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Företagsetableringar
ett långsiktigt arbete
Intresset från företag att etablera sig i Katrineholm
är fortfarande stort. Många av dem är knutna till
logistikbranschen men vi får också förfrågningar bland
annat inom handel och service. Här finns en positiv bild av
Katrineholm som en kommun med framåtanda som det är
lätt att samarbeta med och där det händer saker.
Det är frukten av ett långvarigt och uthålligt arbete där vi
jobbat länge med marknadsföringen framför allt av våra
logistikmöjligheter. Etablerade kontakter genom åren har
stärkt våra nätverk hos den gruppen av konsulter som
jobbar med företagsetableringar och har kontakterna med
företagen. Konsulterna pratar med varandra, vi med dem
och så bygger vi en position.

att jobba strategiskt. Processtiderna är aldrig under sex
månader och det är alltid många bollar i luften samtidigt.
Vi vill hellre sälja mark än hyra ut. För de företag som vill
hyra in sig i befintliga lokaler finns Objektvision.se som
är kommersiella fastigheters motsvarighet till Hemnet.
Det är där man söker om man är ute efter kommersiella
fastigheter. Här finns också såväl KIAB som våra privata
aktörer med sina lediga objekt.

STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun

Det läge vi befinner oss i nu kan man inte annonsera
sig till. Det handlar om långsiktigt arbete och det gäller
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Coronapandemin:

Lokalt projekt hjälper
arbetstagare och företag
att ta sig igenom kristiden
Projektet Kompetens inför framtiden bidrar till att människor och företag i
Katrineholm och Vingåker får rätt utbildning och kompetensutveckling för
att förhoppningsvis ta sig igenom en tid av kris orsakad av Coronapandemin.
Projektet ägs av Viadidakt och sker i samverkan med Katrineholms och
Vingåkers näringslivsenheter.
Utbildning och
kompetensutveckling
Projektet finansieras av Europeiska
Socialfonden. Ungefär 15 till 20
företag inom industrisektorn i
Katrineholm och Vingåker deltar i
projektet och tillsammans säger de
sig vilja kompetensutveckla cirka 500
medarbetare.
Projektet erbjuder utbildning och
kompetensutveckling till företag som
har varslat eller permitterat personal
eller som eventuellt måste göra det
framöver. Företagen får möjlighet
till kompetensutveckling för sina
medarbetare så att både personer
och företag står bättre rustade med
ny kompetens när krisen är över.
Idén är även att företag som vill
utveckla sig mot Industri 4.0 i och
med insatser från projektet, ska
kunna få bättre förutsättningar för att
göra det.
Omställning
Projektet vill också kunna erbjuda
utbildning och kompetensutveckling
till kvinnor och män som på grund
av coronakrisen nu står utan jobb
och behöver ställa om till andra
branscher, säger Malin Hellmér,
projektledare för Kompetens inför
framtiden
Stärkta för arbetsmarknaden
Projektets huvudsyfte är att
människor ska få ökad kompetens för
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att i första hand kunna stanna kvar på
sina arbetsplatser.
- Det handlar om att undvika att bli
varslad och arbetslös, förklarar Malin.
I andra hand är syftet att de anställda
står stärkta på arbetsmarknaden
och på så vis har lättare att ställa om
mot en annan bransch där det finns
rekryteringsbehov.

Digitala kurser och truck- och
skyliftutbildningar
– Just nu håller vi på att utforma
en digital företagsanpassad
tvådagarskurs i datakunskap där
tanken är att företagen själva ska
få utforma innehållet efter behov.
Till våren ska även truck- och
skyliftutbildningar upphandlas, säger
Malin.

Genomförda insatser hittills
Sedan projektets start i juni 2020 har
dessa insatser genomförts:
• Truckutbildning: Två personer
som blivit arbetslösa på grund
av coronakrisen genomförde
utbildningen i syfte att ställa om
till annan bransch inom lager eller
liknande.
• Utbildning i Heta arbeten:
Fyrtiofem personer anställda vid
sju olika företag har genomfört
utbildningen i syfte att stärka sin
och företagens kompetens.
• Utbildning i Systematiskt
Arbetsmiljö BAM: Tjugoen personer
anställda vid fem olika företag
har genomfört utbildningen i
syfte att stärka sin och företagens
kompetens.
• Utbildning i Entreprenadjuridik:
Sjutton personer anställda vid
fem olika företag har genomfört
utbildningen i syfte att stärka sin
och företagens kompetens.

