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Vi har fantastiska företag i Katrineholm och vad gäller
deras utvecklingsmöjligheter så finns det en bra grund att
stå på. För kommunens möjligheter att stötta handlar det
som vanligt om samverkan, god kommunikation och att vi
har en bra dialog.
Den allmänna känslan är att det är ett bra tryck i
det lokala företagandet trots pandemin. Hotbilden
är konjunkturen som påverkas av saker som energioch bensinpriser, de ökande fraktkostnaderna och
halvledarbristen. Underleverantörer till framför allt
fordonsindustrin är beroende av att den industrin inte
stannar av och här är våra lokala företag duktiga på att
försöka stå på flera ben.
Bredden av företagande är också viktig för vår framtid
precis som att vi har en växande företagsamhet. Vi måste

dessutom fylla på med nya spelare och här har vi en
utmaning att öka småföretagandet i en bygd som har en
historia av framför allt stora industrier.
Med det sagt känns det extra bra att se att klassiska
lokala företag växer och tar nya steg in på nya marknader.
Ett sådant företag där hjärtat finns i, och brinner för
Katrineholm och dess landsbygd är Impecta Fröhandel
som med en förändrad ägarbild och nya större lokaler gör
sig beredd att ta sig an hela den nordiska marknaden. Om
detta kan du läsa i det här numret av Näringslivsnytt.
STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun
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Impecta Fröhandel är det lilla familjeföretaget som vuxit
och blivit stort. Ägarna, syskonen Veronica Gårdestig och
Michael Karlsson utsågs 2019 till Årets Företagare, inte bara
i Katrineholm utan i hela Sörmland och företagets starka
utveckling har sedan fortsatt. Men det började i betydligt
mindre skala.
– Det var mamma och pappa som
startade företaget 1975, berättar
Veronica. Vi bodde i Borggård
utanför Finspång då och pappa var
intresserad av odling men tyckte
inte att fröhandeln var så utvecklad
i Sverige som utomlands. Det fanns
inte lika mycket att köpa här.
– Så han började hemma i liten
skala. Han jobbade som bagare i

Konsum-bageriet i Finspång och gick
dit klockan tre på morgonen för att
sedan fortsätta jobba med fröerna när
han kom hem på eftermiddagen.
Målmedvetenheten att skapa något
av fröhandeln var stor redan från
början.
– Pappa hade bara vanlig folk
Fortsättning nästa uppslag >>>

IMPECTA ÄR MED PÅ
DEN NATIONELLA
SUPERFÖRETAGARLISTAN
En promille av Sveriges företag platsar
på denna lista som omfattar totalt 630
företag.
För att komma med på listan måste
man uppfylla ett antal kriterier.
Företagen ska ha ha presterat
bättre tillväxt än andra företag och
uppvisat en högre vinst, bättre
avkastning, högre effektivitet och en
starkare kapitalstruktur. Kriterierna
måste uppfyllas minst fyra år i rad.
Superföretagen ska ha en omsättning
på minst 10 miljoner kronor under det

”

senaste året. Elva av superföretagen på
listan är från Sörmland. Impecta blir nu
superföretag för femte året i rad.

För två år sedan
omsatte vi 49 miljoner
kronor, förra året 78
miljoner och i år ska vi
passera 100 miljoner
kronor i omsättning
Veronica Gårdestig vid diplomen som berättar att Impecta Fröhandel utsågs till Årets
Företagare i såväl Katrineholm som i hela Sörmland år 2019.
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Veronica Gårdestig om Impecta
Fröhandels ekonomiska
utveckling

Jimmy Andersson har arbetat på Impecta Fröhandel i Julita sedan 1989. Här vid maskinen som packar fröerna i påsar..
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Ida Berg och Maria Friberg jobbar vid den stora fröpackningsmaskinen i lokalerna i Gimgöl, Julita.

