har vi varit med på
en bostadsrättsmässa och vi gör lite
utskick till bostadsrättsföreningarna
och vi anpassar oss till vad före
ningarna vill ha. Vi kan ta hand om
hela fastighetsskötseln eller delar av
den i form av till exempel snöröjning,
trädgårdsskötsel eller gräsklippning.
– Hos en del kunder har vi
åretruntjobb med allt från städning till
grönytor och här samarbetar vi också
med andra företag som målerifirmor
och städföretag, säger Pernilla.
– Jag tycker det är roligt att
företagen i Katrineholm samarbetar
på det här sättet. Då kan vi skapa
ett brett uppdrag men för kunden
blir det bara ett telefonnummer att
ringa. Sedan har ju Katrineholm växt
på de här tio åren vi hållit på. Inte
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bara i storlek utan också i kvalitet.
Företagsamheten har blivit bättre
och det byggs mycket. Vi är ett
serviceföretag och har tjänat på den
utvecklingen, konstaterar Håkan.
Ambitionen för Katrineholms
Fastighetsservice just nu är inte i
första hand att växa mer.
– Goda medarbetare har gett oss
möjligheten att växa som företag
och nu vi vill stabilisera oss. Vi är
ett serviceföretag som gör vad våra
kunder vill och just nu är vi ett bra
antal personer här hos oss. Målet
är inte att öka antalet kunder, vi vill
istället jobba mer med service åt de
vi redan har. Sedan får vi se vad som
sker om något år när konsekvenserna
av coronan börjar slå igenom. Vad
som händer med våra kunder styr vad
som händer med oss, säger Håkan.
– Jag tycker vi också har rätt folk
och det är viktigt när man inte är så
många. Man trivs bra i gruppen som

”

Vi har medvetet
varit lite försiktiga i
marknadsföringen för
att klara av det vi åtar
oss.

En fjärdedel av Sjöholms marker är vall vilket kommer väl till pass både för djur och markägare. Foto: Therése Larsson.

består av olika nationaliteter, åldrar
och kön, säger Pernilla.
– Vi är båda sådana som löser
saker och ting själva och kanske inte
gärna plockat in folk. Men vi har
också känt att vi behöver utveckla
verksamheterna och därför har vi
sett till att bli fler och förutom Sofia
så har Pierre Kjellman sedan ett
år tillbaka klivit upp och fått rollen
som arbetsledare. Det har förstärkt
företaget på flera olika områden och
det har varit mycket gynnsamt för oss
och så klart en avlastning för både
Pernilla och mig, berättar Håkan.
Hur går det då för dem själva. Hinner
de med att träffas med ständigt
pågående verksamheter?
– Med lantbruk blir det som det
blir med ledigheter. Några år passade
vi på att ta lite semester när det
regnade. Men jag vill bli bättre på att
vara ledig och njuta av livet. Jag vill ha
semester som alla andra och vi får se

hur det går nu när vi blivit fler, säger
Pernilla.
– Vi är nog lite lika på det sättet,
men det gäller att hitta en balans i
tillvaron, säger Håkan.
– Ibland kan jag känna att jag är lite
för lojal, man säger hellre ja än nej,
konstaterar Pernilla.
De har varit tillsammans i 20 år
och har två gemensamma barn.
Pernilla har två barn sedan tidigare
och är relativt nybliven farmor vilket
är en roll som hon uppskattar enormt
mycket.
– Vi hänger med på barnens
aktiviteter och är engagerade
fotbollsföräldrar. Jag är lagförälder och
skulle inte vilja vara utan möjligheten
att följa barnen. Jag fick en förfrågan
om att vara med i Värmbols styrelse,
men då tackade jag nej. Jag kände att
det blev lite för mycket, säger Pernilla
som därmed gjorde ett avsteg från hur
hon brukar göra.
MATS FREDRIKSSON

”

Ibland kan jag känna
att jag är lite för lojal,
man säger hellre ja än
nej
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På gång...
30–31 maj
Aptitrundan vår,
Sörmlands Matkluster
23 juni
Näringslivsnytt nr 5-2021
6–14 augusti
Katrineholms-Veckan
26 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2021
3 september
Nätverksfrukost KFV,
Hjälmaregården kl 8–9
11–12 september
Aptitrundan höst,
Sörmlands Matkluster
23 september
Näringslivsnytt nr 7-2021

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

Utveckling i kommunen jan–april
jämfört med året innan

Period
2021
2020
2019
2018
2017

Period
2021
2020
2019
2018
2017

EF/KB/HB
2
4
2
10
1

AB
3
4
11
9
6

Totalt
5
8
13
19
7

EF/KB/HB
17
11
16
21
8

AB
35
37
39
46
50

Totalt
52
48
55
67
59

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

Nyföretagandet i Sörmland
I riket har ökningen av nyföretagandet varit knappt 6 % under årets första
fyra månader och i Sörmland är ökningen drygt 15 %. Alla uppgifter enligt
Bolagsverkets statistik som inkluderar aktiebolag, enskilda näringsidkare,
Kommanditbolag och Handelsbolag samt UC (konkursstatistiken).
Kommun
Gnesta
Oxelösund
Nyköping
Trosa
Eskilstuna
Strängnäs
Katrineholm
Flen
Vingåker
Sörmland
Sverige
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Antal
2020

Antal
2021

Förändring

Konkurser
2021 (2020)