Nationellt stöd för
kompetensinsatser
Trygghetsfonden, TSL har beviljats miljonstöd
till kompetensinsatser i utsatta branscher.
Handeln, besöksnäringen, industrin och delar av transportbranschen är de
sektorer som har drabbats hårdast av coronakrisen. Många företag håller sig
fortfarande flytande med hjälp av korttidspermitteringar men det är samtidigt
viktigt att se till att hänga med kompetensmässigt trots stiltjen. Annars kan
startsträckan bli farligt lång när hjulen börjar rulla igen.
Därför har Europeiska socialfonden, ESF, beviljat Trygghetsfonden TSL ett projekt
på 75 miljoner kronor för kompetensutveckling på företag i branscher som
påverkats negativt av covid-19. Projektet ”Kompetens för konkurrenskraft – för
individer och företag” sträcker sig fram till 31 december 2022.
Läs mer om detta på:
Miljonstöd till kompetensinsatser i utsatta branscher
Ansök om kompetensutveckling. Trygghetsfonden TSL Hjälp till jobb –
Trygghetsfonden TSL

Över 10 000 jobb
under #jobbjustnu
Arbetsförmedlingens hashtag #jobbjustnu är en samlingsplats på Platsbanken
där arbetsgivare som behöver personal omgående annonserar. I dag finns över
10 000 jobb under #jobbjustnu.
Pandemin har lett till ett allvarligt läge på arbetsmarknaden med hög
arbetslöshet. Samtidigt finns det branscher som har ett ökat behov av
personal och i många fall behöver de rekrytera snabbt. Sedan #jobbjustnu
lanserades som en samlingsplats för snabba jobb på Platsbanken har antalet
rekryteringsannonser under hashtaggen vuxit stadigt.
Mer information finner du här.

Utbildning för
företag i omställning
IUC Sverige och Robotdalen erbjuder nu via ett ESF-projekt två korta utbildningar
för företag i omställning. Det är dels en endagsutbildning i beställarkompetens
för organisationens beslutsfattare, dels en tvådagarsutbildning i omställning för
medarbetare i produktionen. Utbildningarna är digitala.
Läs mera här

Nya och
förlängda
stöd
Regeringen har beslutat
om stöd för dig som driver
enskild näringsverksamhet
och på grund av coronaviruset
har drabbats av minskad
omsättning i företaget.
Korttidspermitteringarna
förlängs till den 30 juni 2021
och omställningsstödet
med tre månader, så att
det kan sökas för augusti
– oktober 2020. Vad avser
skatten föreslår regeringen
att anståndstiden ska kunna
utökas med ytterligare ett år.
Information till företag till följd
av coronaviruset – verksamt.se
Åtgärder till företag i
Katrineholms kommun hittar
du på hemsidan
Samlad information om stöd
och åtgärder från statliga
myndigheter, organisationer
och kommuner finner du här.
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Tillväxtmotorn

Utvecklingsprogram
för företagsledare
Agro Sörmland inleder nu ett
samarbete med Mälardalens
Högskola och erbjuder
ledarskapsprogrammet
Tillväxtmotorn som riktar sig till
företagsledare i Sörmland
Programmet har följande
grundupplägg:
– Löper under cirka ett år
– Tio sammankomster, 3 tim/tillfälle
– Max tolv företag per omgång,
mixade branscher

– Föreläsningar, diskussion,
erfarenhetsutbyte
– Teman och frågeställningar
anpassas efter deltagarnas behov
och önskemål
– Investering: 10 000 kronor
Programmet har genomförts ett
stort antal gånger med mycket nöjda
deltagare
I slutet av november startar en ny
omgång, och du är också välkommen
att delta.

Objektvision
– lediga lokaler
och mark
Du som fastighetsägare kan utan kostnad
annonsera ut din lediga butiks- eller kontorslokal
eller kanske en tomtmark för etablering.
Katrineholms kommun vill underlätta för
intressenter som söker lokal för etablering och står
därför för denna tjänst som ger oss möjlighet att få
en helhetsbild över lokaler för etableringar.
Det är enkelt att lägga in objekt och möjlighet
finns att göra det med koppling direkt från
din ursprungssida för objekt. Kontakta då
Objektvisiona kundservice@objektvision.se eller
telefon 0480 47 75 60
Lediga lokaler & mark
Manual Kommun (objektvision.se)
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För mer information och
intresseanmälan, kontakta:
Gabriella Mast Weggeman
gabriella.mast.weggeman@mdh.se
Cilla Krantz
cilla@agrosormland.se
Mer information kommer efter hand
på hemsidan www.agrosormland.se