120

Blommor har inte alltid
funnits. För 100–120
miljoner år sedan
började blomväxternas
explosionsartade
utveckling.
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skola i ryggen men för att lära
sig företagande och hur de stora
aktörerna gjorde gick han en
korrespondenskurs i Företagsekonomi
och internationell handel.
Det packades fröpåsar hemma
i källaren och familjen hade hjälp
av nära och kära vid toppar i
beställningarna. Storasyster var sex
år och lillebror tre och Veronica har
minnesbilder av hur barnen var med
och lekte med fröerna. Man tog även
fram en egen katalog och Veronica ler
när hon berättar.
– Det var svartvita bilder som
häftades ihop med hjälp av en
hemkonstruerad häftapparat.
Mamma manglade sedan katalogerna
så att de inte skulle vara skrynkliga när
de skickades ut.
Verksamheten växte och snart
krävde den större utrymmen.
– Vi var kvar i Borggård till 1981.
Först flyttade vi verksamheten till en

ekonomibyggnad i närheten, men det
fungerade inte så bra som vi hade
tänkt oss. Så vi fortsatte leta efter en
plats med produktionslokaler och
två bostäder, en för oss och en för
farfar och farmor. Mamma kommer
från Gävle så vi tittade bland annat
i Dalarna innan vi hittade den här
platsen vid Gimgöl i Julita. Det var i alla
fall åt Gävlehållet från Finspång sett.
Här låg tidigare Tuppens Hemslöjd
där man sålt bland annat träskor och
näverslöjd i butiken och dessutom
haft restaurang och kiosk. Det visade
sig vara lämpliga lokaler också för
fröhandel och för Impecta var det
bara att flytta in och sätta i gång.
– Vi har byggt om och till i flera
omgångar sedan dess. De senaste
är nytt kontor 2016, nytt externt
lager 2018 och nu senast lokalerna
på Starrvägen i Katrineholm
där vi kommer att ha vårt
distributionscenter.

Allt som säljs testas av Impecta Fröhandel. Den exakta fröblandningen är viktig och Elvira Hammarbäck ser till att rätt mängd hamnar
i påsen. Att odla sina egna grönsaker i hemmet som man sedan skördar allt efter behov är en ny marknad för Impecta Fröhandel.

De första åren jobbade familjen
själva, och i slutet av 70-talet kom de
första anställda.
– Vi tog in säsongsanställda under
ganska många år, det var först i
mitten på 80-talet som vi började ta in
helårsarbetare, säger Veronica.
– 2001 gick Michael och jag in som
delägare och det var ungefär då som
vi började med e-handel. 2005 tog
vi över företaget efter pappa och
mamma. Jag blev Vd och Michael
marknadschef. Omkring 2009 tog
ekonomin fart, då började våra
investeringar att betala sig.
Fröbranschen är ganska smal och
det är inte så lätt att hitta personal
med den specialkompetens som
krävs.
– Nej, det är svårt. Man hittar
folk som kan de specifika delarna,
ekonomi, logistik etc. Men det är svårt
att hitta dem som kombinerar detta
med kunskap om fröer och odling. När

vi tidigare har rekryterat personal till
våra heltidstjänster har vi oftast gjort
det från gruppen av deltidsanställda
och de flesta av dem som jobbar hos
oss nu har varit med om det mesta
här ute och följt oss på vår resa.
Impecta har rekryterat internt och
det är först nu i samband med de
senaste årens utveckling man tagit
hjälp av rekryteringsbolag som sökt
personal till specifika tjänster.
– Vi har rekryterat en ekonom, en
produktionschef, en lagerchef och en
inköpare och jag känner det som att
jag har fått fyra högerhänder. På den
operativa sidan har vi också satt in
en driftsansvarig vilket avlastat mig
mycket, säger Veronica.
Kvalitetsansvar har alltid varit en av
grundstenarna i Impectas verksamhet.
Produkterna testas internt innan de

