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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, 
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https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/
https://www.almi.se/stockholm/
http://katec.se/
https://sormland.coompanion.se/
http://www.leadersodermanland.se/


Ledare: Stefan Toll
Näringslivschef Katrineholms kommun
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Nu är vi igång igen. Företagsbesök bokas in, möten med 
nya projekt och processer är på gång. Vi kommer gärna till 
dig för ett företagsbesök, hör av dig så bokar vi in. 

Sport och föreningsprojekt har dragit igång och det är 
fantastiskt kul att höra vilken kreativitet och engagemang 
som finns. Destinationsutvecklingsprocessen är i 
startskedet och vi har skickat ut en enkät med ett antal 
frågor till ca 1 600 företag som vi spänt väntar på input 
från. Det är ni som har svaren och styr vår riktning hur vi 
ska jobba vidare. I slutet av september hoppas vi ha fått in 
en hel del information.

Vi har den ständigt återkommande frågan om 
kompetensförsörjning och hur vi ska få tag på våra nya 
medarbetare. Det jobbas på många håll med den frågan 
och vi har även där genom näringslivsrådet satt ihop en 
gruppering som känner vilja att jobba vidare med detta. 

Inom Region Sörmland har man dragit igång ett antal 
workshops för att få fram strategier för framtiden och 
se hur vi i vår region kan jobba närmare varandra. Vi 

påverkas av vår omvärld och behöver jobba tillsammans 
inte bara lokalt utan även på region och riksplanet. 

Det omtalade parkeringshuset börjar byggas med allt vad 
det innebär under byggtiden med förändrade vanor och 
rutiner när vi ska parkera våra bilar för vidare färd. 

Jag hade också den stora äran att få dela ut pris till Årets 
butik i city i Katrineholm genom Citysamverkansgruppen, 
ett möte med duktiga handlare som visar framfötterna och 
tar sig an de utmaningar som handeln i Katrineholm har, 
vilket i många fall även återspeglar sig i vår omvärld.

Tillsammans kan vi ta oss an de möjligheter som finns. 
Det har alltid funnits stora och små frågor att parera och 
vi har genom att arbeta tillsammans hittat nya vägar till 
lösningar och det fortsätter vi med.

Full fart framåt!
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Térése bor med man och barn vid 
Öster Djulö, en gård som framför allt 
är känd för sin produktion av ägg. Nu 
är inte höns de enda djuren som är 
bosatta här, på gården finns också 
såväl kaniner som hästar, kor och 
papegojor.

– Djuren är min sambos projekt. 
Jag bor mest här. Jag sköter 
renoveringsarbetet och han sköter 
gården, säger Térése med ett leende. 
Min business är golven, fast hästarna 
är mina, förtydligar hon.

Hennes väg in i branschen gick via 
gymnasiets byggprogram.

– Jag ville jobba med händerna, så 
jag valde bygg på gymnasiet för att 
ha något praktiskt att arbeta med. Jag 
tittade i broschyrerna och tänkte att 
det där kan väl inte vara så svårt. Det 
var ovanligt med tjejer på bygglinjen 
då. Jag var nog den första på tio år 
och det var lite av ett spektakel när jag 

började. De visste inte riktigt var de 
skulle göra av mig och i början fick jag 
byta om på toaletten tills de hade fixat 
det för mig. Men skolan gjorde ett bra 
jobb och det löste sig på ett bra sätt.

Efter ett år fick eleverna välja 
inriktning och då valde Térése golv. 

– Jag visste knappt vad det 
handlade om, men jag pratade med 
min klasskompis Magnus Sääf, som 
gjort det valet, och han fick in även 
mig på det ämnet. Jag testade först 
ett par dagar på Bygg & Interiör. Jag 
tyckte att det var ett lite konstigt yrke 
men det verkade kul.

Térése gjorde sedan sin praktik och 
lärlingstid på Forssjö Golv.

– När jag var klar med lärlingstiden 
var jag gravid och i september 
samma år kom äldsta grabben. Efter 
mammaledigheten kom jag tillbaka 
en sväng till Forssjö innan jag sökte 

Arbetsglädjen
är det viktiga
för Térése
Térése Lindström är en av inte så många kvinnliga golvläggare. Hon driver sin 
egen firma Tess Golv och hon gör det av ren lust och arbetsglädje. ”Är det inte 
roligt kan jag syssla med något annat” är affärsidén som driver henne. En idé 
som kommer kunderna till glädje oavsett om de är privatpersoner, byggföretag 
eller fastighetsägare.