Gaseller i
Katrineholm
Dagens industri utser varje år Gaseller, Sveriges mest
snabbväxande bolag, enligt uppsatta kriterier och helhets
bedömning av bolag. I Katrineholm finns två företag, som har
sätet här, som vi vill gratulera till den fina utmärkelsen.
Noréns Skogshantering AB och Katrineholms Tak & Bygg
specialist AB.
FAKTA GASELLFÖRETAG
Gasellkriterier som ska uppnås enligt senaste årsredovisning om annat ej
anges: En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kr. Minst tio anställda.
Minst fördubblat sin omsättning, jmf första och sista räkenskapsåret under
perioden 2016–2019. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. Ett
positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. I allt
väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. Sunda finanser.

Planerade och pågående
upphandlingar inom
Katrineholms kommun
Inom områdena nedan planerar
Katrineholms kommun upphand
lingar. Några upphandlingar
annonseras inom kort och andra
har längre startsträcka. Listan upp
dateras kvartalsvis och objekt kan
tillkomma eller försvinna beroende
av ekonomiska förutsättningar och
ändrade behov.
• Verksamhetssystem Vård- och
omsorgsförvaltningen och
Socialförvaltningen
• Tvätteritjänster - tvätt av hyrtvätt
och tvätt av eget material 2021
• Verksamhetssystem
Bildningsförvaltningen
• Lärplattform Bildningsförvaltningen
• Bevakningstjänster

• Lås tillsammans med KFAB –
annonserad
• Larm och passage tillsammans med
KFAB – annonserad
• Digitala körjournaler
• Personbilar och lätta transport
fordon – annonseras inom kort
• Hyra av mindre maskiner –
annonsera
• Ljus- och ljud vid event –
annonseras inom kort
• Analystjänster vatten – annonseras
inom kort
• Enkät- och analysverktyg – RFI
annonseras inom kort inför en
kommande direktupphandling
• Kaffemaskiner – annons inom kort
• Direktupphandling av Kemikalie
register - hösten 2020/vintern

Nyföretagarcentrum och
de digitala möjligheterna:

– Vi ställer inte
in, vi ställer om
Du vet väl att du som funderar
på att starta företag, precis
har gjort det eller bara är lite
nyfiken på hur det fungerar,
kan boka en individuell
rådgivning helt kostnadsfritt.
Just nu är all rådgivning digital.
All information om hur du ska
gå tillväga finns på hemsidan.
Digitalt genomför vi också
Nyföretagarcentrums
utbildning ”Steget Till Eget”.
Utbildningen är kostnadsfri.
Mer information och anmälan
finns på hemsidan.

• Direktupphandling av webb-tv
(webbsända fullmäktigemöten)
våren 2021
• Direktupphandling av mörk
läggning/markiser våren 2021
• Direktupphandling av snittblommor
våren 2021
• Direktupphandling av cyklar och
reparationer sommaren 2021
• Direktupphandling av hedersgåvor/
klockor sommaren 2021
• Direktupphandling av bårbilar
hösten 2021
• Direktupphandling av
Terminalglasögon sommaren 2021
De annonserade finns i TendSign
Mer information eller specifika frågor:
upphandling@katrineholm.se

Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under
oktober jämfört med året innan
Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
2
5
5
3
4

AB
10
3
3
10
6

Totalt
12
8
8
13
10

AB
99
79
73
113
85

Totalt
124
119
116
140
123

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

EF/KB/HB
25
40
43
27
38

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and
Society och bygger på underlag från Bolagsverket.
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Nya produkter för en ny marknad