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Tio grönsaker du kan
så inomhus i mars:
lök, tomat, paprika
(sorter med kort
utvecklingstid), tomat,
kål, lök, basilika,
persilja, sparris,
purjolök (tidiga sorter)
Sara Bäckmos såskola
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De nya lokalerna på Starrvägen har gett Impecta Fröhandel ökad kapacitet.
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hundra
tusen
Det finns närmare
400 000 arter av växter
på jorden som har
beskrivits. 80.000 av
dem är ätbara och
70 000 av dem
används för medicin.
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går ut på marknaden och här slarvar
man inte.
– Det är viktigt att vi vet vad vi säljer
så att vi kan stå för produkterna.
Vi måste veta att fröerna gror, hur
växten beter sig, vilken näring som
behövs. Vi provsmakar grönsakerna
och kollar så att bönorna är trådfria
och morötterna bra. Vi vill kunna
allt om de saker vi säljer och vi
sätter en stor ära i det. Vi gör allt
marknadsföringsmaterial själva och vi
har höga krav på det vi gör, förklarar
Veronica som också lyfter fram att
kvalitetstänkandet inte stannar inom
det egna huset.
– Vi ställer också krav på våra
återförsäljare. Vi vill att alla ska känna
samma stolthet över vårt varumärke
som vi själva gör. Kvalitet kommer
inte av sig självt utan just genom
att man ställer krav och det handlar
inte bara om yta. För vår del handlar
det om allt från att plocka upp skräp
som ligger på golvet i lokalen till
att vi är tydliga i instruktionerna till

kunden. Vi får också mycket positiv
feedback från våra kunder. Vi finns
hos trädgårdshandlare landet runt
men inte ute i dagligvaruhandeln med
två undantag, ICA Julitahallen och ICA
Speceritjänst.
Coronaperioden innebar ett lyft för
Impecta. När folk stannade hemma
fick de nya vanor. Handarbete och
renovering var ett par av dem.
Odling en annan. Intresset för att
odla hemma ökade explosionsartat,
har fortsatt växa och trycket på
verksamheten i Julita är stor.
– För två år sedan omsatte vi 49
miljoner kronor, förra året 78 miljoner
och i år ska vi passera 100 miljoner
kronor i omsättning, säger Veronica.
Det går att dubbla omsättningen
på kort tid i uppstartsfaser av
företag, men det är svårare när man
redan ligger på hög nivå. Att öka
omsättningen på kort tid innebär
också en belastning på företaget
med ökat slitage på maskiner och

Mimmi Lundin och Simon Sundqvist packar och gör leveranserna klara till kunder som beställt från nätbutiken.

människor, krav på mer personal för
att hinna med och ständig stresstest
av vad organisationen mäktar med.
Inte sällan kommer det surt efter.
– Vi är medvetna om riskerna. När
vi passerade 50 miljoner insåg vi att
vi behövde en plan för framtiden. Hur
ville vi att det skulle se ut 2025?
– Under de två senaste åren har vi
också varit ganska hårt uppvaktade
av folk som vill vara med och satsa
tillsammans med oss men vi har
kategoriskt tackat nej till kapital
utifrån. Sedan fick jag ett mejl som
var intressant och jag sa till Micke att
det här bör vi nog titta närmare på,
berättar Veronica.
Mejlet kom från en företrädare för
ett norskt bolag och ledde till ett möte
som var intressant för alla parter.
– De ville vara med och utveckla
branschen och de ville ha oss med på
en resa ut i Norden. Det hela ledde
till att vi inledde ett partnerskap och
startade den nya koncernen Growers

Group. Vi har ambitionen att bli en
ledande nordisk leverantör som
driver både ett företagssegment
där man tillhandahåller teknologi,
produkter och tjänster för att
optimera trädgårdsodling och
relaterade verksamhet, och ett
konsumentsegment, bestående
av onlineförsäljning av fröer och
trädgårdsprodukter under varumärket
Impecta.
Ambitionen är att kunna försörja
hela Norden med fröer.
Growers Group ägs huvudsakligen
av det norska Private Equity-bolaget
Norvestor men Veronica och Michael
är kvar som delägare.
– Konkret innebär det att vi i dag
är tre bolag i koncernen och att vi
har tagit Impecta in i något där vi
tillsammans med andra kommer att
bli större på marknaden. Samtidigt