36 
procent av golv-
marknaden består av 
trägolv vilket var det 
populäraste materialet 
för våra golv under 
2018.
(Golvbranschen.se)
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Térése Lindström och hennes företag Tess Golv utgår från hemmet vid Öster Djulö.
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till Håkans Golv. Där var jag ett par 
tre år. Sedan var jag mammaledig ett 
år till och därefter sökte jag mig till 
Lindbloms Golv i Malmköping.

– Det var en intensiv start, säger 
Térése och skrattar. På tre år hade 
jag tre jobb och fick två barn. Men det 
var egentligen först när jag kom till 
Malmköping som jag landade i yrket.

– Det var roligt att jobba där och 
jag hittade arbetslusten. Jag fick 
större ansvar med allt från stora till 
små jobb. Jag var ensam golvläggare, 
de andra var plattsättare eller 
snickare och på så sätt fick jag också 
lära mig att samarbeta med andra 
yrkeskategorier och det var kul.

Térése jobbade i Malmköping i 
nästan fem år, sedan startade hon 
eget.

– Vi åkte upp till Sälen över en 
vecka och jag funderade i bilen på väg 
upp. Jag var nästan 30 och tankarna 
kom om jag skulle börja jobba med 
något annat, om jag skulle fortsätta 
som tidigare eller om jag skulle 
starta eget. När vi kom hem hade jag 
bestämt mig.

Térése valde att ha Flen som 
utgångspunkt för verksamheten när 
hon startade.

– I Katrineholm finns det många 
byggföretag och därmed flera 
golvläggare, men i Flen fanns det 
ingen. Marknaden var fri. Det kommer 
visserligen in en del mattläggare från 
Nyköping och Eskilstuna, men håller 
man sig inom Flens kommun har man 
alltid jobb. Jag hade också byggt upp 
ett kontaktnät och Lindbloms fortsatte 
att anlita mig, så det var inte så svårt 
att sätta igång.

Tess Golvs kundbas är bred vilket ger 
möjlighet att välja de intressanta och 
roliga jobben.

– Vi jobbar mest åt byggfirmor 
och privatkunder men även ibland åt 
fastighetsbolag. Jag samarbetar med 
andra hantverkare för att kunna ge 
ett totalanbud på jobben. Om det är 
jag som anlitar snickaren eller tvärtom 
spelar mindre roll om vi tillsammans 
får jobbet. I Flen är nästan alla 
byggföretag småskuttar med 4–5 
anställda så vi måste jobba så här för 
att få jobb. Jag tycker det är roligt för 
det blir många trevliga och personliga 
möten både med kunder och med de 
företag vi samarbetar med.

Térése Lindström reser mycket till arbetsplatserna och bilen blir ett arbetsredskap.

8,3
miljarder 
kronor omsatte 
golvmarknaden i 
Sverige under 2018.
(Golvbranschen.se)
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Hon körde igång som egen-
företagare 2014 och tre år senare 
bildade hon aktiebolaget. I dag har 
hon två anställda.

– Ja, vi är tre stycken i firman. Jag 
och två tjejer till. Visst kan vi göra en 
affär av att vi är tre tjejer. Mig spelar 
det ingen roll, jag är så van, men det 
är många som noterar just detta. 
Man kanske skulle kunna göra mer 
business, men saken är som den är 
och för jobbets utförande har det 
ingen betydelse. 

– Marina Johansson och Emmy 
Lönn är fortfarande lärlingar men de 
är snart klara. De har varsin bil när 
de åker ut på jobb och för dem är det 
precis som det var för mig, bara att 
nöta och nöta tills man lär sig. Gör 
man fel får man göra om. Jag tycker 
det är bättre att de får nöta själva 
och lära sig, jag kollar det de gör och 
släpper inte dem på jobb de inte 
klarar av.

Är det bra att ha dig som arbetsgivare?
– Jag vill ju tro att jag är en bra 

arbetsgivare som delegerar ansvar. 
Båda tjejerna har små barn och 

tillsammans har vi ungefär samma 
erfarenheter av livet.

Térése är spontan i sitt agerande och 
mycket av det som sker händer för att 
hon har lust att göra det.