22
12
115
42
195
103
48
38
13

17
15
133
51
271
105
52
22
13

– 22,7%
+ 25,0%
+ 15,7%
+ 21,4%
+ 39,0%
+ 1,9%
+ 8,3%
– 42,1%
+/– 0,0%

1 (0)
3 (1)
11 (16)
2 (7)
17 (16)
9 (11)
5 (8)
3 (2)
0 (0)

588
26 719

679
28 232

+ 15,5%
+ 5,7%

51 (61)
1951 (2639)

8 oktober
Näringslivsdagen vid
Hedenlunda Slott kl 10–15
8 oktober
Nätverks-AW KFV, Hedenlunda
Slott kl 15–17
28 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2021
1–7 november
Vilda Sörmland 2021,
Sörmlands Matkluster
25 november
Näringslivsnytt nr 9-2021
3 december
Nätverksfrukost KFV, ComMat
kl 8–9
16 december
Näringslivsnytt nr 10-2021

Katrineholms nya stråk
– En resumé och ett varmt tack till alla katrineholmare

4,8 kilometer nya och
förbättrade cykelbanor

100 nya körsbärsträd samt
nya buskar och perenner

Lägre bullernivåer
och minskade utsläpp

Foto: Therése Larsson

De senaste åren har ett intensivt arbete ägt rum på våra
gator. Stockholmsvägen, Vasavägen, Eriksbergsvägen och
delar av centrala Katrineholm har genomgått en betydande
förvandling som knappast gått obemärkt förbi. Nu är det
stora arbetet klart och vi kan njuta av resultatet. Vår tidigare
genomfart har förvandlats till ett levande och lustfyllt stråk.
Nu vill vi passa på att tacka just dig och resten av
katrineholmarna för ert tålamod under ombyggnationerna,
och även berätta mer om vårt nya stråk som nu står färdigt.

Resumé
Planeringen och omvandlingen av den gamla genomfarten i
Katrineholm till ett tillgängligt och attraktivt stråk har pågått
sedan 2012, och när vår nya förbifart invigdes. I september
2015 tog vi sedan det första symboliska spadtaget.

Säker och tillgänglig trafikmiljö
Katrineholms stråk är ett bra och viktigt exempel på vårt
arbete med att skapa en levande stadsmiljö som håller för
morgondagens behov. Den tidigare genomfarten erbjöd bra
framkomlighet för motortrafik, men hade samtidigt tydliga
brister för de som gick eller cyklade. I omvandlingen har
det därför varit viktigt att erbjuda katrineholmarna fler och
bättre alternativ till bilen. Vi har byggt nya cykelbanor, fler
cykelparkeringar och ersatt trafikljus med cirkulationsplatser
med hastighetssäkrade cykelöverfarter. Det här gör att cykeln
idag är ett säkert transportval genom Katrineholm.
Tillgänglighet för motortrafik är fortfarande viktigt och
behövs för varudistribution och för att besökare ska ha
tillgång till centrum. Därför har vi öppnat tidigare stängda
korsningar och tvärgator för bilar.
I takt med omvandlingen har hastigheten på biltrafiken
sänkts, vilket skapar en lugnare stadsmiljö och ger en säkrare
trafikmiljö för de som går och cyklar. Det minskar också
väsentligt risken för allvarliga skador om en olycka trots allt
skulle hända.

Vacker och levande stadsmiljö
Innan ombyggnationen upplevdes genomfarten som en
barriär mellan de olika stadsdelarna. Idag har vi läkt ihop
staden och skapat ett stråk som stärker attraktiviteten
för centrum och bidrar med upplevelsevärden för alla.
Idag är nya och spännande konstverk på plats, ny grönska
planterad och du hittar flera nya mötesplatser längs med
sträckan. Kopplingarna mellan Stadsparken och stråket har
även förstärkts för att parkens lugna tempo ska spilla ut
över stråket. I korsningen Fredsgatan/Vasavägen finns idag
möjlighet till nya uteserveringar, och genom att biltrafiken rör
sig i lägre hastighet har bullernivåerna sänkts.

Miljö och hälsa
Längs med det nya stråket har vi planterat träd, buskar och
perenner. Den nya grönskan hjälper till att samla upp och
rena det dagvatten som samlas längs stråket. De gröna
oaserna bidrar också till att dämpa buller, fånga upp
damm och skadliga partiklar och ger svalka under heta
sommardagar.
Genom stråkets utformning färdas numera biltrafiken
jämnare och långsammare vilket bidrar till minskade utsläpp.
Den tunga trafiken genom centrala Katrineholm har dessutom
minskat vilket är positivt för både miljön och trafiksäkerheten.
I takt med att fler katrineholmare ser fördelarna med att
välja cykeln framför bilen minskar även andelen biltrafik.
Det här betyder att vi tillsammans kan minska vår negativa
miljöpåverkan och möjliggöra för en mer hållbar trafik i
framtiden - en omställning som vi vet är nödvändig.
Vi hoppas att alla som bor här och även de som besöker
Katrineholm ska uppskatta vårt nya stråk. Passa på att gå ut
och njut av konsten och den härliga vårblomningen som
sker just nu. Det är trots allt när vi vistas och upplever vår stad
som vi skapar det fina och speciella som är Katrineholm.
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Upplev
Katrineholm
Som ett Sverige i koncentrat. Så vill vi beskriva
vår vackra natur och våra fantastiska omgivningar
i Katrineholm. På visitkatrineholm.se finns tips för alla!

FOTO: THERÉSE LARSSON
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