Fortsättning nästa uppslag >>>
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tusen
För mer än 4000 år
sedan började de
gamla egyptierna odla
blommor.
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Veronica Gårdestig och Michael Karlsson. Foto: Impecta Fröhandel

2000
Varje år presenterar
Impecta fröhandel en
katalog som innehåller
ca 2000 olika kvalitets
produkter. Enbart
egna fröer, inga
masstillverkade eller
utländska märken.
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fick vi en motorväg in på den norska
marknaden där vi jobbat länge för att
ta oss in. Vi har redan Plantagens alla
butiker som återförsäljare kommande
säsong och nu öppnar vi också vår
norska näthandel Impecta.no. Det
är en utmaning att ta sig in på de
andra marknaderna och det är därför
som vi öppnar en egen näthandel i
Norge där vi kommer också att ha ett
centrallager.
Så med facit i hand så var det smart
av Veronica och Michael att svara på
mejlet från norrmännen.
– Med en stor ägare i botten ställs
det andra krav men det har också
gett mig en energiboost och det är
verkligen utvecklande när det kommer
in nya människor och man ser hur de
driver verksamhet på andra sätt än
vad vi gör.
– Vi är nu fler som delar på
ansvaret vilket känns jättebra. Det
är aktörer som är intresserade av
verksamheten och vi tycker att vi på

det här sättet har säkrat bolagets
framtid. Utvecklingen gynnar alla
som jobbar här och det känns som
att alla i personalen också är med
oss. Och även om det händer mycket
omkring oss vilket innebär en del
resande så spenderar jag 90 procent
av arbetstiden i Julita. Det är svårt att
driva en verksamhet utan att vara en
del i den och vi har inga som helst
planer på att lämna vare sig företaget
eller Julitabygden.
Den senare frågeställningen aktua
liserades när Impecta köpte lokalerna
på Lövåsen i Katrineholm som tidigare
huserat PostNord. För att kunna möta
den ökade efterfrågan behövde man
öka kapaciteten på distributionen och
här har lokalerna och dess möjligheter
en stor betydelse.
– Vi har haft med i våra tankar
att om något ska flyttas från Julita
så är det distributionen och det är
lättare att sköta den från Katrineholm
som ligger bra till logistiskt. Så vi

”

Vi är rädda om företaget trots att det inte
bara är vi som äger det längre. Vi vill att det
ska fortsätta att utvecklas. Det var mamma
och pappa som startade det så det finns en
stark känslomässig aspekt på vårt tänkande.

Michael Karlsson och Veronica Gårdestig. Foto: Impecta Fröhandel

började leta lokaler och kontaktade
Carina Lloyd och Stefan Toll på
Näringslivskontoret i Katrineholms
kommun. Vi förklarade våra behov
och undrade om de kunde hjälpa oss.
Sedan gick det ganska snabbt att hitta
lokalerna på Starrvägen.
– Lövåsen har ett bra läge,
lokalerna var lagom stora och det
visade sig att det blev billigare att köpa
än att hyra. Vi såg potentialen att med
ganska enkla medel bygga om så att
de skulle passa den logistiklösning vi
hade. Det handlar dock inte om någon
flytt av företaget, allt utom plock
och pack blir kvar i Julita, förtydligar
Veronica.
– Det här skedde samtidigt som
affärsmöjligheten med norrmännen
dök upp. Det råkade bli så, det var
inget vi hade planerat.
Fortfarande pågår byggnation, men
verksamheten är annars redan i gång.
– Vi har rekryterat personal som
börjar i de nya lokalerna. 20 nya