– Jag har väl inget direkt 
affärssinne, men jag älskar att jobba, 
säger hon. Företaget går bra, men det 
är just för att jag älskar att hålla på 
med det jag gör. Jag tycker det är bra 
att kunna välja jobb och är det inte 
roligt så gör jag något annat.

Det låter kanske lite sorglöst, men 
för Térése handlar det mer om hur 
hon prioriterar sin tid.

– Roliga projekt tackar jag ja till. 
Då kör vi för fullt för att det är kul 
och sedan tar jag pappersjobbet på 
kvällen. Tråkiga jobb kan jag tacka 
nej till och då gör jag pappersjobb på 
dagtid istället.

– Vissa fastighetsägare vill 
till exempel att jag ska räkna på 
golvläggning i hela hus, men det är 
inte roligt med en massa tomma 
lägenheter utan folk.

– Hellre hjälper jag någon gammal 
tant att flytta lite möbler för det är 

Att vara mattläggare är ett fysiskt hårt jobb som sliter på kroppen. Knän, rygg och axlar tar mest stryk.

1%
I Sverige finns 
det ungefär 4.000 
personer som jobbar 
som golvläggare. Av 
dessa är enbart ca 1 
procent kvinnor.
Arbetsförmedlingen 
presenterar statistik från SCB
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roligare att jobba med människor. 
En del mattläggare har någon sorts 
yrkesstolthet och vill inte ta i uppdrag 
där inte allt är förberett, men jag 
tänker att hur svårt kan det vara att 
hjälpa till lite. Vi jobbar lite mer socialt. 
Av det blir det en del fika med bullar 
också, det får inte de andra, säger 
Térése och skrattar.

Vad är viktigast, kvalitet eller pris?
– Kvalitet är alltid viktigast. De 

billigaste jobben blir aldrig bra. De 
tar längre tid och det ser inte snyggt 
ut. För oss handlar sånt här om 
yrkeskunskap.

Var och en kan vara sin egen 
hantverkare, men till vissa saker 
måste man anlita yrkeskunniga 
företag. Våtrumsarbeten är ett sådant 
arbete.

– Ja, när det gäller våtrum måste 
man ha sin yrkeskunskap med sig. På 
materialsidan så har utvecklingen på 
våtrumsmattor varit stark. Keramiken 
var stor förr, men nu kommer mer 
plast. Den kostar bara en tredjedel 
och det kommer fler och fler 
jättesnygga mattor. Det är bra för det 
berör mig. Plattsättare sätter kakel, 
men plasten gör vi, ler Térése.

Hur ser då framtiden ut för Tess Golv?
– Så länge det är kul så kör vi 

på. Visst kanske jag kan göra plats 

för ytterligare en anställd, men jag 
vet inte när och hur. Jag är extremt 
impulsiv i mina beslut, vill jag ha något 
så vill jag ha det nu, så vi får se vad 
som händer. Jag har inte tröttnat än i 
alla fall.

– Kanske skulle jag vilja dra mig 
mer mot Vingåker. Där är inte heller 
konkurrensen så stor och vi har redan 
ganska mycket jobb åt Rejmyrehållet.

Det blir mycket resande till 
uppdragen, men det är inget som 
bekymrar Térése.

– Nej, jag har inga problem att 
resa till arbetsplatserna. Att vara 
mattläggare är ett tufft jobb rent 
fysiskt och det är vilsamt att sitta i 
bilen mellan varven. Arbetet sliter 
mest på knän och rygg, men en del får 
också problem med axlarna eftersom 
man lutar sig mycket framåt. Man 
kanske skulle träna mer, men jag är 
dålig på träning. Jag rider, cyklar och 
går men ren styrketräning är tråkigt, 
och jag vill ju som sagt bara göra 
roliga saker. Sedan ska man hinna 
med också. Jag är tidsoptimist både på 
jobbet och hemma. Jag tror att jag är 
supersnabb.

Betyder det att du alltid ligger efter?
– Lite grand bara. Men jag kämpar 

för att hinna ifatt, avslutar en leende 
Térése. 

MATS FREDRIKSSON

Jag tittade i 
broschyrerna och 
tänkte att det där kan 
väl inte vara så svårt.

Térése Lindström berättar om 
hur hon valde golvbranschen.