Zeo Concept
gasade sig ur
corona-krisen
Katrineholmsföretaget Zeo Concept ECE AB utvecklar och
säljer produkter som innehåller mineralen Zeolit. De används
bland annat som strö och fodertillsats till lantbruket, som
halkbekämpningsmedel, vattenförbättringsmedel och
jordförbättringsmedel. Efter en tuff corona-vår satsar nu företaget
hårt med nya produkter på schemat.
Efter att ha drabbats hårt av coronan
i våras hämtade Zeo Concept ECE
andan och har under hösten hittat nya
produkter och marknader.
– Ja, vi kände av våren, säger Oscar
Lyttbacka som är vd för Zeo Concept
ECE AB. I mars trodde vi inte att vi
skulle påverkas. Våra stora kunder
finns framför allt i Finland och vår
bedömning var att Finland skulle
hantera coronaläget precis som
Sverige och fortsätta hålla öppet.
Men plötsligt stängde de ner och vi
förlorade allt från mitten av mars till
augusti. Vi tappade 70–75 procent av
vår totala omsättning.
Sedan har det rullat på bättre för
Zeo Concept ECE. Finland vaknade till
liv samtidigt som de själva startade en
del andra projekt.
– Vi gasade oss ur situationen
istället för att lägga ned, säger Oscar.
Under tiden levde Finland på det
lager de hade, men nu har de inga
lager kvar och de behöver fyllas på.
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Vi levererar ändå inte så mycket
odlingsmaterial under vintersäsongen
så vi tycker att vi står stabilare nu inför
andra vågen än vi gjorde i våras.
– Allt behöver inte heller vara
negativt med coronan. Den fick oss att
skaffa en bredare kundbas och den
satte saker och ting på spets. Så vi
storsatsade inför hösten. Det har varit
mycket jobb men det har också varit
bra för oss.
– I maj släppte vi en ny produkt
som används inom lantbruket för att
kunna desinficera stora ytor. Vi har
också tagit fram en egen produkt
för desinfektion, Silver Safe, som
är bra i dessa tider. Den fungerar
bra på exempelvis tangentbord och
telefoner men också på publika ytor
i exempelvis restauranger, butiker
och andra platser där folk rör sig. Den
består av väteperoxid och två promille
silver. Silvret gör att medlet fastnar på
ytor och ligger kvar lite längre innan
man får en återväxt av bakterier. Man

”

Allt behöver inte heller
vara negativt med
coronan. Den fick oss
att skaffa en bredare
kundbas och den
satte saker och ting på
spets.
Oscar Lyttbacka om tillvaron
under 2020.

I corona-tider lancerar Zeo Concept ECE desinfektionsmedlet Silver Safe som används bland annat av städbolagen, här represente
rade av Hanna Askenbom från Just maid it och Maria Fredriksson från TT Clean. Oscar Lyttbacka ser stor efterfrågan på produkten.

behöver inte spraya lika ofta. Den
produkten lanseras just nu och vi
håller på med kampanjer via sociala
media.
Huvudinriktningen för Zeo Concept
ECE är produkter som innehåller
Zeolit. Det finns både naturliga och
syntetiska zeoliter. De naturliga
zeoliterna, som Zeo Concept arbetar
med, är ett bergmineral med mycket
lång livstid. De syntetiskt framställda
zeoliterna har en begränsad livstid
och tappar lite av sin effekt över tid.
Den zeolit som Zeo Concept
använder har haft en lång
produktionstid som enklast kan
sammanfattas så här: Asklager i en
vulkan utsattes under miljoner år
för tryck och hetta. Stenliknande
zeoliter formades i samband med
den kemiska reaktion som skedde när
askan kom i kontakt med saltvatten.
Zeoliten innehåller näring som
kaliumoxid, kiseloxid, kalciumoxid,

aluminiumoxid, magnesiumoxid,
ferrioxid, natriumoxid och titanoxid.
– Zeolit bryts i dagbrott och det
finns omkring 60 olika varianter. Vår
Zeolit bryts i Slovakien och är den
renaste zeoliten i Europa. Vi förädlar
råvaran som kan användas till mycket,
säger Oscar Lyttbacka.
Utvecklingen för företaget har varit
spännande.
– Zeo-Concept ECE AB bildades
2009 i Stockholm med fokus på
halkbekämpningsmedel importerat
från Kanada. Men företaget
missköttes och jag, Tomas Thor och
ytterligare tre personer köpte det
2013 och flyttade verksamheten till
Katrineholm. Tanken var fortfarande
att syssla med halkbekämpning via en
miljövänlig produkt, berättar Oscar.
Men zeolit visade sig vara lämpligt
för vidare användningsområden.

”

Det är inget hokus
pokus med zeolit
utan ren kemi. Zeolit
är naturens bästa
katjonbrytare.
Oscar Lyttbacka förklarar de
många användningsområdena
för mineralen.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Zeolit kan användas som jordförbättringsmedel, exempelvis på golfbanor. Bördigare jord och mindre bevattning är två effekter.