visstidsanställda har redan börjat
och när det sedan kommer in nya
produkter kommer det in fler. Målet
är ju att förse hela Norden med fröer
från Impecta och ambitionen är att ha
full verksamhet året runt med bara
heltidsanställda. Men Micke och jag är
kända för att inte förhasta oss så det
får ta den tid det tar.
– Vi är rädda om företaget trots
att det inte bara är vi som äger det
längre. Vi vill att det ska fortsätta
att utvecklas. Det var mamma och
pappa som startade det så det finns
en stark känslomässig aspekt på vårt
tänkande.
– Pappa fyllde 80 i september
men de är fortfarande med och följer
vad vi gör och de är stolta över vad
vi åstadkommit. De brukar ta en
promenad varje dag för att titta på
odlingarna. De sådde ett frö som
sedan har växt, avslutar Veronica
Gårdestig.
MATS FREDRIKSSON

2000
Solros är en vacker
blomma som inte bara
består av en blomma,
utan av 1000–2000
unika blommor som
alla hålls ihop av en
stjälk.
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Grönt lån är en del av Almis
erbjudande kring hållbarhet där
små och medelstora företag kan få
finansiering till sin gröna satsning
och på så vis rusta sig för framtiden.
– Med anledning av att hållbarhet
och miljöfrågor blir allt viktigare blir
det också aktuellt för allt fler företag
att hitta gröna lösningar som bidrar
till ett mer hållbart företagande. Almi
kan hjälpa till i den omställningen
genom att erbjuda bland annat ett
grönt lån. Lånet ska användas för
gröna satsningar som kan kopplas
till minst ett av miljömålen i EU:s
Taxonomi, säger Danait Hagos,
rådgivare på Almi.

Mer än bara ett lån

Ska ditt företag vara en del av
framtiden behöver du få in
hållbarhet som en central del av din
affär. Gör du det kommer du snart
att se att hållbarhet och lönsamhet
går hand i hand.

rådgivning i form av Framtidsdialog
och Hållbarhetsworkshop. Dels för
att du ska få stöd i att säkerställa
att din gröna satsning är relevant
och väsentlig för ditt företags
hållbara utveckling, dels för att du
ska få kunskap och insikter inom
hållbarhet som du kan få in i din
affär, säger Danait Hagos.
Grönt lån är helt enkelt en
investering mot en lönsam
och hållbar framtid för ditt
företag. Läs mer om lånet, hitta
kontaktuppgifter och kom igång
med Framtidsgeneratorn

Så kan ett grönt lån hjälpa
dig i omställningen

Tack vare en garanti från Europeiska
Investeringsfonden kan Almi
erbjuda Grönt lån till förmånligare
villkor än Almis övriga lån. Det
innebär bland annat längre löptid,
amorteringsfrihet och lägre ränta.

– Men att ställa om kräver kunskap.
Det är därför Grönt lån föregås av

Danait Hagos, rådgivare på Almi.

Nu är det dags att nominera
personer i Katrineholm, Flen och
Vingåker till Årets Företagare.
Vi kommer även att utse Årets
Unga Företagare som delas ut till
en företagare under 35 år.
Företagarna Katrineholm-FlenVingåker delar ut priset Årets
Företagare och Årets Unga
Företagare för att lyfta fram
människorna bakom företagen.
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Vi vill synliggöra de företagare
som genom sitt engagemang
och entreprenörskap jobbar hårt
för att driva och utveckla sina
verksamheter och göra allt bättre
affärer.
Läs mer här.