”

Marknadsandelar för olika golvmaterial över tid: Under perioden 1990–2017 har stira förändringar skett när det 
gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. År 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för cirka 70 procent 
av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för cirka 30 procent. Nu är fördelningen av marknadsandelar 
nästan den omvända. (Statistik från Golvbranschen.se)
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Varje år genomför Svenskt Näringsliv 
en stor undersökning bland landets 
företagare. Den ligger till grund för 
deras prestigefyllda ranking som 
publicerades idag den 24 september. 
Katrineholm klättrar nio placeringar 
sedan förra årets mätning, till plats 79. 
Det är tredje bästa placering i länet.

– Näringslivet och kommunen 
har under de senaste åren gjort 
ett strålande jobb tillsammans! Vi 
har haft en långsiktig plan där vi 
målinriktat jobbat hårt för att stärka 
relationerna med kommunens 
företagare. Resultatet är bra men 
Katrineholm kommuns ambition är 
att fortsätta klättra, säger Stefan Toll 
näringslivschef Katrineholm.

– Signalen som resultatet skickar 

till omvärlden är; Här är ett bra ställe 
att driva företag. Kom till oss så hjälps 
vi åt att tillsammans förverkliga ditt 
företagande. Under alla mina år som 
kommunstyrelsens ordförande har 
jag aldrig varit med om detta tryck 
som vi just nu upplever i Katrineholm. 
Nya företag etableras här. Vi bygger 
bostäder som aldrig förr. Och 
företagare, föreningar och kommunen 
jobbar tillsammans för att göra 
kommunen till en bra plats att bo på 
och att driva företag på, säger Göran 
Dahlström (S) kommunstyrelsens 
ordförande i Katrineholm.

Läs mer här.

Katrineholm stärker sin
topplacering i företagsranking

Om rankingen
Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunernas företagsklimat baseras 
främst på de betyg som drygt 31 000 
företagare från hela landet har satt 
på sin hemkommuns företagsklimat. 
Betygen gäller bland annat attityder 
till företagande, konkurrens 
från kommunala verksamheter, 
kommunens service till företagen 
samt tillgången på medarbetare 
med relevant kompetens. Statistisk 
från SCB och UC påverkar också 
rankingplaceringen.

Mer information: 
Stefan Toll näringslivschef 
070 - 588 77 94
Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
070 - 665 28 22
goran.dahlstrom@katrineholm.se

Företagsklimatet i Katrineholm var 2006 nere på 
knä, rankat på plats 284 av 290 kommuner. Idag 
tretton år senare återfinns Katrineholm på plats 
79. En fantastisk klättring mot toppen och ett kvitto 
på det goda samarbetet mellan kommunen och 
näringslivet. 

https://www.foretagsklimat.se/


Fia Öhrman från I min lilla värld 
av blommor fick ta emot priset 
som delades ut av Citysamverkans 
ordförande, Stefan Toll vid Höstyran 
som arrangerades i Katrineholms 
centrum den 7 september. 

Motiveringen lyder: Butiken bidrar 
till en trevlig stadskärna där man gärna 
stannar till. En sagobutik med känsla 
av Paris och en stämning av Alice i 
underlandet. Med högklassig service 
och en fröjd för ögat gör butiken 
katrineholmarna stolta. Butiken sätter 
även Katrineholm på kartan och lockar 
besökare från när och fjärran. 

De övriga nominerade var 
Åhlens och Audio Video och det är 
katrineholmarna som nominerat med 
en jury som sedan utsett finalisterna.
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Årets butik 2019

Impecta Fröhandel kan bli 
Årets företag i Sverige 
Vid festligheter den 11 oktober på Stadshuset i Stockholm presenteras 
de 12 nominerade företagen.  Impecta blev Årets företagare i 
Katrineholm, sen Årets företagare i Sörmland och har alltså nu chansen 
att bli Årets företagare i Sverige. På Företagarnas hemsida kan man läsa 
följande om Impecta. 

Familjeföretaget har genom sitt stora engagemang och fokus på 
kvalitet samt unika frösortiment drivit sin verksamhet mot framtiden.

De har förvaltat arvet från tidigare generationer och anammat nya 
vägar att bedriva handel på.

Läs mer här.

Sköna Gertruds,
Ändebols gårds-
butik och Sultans
är med i år igen
Tre av de 337 caféer som 
listas i White Guide Café 
2019-20 är lokala

Sköna Gertruds Te & 
Kaffe, Sultans Konditori 
och Ändebols gårdsbutik 
och café är också denna 
gång med i White Guides 
lista. White Guide Café 
berättar själva om sin caféguide:

För sjunde året kan vi stolt presentera 
en caféguide som hjälper dig att hitta 
rätt bland Sveriges alla caféer. Årets 
caféguide är den första guiden som 
delats upp i flera lanseringar, där 101 
sommarcaféer var först ut. Här kommer 
listan på samtliga caféer som kvalificerat 
sig till White Guide Café 2019-20.