– Min vän Mattias Hultström
från Fors säteri i Floda ringde och
frågade om han fick köpa zeolit
för att använda som strö vid deras
grisproduktion. Han hade hört att den
skulle fungera bra även där.
– Efter ett tag hörde Mattias av sig
igen. Det visade sig att grisarna åt
av zeoliten och han undrade om det
var farligt. Det visade sig att grisarna
mådde bra av den nya kosten och
efter att vi kontaktat Parken Zoo och
Kolmårdens Djurpark om råd tog
även de in materialet till sina boxar.
I dag levererar vi zeolit till 18 olika
djurparker.
Zeolit används i dag inom lantbruk
och djurhållning som fodertillsatser
och strömedel. Fodertillsatsen
ökar upptagningen av proteiner
och begränsar risken för kolik och
magbesvär som diarré. Djuren
blir friskare och får ett starkare
immunförsvar.
Ströets förmåga att absorbera
främmande material gör att djuren får
en torrare miljö vilket minskar risken
för sjukdomar, halka, olyckor och
mögelangrepp. Lägg där till antalet
minskade arbetstimmar och den
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minimala påverkan på miljön som
produkten har.
När företaget köptes var det med
inriktning på halkbekämpnings
produkter och de finns fortfarande
kvar i sortimentet.
Idén med zeolit för att minska
halka kommer ursprungligen från
Kanada där uppfinnaren sökte
efter ett miljövänligt alternativ till
vägsalt, kemikalier, sand och andra
halkbekämpningsmedel efter att hans
hund avlidit i cancer, troligtvis orsakat
av vägsalt. Det gjorde stor succé i TVprogrammet Dragons Den i Kanada
där alla fem ”drakarna” ville vara med
och investera. På den skandinaviska
marknaden presenterades Zeolit
som halkbekämpningsmedel
vintern 2011/2012 och det
vann priset Framtidens
Innovation på Infrastruktur &
Kommunalteknikmässan 2012.
Effektiviteten är stor eftersom
zeoliten fastnar på isytan och inte
flyger iväg som sand kan göra.
Friktionen är sju gånger högre
jämfört med sand och nio gånger
högre jämfört med salt eller andra
kemikalier.

60
Matsmältning,
gasbildning och
benbildning påverkas
positivt av zeolit som
bland annat består av
cirka 60 % kisel

Zeolit används av djurparkerna förutom som strö också som fodertillsats. Djuren blir starkare och får ett starkare immunförsvar.

Vattenrening är ytterligare ett
användningsområde. Zeolit minskar
kloranvändningen till pooler och
spa-bad med upp till 60 procent. I
tvättmedel har zeolit till uppgift att
göra hårt vatten mjukare. Den ersätter
fosfor och minskar övergödningen av
sjöar och vattendrag.
Zeolit kan också användas till
absorbering av vatten, oljor och
gaser. Den kapslar in kemikalier och
vätskor effektivt i sina håligheter
och behåller dem där. I Tjernobyl
och Fukushima har man vräkt ut
zeolit i markerna eftersom den också
binder radioaktiviteten. Produkten är
bra vid spill på såväl vägbanor som
verkstadsgolv men den används också
vid sanering av jord och skog som
utsatts för föroreningar och är helt
ofarlig för människor, djur och natur.
Ett viktigt segment för Zeo Concept
ECE är användningen av Zeolit som
jordförbättringsmedel. Nyanlägger
man gräsmattor blandar man ungefär
10–20 procent zeolit i växtmassan. All
näring till jorden transporteras med
hjälp av vatten och kvaliteten på jord
kan vara olika. Är det dålig jord rinner
vattnet rakt igenom.

Den zeolitbehandlade jorden suger
istället upp vattnet och får ett bra
markbördighetsvärde när näringen
stannar kvar i växtmassan. När
jorden blir bättre minskar man också
övergödning som riskerar att rinna ut i
vattendrag och sjöar.
– Vi har levererat till 60 golfbanor,
säger Oscar Lyttbacka samtidigt som
han också lyfter fram kommunernas
behov av att få enklare och billigare
skötsel av sina parkytor.
– Kommuner behöver zeolit till
sina parker. Malmö kommun var vår
första kund med 60 000 kvadratmeter
parkyta att hantera. Nu gör vi hela
entreprenaden åt dem.
– Det är inget hokus pokus med
zeolit utan ren kemi. Zeolit är naturens
bästa katjonbrytare, förklarar Oscar
de många användningsområdena för
mineralen.
– Vi jobbar över hela Skandinavien
med att utbilda om zeolit. Ju mer vi
utbildar desto mer efterfrågan får vi
på produkten, men det är klart att
det ibland kan vara svårt att förklara
kemiska processer.
– Så istället för att prata jonbryt
Fortsättning nästa sida >>>