Missa inte en unik möjlighet till rådgivning genom denna utvecklings- och
hållbarhetsmetod som omfattar hela gästresan! Vi vill tillsammans med dig som driver en verksamhet inom eller med koppling till mötesindustrin - skapa
förutsättningar för en stark mötesdestination.
Rådgivningen inom Swedish Welcome drar igång våren 2022 och omfattar hela
gästresan - från digital kommunikation till upplevelsen av besök och avresa.
Även hur arbetet bakom kulisserna kan förstärkas. Ni kommer få ta del av råd
och förslag helt baserade på verksamhetens behov och möjligheter. Läs mer om
Swedish Welcome här.
Begränsat antal platser – och först till kvarn gäller. Är du intresserad av att delta?
Kontakta Sandra Wisén sandra@stua.se , 0155-15 02 42
Utvecklingsinsatsen erbjuder också:
• Rådgivning i hållbar utveckling och bättre gästupplevelser
• Rådgivning i digital utveckling med fokus på digital synlighet och försäljning
• Utveckling av produkter anpassade efter kundernas nya krav
• Möjlighet att skapa samarbeten med verksamheter utanför den traditionella
mötesindustrin
• Workshops
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Under hösten 2019 gick ett flertal stadskärnor i
Sverige samman i kampanjen "Local is the new
black" med syfte att lyfta sina lokala verksamheter
under Black Friday/Week. +Katrineholm hakade på
har anpassat kampanjen för Katrineholm.

Cecilia Elert tillsammans med butiksanställda Ellen Hagstedt och
Simon Anderbro. Foto: Therése Larsson.

Tanken är att lyfta Katrineholms kommuns lokala
verksamheter och belysa vikten av att man som
kund väljer att handla varor och tjänster lokalt.
För att förstärka kampanjen har papperskassar
och dekaler med #DuGörKatrineholm tryckts upp.
Materialet är till för alla lokala verksamheter i
kommunen och finns att hämta på +Katrineholm.

Priset har efter nomineringar
från allmänheten dragits i
en jury från Citysamverkan
som utsett vinnaren och
motiveringen lyder:
"Med nytänkande och
2021
kreativitet har butiken utmärkt
sig extra mycket under år 2021.
Elerts färghandel är en förebild
när det gäller samverkan, service och samhällsengagemang.
Må ni sätta färg på Katrineholmarnas hem i över hundra år
till"

Årets
butik

Stort grattis till Cecilia Elert med medarbetare.

Den 25–27 november fyller vi Katrineholm med
massor av spännande kulturevenemang! Se hela
programmet här.
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Om vädret tillåter ska isbanan vara
åkbar från den 25 november till och
med sportlovet. Det är fritt för alla
att åka och banan är öppen dygnet
runt.
Skridskor och hjälm finns

att låna på Fritidsbanken på
Köpmangatan, ett stenkast från
isbanan och för den som vill åka till
musik finns möjlighet att utnyttja
musikstolpen i anslutning till banan.
Arrangemanget med isbanan är

Var med och rösta fram årets mest stämningsfulla
skyltfönster i centrum!
26 november kl 10.00 startar årets julskyltning i centrum
och även i år har du möjlighet att rösta fram din favorit!
Tävlingen pågår t.o.m. 15 december och vinnaren utses
på Tomtenatta 16 december. Skicka din röst till info@
pluskatrineholm.se eller ring in din röst på 0150-44 41 40.
Istället för tomtar har handlarna i år gömt polkagriskäppar
i sina skyltfönster! Hittar du alla polkagriskäppar har
du chansen att vinna fantastiska julklappar från våra
centrumbutiker.
Jakten kan börja 26 november och pågår till och med 16
december. Skicka in ditt svar till info@pluskatrineholm.se
eller ring in ditt svar till 0150-44 40 40.

möjligt genom Citysamverkan och
samarbetet med Katrineholms
kommun och Tekniska Verken.
Foto: Therése Larsson.