Årets guide innehåller totalt 337 
caféer jämfört med 338 i förra årets 
guide. Bland caféerna som listas är det 
36 som är nya eller har gjort come back. 
Under året har White Guides anonyma 
testare besökt över 400 caféer runt om i 
hela Sverige.

White Guide Café 2019-20 
presenteras den 10 oktober klockan 
12.00 och blir White Guides andra guide 
som lanseras digitalt. 

För att läsa om vilka caféer som listas, 
läs mer här.

Fia Öhrman från I min lilla värld 
av blommor. Foto: Ida Grönvall.

Från tidigare företagsbesök på Impecta Fröhandel. Från vänster: 
Christer Sundqvist, kommunen, Veronica Gårdestig, Impecta, Stefan Toll, 
kommunen, Mikael Karlsson, Impecta och Carina Lloyd, kommunen.

Morgonsoffan fredag 4 oktober gästas 
av Sofia Lundborg, Vd för VVS-tjänst, 
Johan Thorslund från Thorslundkagge i 
Högsjö och Årets företagare i Vingåker 
samt Tommy Myllymäki som driver bl.a. 
Restaurang Parken och Julita Värdshus. 
Programledare är som vabnligt Julia 
Rosqvist och platsen är ComMat på 
Västgötagatan. Katrineholms kommun 
och Sörmlands Sparbank står för 
värdskapet.
Anmäl dig här.

https://www.foretagarna.se/arets-foretagare/riksfinal-2019/finalister/
https://whiteguide.com/se/sv/news/2071-337-cafeer-listas-i-white-guide-cafe-2019-20
https://forms.gle/dvopyT26jxRJE96V7
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Leader Sörmland 
– möjliggör en livskraftig 
landsbygd i utveckling
”Bra idéer skapar framtidens landsbygd. Vänd er till oss 
för att förverkliga er idé. Leader Södermanland är en 
ideell förening som stödjer landsbygdsutveckling mot 
hållbar tillväxt, bättre livskvalité och ökad interaktion 
med omvärlden. Grundläggande för leadermetoden är 
att det är boende och verksamma i ett område som ska 
driva och påverka utvecklingen. Ni har idéerna, vi har 
metoderna och pengarna.”
I nuvarande programperiod, som pågår 2014–2020, är 
det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden inom fyra fonder. 
Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen 
av de fyra fonderna. Inom Leader Södermanland kan du 
söka projekt från tre av fonderna – Landsbygdsfonden, 
Socialfonden eller Regionalfonden.

För ytterligare frågor och information,
kontakta:  Leader Södermanland
Telefon: 072-722 07 55 - 13.00-18.00 mån, tis, tors & fre
Läs om Leader och möjligheterna att ansöka om medel 
här.

Välkommen till     
Smart Farming 2019!  
 

Nya möjligheter – tänk nytt!

Ett späckat program som inspirerar, informerar 
och engagerar kring nya grödor och produkter, nya 
marknader och ny teknik.
Vi erbjuder föreläsningar kring aktuell forskning, 
framtidsspaning, företagspitchar, diskussioner och 
nätverkande, och inte minst en världspremiär.
Möt bland andra Lantmännen, SLU, RISE, 
Näringsdepartementet och  Business Sweden 
samt företag och initiativ inom den gröna sektorn 
i Sörmland. Missa inte detta som kan leda till nya 
affärsmöjligheter för dig!
Se mer detaljerat program på hemsidan.

Tid: Onsdag 30 oktober kl 08.30–16.00  
Kaffe serveras kl 08.30, programstart kl. 09.00
Plats: Abbotnäs Säteri, Katrineholm
Anmälan: Klicka här
Senast: 24 oktober OBS! Begränsat antal platser   
Pris: 350 kr + moms lant- och skogsbrukare
500 kr + moms övriga
Kontakt: Cilla Krantz cilla@agrosormland.se  
Telefon:  070-384 64 24

http://www.leadersodermanland.se/
http://www.leadersodermanland.se/
http://agrosormland.se/
https://simplesignup.se/private_event/156774/2213eefa05
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Sthlm Global
Export Summit 2019
Välkommen till Sthlm Global Export Summit 2019
23 oktober kl 09.00-13.00, Näringslivets hus

Är ditt företag redo att vidga vyerna och ta sig ut, utanför Sveriges 
gränser. Eller är du redan där? På Sthlm Global Export Summit samlas 
företagare från små och medelstora företag som vill ha inspiration, 
stöd och råd på sin resa ut i världen

Kom och inspireras av start-up bolaget Tinks spännande 
internationaliseringsresa, få minutrådgivning på plats och inte minst 
nätverka med likasinnade företag.