60
Det finns omkring
60-talet olika
zeolitvarianter, där
klinoptilolit är den
som Zeo Concept ECE
fokuserar på.
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Den zeolit som Zeo Concept ECE använder kommer från Slovakien där den bryts i dagbrott.

ningskapacitet,
ett begrepp som
agronomer möjligen
har koll på men kanske
inte trädgårdsmästarna,
pratar vi om
bördighet när det
gäller odling. Ju högre
jonbrytningskapacitet
desto bättre bördighet.
Att kunna
kommunicera ut
produkterna har
blivit allt viktigare
allt eftersom
användningsområdena
har vidgats.
– Det här med
Fors säteri var en tillfällighet, men
jag tror att vi kommit in på det här
med fodertillskott ändå förr eller
senare. Zeolit är inget nytt och har
använts tidigare inom bland annat
byggsektorn. Vi hittade en möjlighet
att bredda vårt användningsområde
och därmed hittade vi också en annan
väg att marknadsföra zeolit.
Coronan har påverkat näringslivet
på många sätt och Oscar ser med
spänning fram emot vad som kommer
att komma ur krisen.
– Det känns ändå som att företagen
har speedat upp och vågar göra
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saker de inte gjort
tidigare. Den digitala
utvecklingen har också
snabbats upp och det
har till exempel blivit
lättare att göra affärer
med utlandet. Coronan
har också gett oss
en tankeställare om
framtiden.
– För vår del tycker
jag att det ser bra ut.
Situationen nu bör inte
påverka oss på samma
sätt som i våras och
det kommer att göras
mer miljösatsningar
framöver. Vi tror
stenhårt på vår desinfektion så klart.
Nya produkter poppar upp, vi har
10–15 produkter som bara ligger och
väntar.
– Vi är sex stycken som är anställda
plus ett par konsulter och vi har en
lång lista på projekt som vi jobbar
vidare med för att hitta lösningar
åt våra kunder. Om vi behöver
anställa fler beror på vad som
händer. Vi behöver en säljare på
varje segment, två på odlingssidan,
två på lantbruk och nästa steg för
oss är vattenreningen, avslutar Oscar
Lyttbacka.
MATS FREDRIKSSON

50
Zeo-Concept ECE
AB levererar idag
ZeoGarden till över
50 golfbanor och
flera kommuner/
nöjesparker.

#DuGörKatrineholm
Förra året startade kampanjen Local is the new black i ett flertal stadskärnor och
självklart hakade Katrineholm på. Budskapet med kampanjen är att lyfta lokala
verksamheter och premiera kunderna som väljer att handla, äta och leva lokalt!
Det är viktigt att man som konsument förstår betydelsen av att handla lokalt för
att vi i fortsättningen ska ha tillgång till service och lokalt utbud.
I år utvecklar vi kampanjen och gör den mer lokalt förankrad genom att använda
#DuGörKatrineholm. Tillsammans, handlare som kund, gör vi Katrineholm till ett
attraktiv plats!
Läs mer på Citysamverkans facebooksida

Aktiviteter på gång
• Julskyltning 27 november blir i ny tappning med start av tomtejakt och annat
med tanke på gällande restriktioner.
• UF julmässa som kommer att vara utspridd på fler dagar, 14-17 december och i
gallerian Näckrosen, fd Glad Rags lokaler.
Här hittar du tips om aktiviteter du kan göra i Katrineholm
Visit Katrineholm
Evenemangskalendern i Katrineholms kommun

Julia
Rosqvist

Helene
Ahlström

På gång...
27 november
Julskyltning
4 december
Morgonsoffan digital version
14–17 december
UF-mässa i Näckrosen
17 december
Näringslivsnytt nr 10-2020

Roger
Tiefensee

Henrik
Ahlén

Marie Lindqvist

Missa inte den digitala
Morgonsoffan 4 dec
Kom ihåg Morgonsoffans digitala sändning. Från den 4 december kl 8 hittar du
länken här.
Julia Rosqvist är som vanligt programledare och gäster den här gången är Helen
Ahlström, Auktoriserad redovisningskonsult och affärsrådgivare, EY, Roger
Tiefensee, äppelodlare från Malmköping samt Henrik Ahlén, Sjöräddningssällskapet Hjälmaren och Marie Lindqvist, XL-Bygg Ålsäter.
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