Vi kan förvänta oss en shoppingkväll med
stämningsfull julmusik men också med aktiviteter
för hela familjen. Redan under sena eftermiddagen
tänds lyktorna i förskolebarnens ljusinstallation på
Torget. Butikerna har öppet till 20.00 och under
kvällen blir det ponnyridning för barnen men också
tomteparad med mopedklubben Kolvbultarna,
ishockeyuppvisning på isbanan av Katrineholms
Hockeyklubb, modevisning och mycket annat.
Bland annat har UF julmarknad i Magasinet. Och så
får vi inte glömma att tomten kommer på besök…
Arrangör: Citysamverkan i Katrineholm. Läs mer
om julens evenemang på visitkatrineholm.se eller
event.katrineholm.se
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Alla flickor och kvinnor har rätt att växa upp och leva utan
våld. Den 22 november till 10 december deltar Katrineholms
kommun i den internationella kampanjen 16 Days of Activism
against Gender-based Violence (könsbaserat våld). Kampanjen
syftar till att motverka våld mot flickor och kvinnor.
Vår medverkan i 16 Days of Activism är en viktig del i vårt arbete med att förebygga
könsrelaterat våld och våld i nära relationer. Tillsammans med det lokala civilsamhället och
näringslivet tar vi ett gemensamt krafttag och ansvar i frågan och genomför olika aktiviteter.
Här följer några av alla viktiga saker som händer under perioden för att uppmärksamma och
motverka våldet.
• Föreläsning av kriminolog Nina Rung den 2 december på Ängeln om Huskurage och våld
i relationer. På plats är också KFAB och Hyreshuset som berättar om hur de jobbar med
Huskurage. Anmälan krävs!
• Stickcafé under tre onsdagar där vi stickar i orange för att uppmärksamma kampanjen.
• Ljusmanifestation den 25 november med Kvinno- och Tjejjouren Miranda och Perrongen.
• Kommunen lyser upp Djulö allé och Stadsparken i orange belysning för att uppmärksamma
16 days of activism.
• Utställning på Ängeln med temat Stoppa barnäktenskap, tidiga graviditeter och våld mot
kvinnor och barn. Utställningen pågår 22 november till 10 december och arrangeras
av Kvinno- och Tjejjouren Miranda, Brottsofferjouren i Katrineholm-Flen-Vingåker och
Katrineholms och Vingåkers Zontaklubb.
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22 november – 10 december
Utställning på Ängeln med
temat Stoppa barnäktenskap,
tidiga graviditeter och våld
mot kvinnor och barn
25 november
Ljusmanifestation med
Kvinno- och tjejouren Miranda
och Perrongen.
25 – 27 november
Kulturnatten
2 december
Föreläsning på Ängeln
av kriminolog Nina Rung
om Huskurage och våld i
relationer

Johan Ehrenberg är december månads gäst hos Nätverksfrukost KFV

3 december
Nätverksfrukost KFV, ComMat
kl 8–9
Missa inte höstens andra Nätverksfrukost KFV som gästas av Johan Ehrenberg,
journalist, publicist, företagare, debattör, författare och styrelseordförande för
elbolaget, ETC El som driver Solkullen i Katrineholm. Moderator för Nätverks
frukost KFV är Jens Lind. Tid och plats: Fredag 3 dec 07.30–09.00 på ComMat.
Dagens värdar är Katrineholms kommun, Företagarna, och Almi. Evenemanget är
gratis. Bindande föranmälan här.

16 december
Näringslivsnytt nr 10-2021
12 januari
Nyköping. Utbildning Rätt
Fokus. Östsv. Handelskam.
19 januari
Nyköping. Utbildning Rätt
Fokus. Östsv. Handelskam.
24 februari
Näringslivsnytt nr 1-2022

Utveckling i kommunen under
oktober jämfört med året innan

Utveckling i kommunen jan–okt
jämfört med året innan

Period
2021
2020
2019
2018
2017

Period
2021
2020
2019
2018
2017

EF/KB/HB
6
2
5
5
3

AB
7
10
3
3
10

Totalt
13
12
8
8
13

EF/KB/HB
38
25
40
43
27

AB
83
99
79
73
113

Totalt
121
124
119
116
140

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

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.
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Upptäck
Katrineholm

FOTO: THERÉSE LARSSON
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