Anmäl dig här redan nu

Har du en 
spännande 
ny idé?
Behöver du hjälp med att 
komma vidare?

Under hösten ordnar Katec (Katrine-
holms entreprenörscentrum) vid två 
tillfällen ”Draknästen” där du som 
entreprenör får möjlighet att pitcha 
din idé inför en samling erfarna 
affärsutvecklare. Efter ”Draknästet” 
kan du erbjudas upp till 10 timmars 
affärsutveckling kostnadsfritt (värde 
10 000 kr) för att kunna ta din idé/bolag 
till nästa nivå. Låter det som något för 
dig? 
Läs mer och ansök här.

En aktivitet för Innovationsnoden

Exportutbildning från
Business Sweden 
Business Sweden erbjuder nu en digital version av exportutbildningen 
Steps to Export. Den är lämplig för både varor och tjänster, och 
näthandel. 
Online Steps to Export ger dig de kunskaper, strategier och insikter 
du behöver för att planera ditt företags internationella satsning. 
I fristående delar får du verktyg för att effektivt ta fram din 
exportstrategi.  Online Steps to Export är kostnadsfri. För att för tillgång 
till programmets moduler är det bara att registrera sig här. 
Vid frågor och för mer information kontakta:  
+46 705-163 999  sven.sievers@business-sweden.se

http://www.delegia.com/exportsummit2019
http://katec.se/draktnastet-light/
https://marketing.business-sweden.se/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/28818/p/p-0067/t/page/fm/0
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På gång...
4 oktober 2019 
Morgonsoffan i Katrineholm

24 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2019

28 november
Näringslivsnytt nr 9-2019

6 december 2019
Morgonsoffan i Katrineholm

19 december
Näringslivsnytt nr 10-2019

Vasaparkeringen 
är nu avstängd 
I samband med att byggnationen av parkeringshuset startar stänger 
vi av Vasaparkeringen vid Storgatan den 24 september. Det nya 
parkeringshuset beräknas stå färdigt till sommaren 2020.

Så här påverkas tillgången till parkeringsplatser under ombyggnationen
• 117 parkeringsplatser försvinner i samband med byggnationen.
• Vi har sedan tidigare skapat 184 nya parkeringsplatser i centrala 

Katrineholm - alla inom en radie på 600 meter från Resecentrum. 
För att tillgängliggöra fler allmänna parkeringsplatser för kortare 
besök, handel samt pendlare har vi dessutom reglerat om en del av 
kommunens nya och befintliga parkeringar.

Tips!
• Ett tips till pendlare är att använda den nya parkeringen som ligger 

cirka 500 meter in på Bievägen. Här finns 65 platser.
• Vill du ha koll på var du kan parkera i centrala Katrineholm? Kolla in 

vår digitala parkeringskarta som du hittar här.

Mer om parkeringshuset
Under hösten 2019 påbörjas byggnationen av det tre plan höga 
parkeringshuset på den norra sidan av järnvägen. Parkeringshuset vid 
järnvägsstationen kommer rymma 250 bilar vilket är 150 fler än dagens 
parkeringsyta kan erbjuda. Parkeringshuset kommer även att ha 
utrymme för cyklar. Byggherre är KFAB och entreprenör är Tegelstaden 
Bygg AB. Parkeringsavgiften är idag ännu inte fastställd – men den ska 
hållas så låg som möjligt.

Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm

Utveckling i kommunen  
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  29  66  95
2018  35  65  100
Förändring  –7,5%  +1,5%  –5%

Utveckling i kommunen under  
augusti jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  2  9  11
2018  4  8  12
Förändring  –50%  +12,5%  –8,5%

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

Parkeringsplatsen på Bievägen rymmer 65 platser.

https://katrineholm.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e358f60737e647018bab51c3e446e66e

