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Vi går mot ljusare tider!
Det är skönt när ljuset återvänder, det ger oss ännu mer energi inför de möjligheter vi har framför oss!
En del tid har under en period gått åt till omvärldsbevakning. Det händer
mycket även hos våra kollegor i kommuner runt om i landet. Det finns en del
etableringar som vill till Sverige från andra länder och vi försöker få dem att förstå
Katrineholms alla fördelar.
Debatten om gods på järnväg och att nå statens miljömål gör att logistikcentrum
blir än mer intressant som plats. Det är minst sagt fullt upp med ett antal spännande frågor som söker svar. Det gäller både vårt befintliga lokala näringsliv och
nya intressenter.
Vi håller också på att se hur vi ska kunna jobba med destinationsutveckling
framåt, ett nödvändigt arbete som berör alla delar av orten, såväl staden som
landsbygd. Digitalisering och dess medföljande ständiga utveckling är på agendan
hela tiden.
Företagsbesöken fortsätter inte i samma takt som tidigare men några per vecka
blir det. Om vi inte har träffats ännu så kommer jag gärna på ett besök. Det är
mycket inspirerande och lärorikt att få insyn i de dagliga möjligheter som finns i
vårt näringsliv. I detta nummer belyser vi Sims, där vi tidigare gjort företagsbesök.
Ett intressant företag med starkt miljöfokus.
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Sims ser avfall
som en resurs
Nordens största anläggning för
elektronikåtervinning finns i Katrineholm

På kort tid har Sims Metal Management i Katrineholm byggt upp
den enskilt största anläggningen för elektronikåtervinning i
Norden. Affärsmässigt är företaget en av de största aktörerna i
världen i en bransch som har en strategiskt viktig roll när det gäller
att förse den ständig växande elektronikbranschen med nödvändiga råvaror. Men i grunden finns också filosofiska frågeställningar
kring vårt konsumtionssamhälle och hur vi ska kunna rädda vår
miljö.

470
tusen ton
elektronik för
återbruk och
återvinning
tar Sims emot
på totalt 30
anläggningar
världen över.
Anläggningen i Katrineholm är störst i Norden
och tar emot 30 000 ton
per år.

4

Jesper Nyberg är vd för Sims anläggning
i Katrineholm. Han har varit i branschen
i drygt 20 år och vet det mesta om återvinning av elektronik.
– Vårt företag hette från början Mirec
och låg i Norrköping, berättar Jesper.
Ordet kopplar till miljö och recycling och
ägarna var holländska. 2005 köptes Mirec-gruppen i Europa av Sims och vi blev
ett globalt företag.
Sims startades 1917 av Albert Sims
från Australien och företaget har alltså
nyligen firat 100-årsjubileum. 2002 startades Sims Recycling Solutions i England
för att ta hand om den ökande mängden av elektronikskrot. Efterhand har
företaget köpt upp fler konkurrenter och
senare gått samman med Metal Management, ett amerikanskt bolag. I dag är
bolagsnamnet Sims Metal Management
och huvudkontoret ligger i New York.
Företaget är världsledande när det gäller
att ta emot material för metall- och elektronikåtervinning.

Sims driver verksamheten i två divisioner. Den stora divsionen är metall där
Sims varje år samlar in tio miljoner ton
stålvaror på fem kontinenter. Totalt har
man här 230 anläggningar i bruk.
– Vi tillhör divisionen Recycling med
totalt 30 anläggningar som tar emot
470 000 ton elektronik för återbruk och
återvinning, säger Jesper Nyberg.
Huvudkontoret ligger i New York. Hur ame
rikanska är ni?
– Jag var orolig för att vi skulle bli
mer amerikaniserade, men våra principer anammas mer och mer av det
amerikanska tänkandet. Vi har starka
kärnvärden som vi följer. Vi bryr oss
om våra kunder och anställda men vi
vill också vara transparenta. Vi hanterar stora volymer gods men också stor
ekonomi. Vi är ett hundra år gammalt
företag och vi kan se tillbaka på en
stark historia men vi tittar framför allt
framåt. Vi går bra och är framgångsrika,
men det är ingen självklarhet så fortsatt

Jesper Nyberg, vd på Sims Metal Managements anläggning i Katrineholm, visar upp företagets
ledord: Säkerhet, integritet, respekt, transparens, socialt ansvarstagande och professionalism.

fokus framåt är avgörande för oss. Hur
kan vi bidra till en bättre värld? Värderingarna kan tyckas amerikanska, men
de är också värderingar som vi kan stå
för.
Vad är dina erfarenheter av att jobba på
en global marknad?
– Jag tycker att Sverige ligger i
framkant i vår bransch. Vi tar ansvar.
Det kanske ligger i affärskulturen men
också i ledarskapet hos cheferna. Jämför vi med USA är det stora skillnader
i hierarkierna inom företagen. Här ser
vi att vi har olika förmågor men vi ska
leverera tillsammans och vad gäller den
saken är vi många gånger bättre än
andra länder.
– Det är också spännande att jobba
i en global koncern med olika kulturer i
olika länder. I dag säljer vi våra tjänster
i Norden och över hela världen utom
Afrika. Det gäller att förstå hur de olika
kulturerna fungerar för att kunna göra
affärer.

– Vi säljer ju inte bara produkter för
återbruk och råvaror som olika metaller.
Vi säljer också service. Med GDPR ökade
informationssäkerheten och på den
marknaden säljer vi sekretesstjänster
där vi på ett för kunden säkert sätt kan
radera datorer och mobiler på information innan de går till återbruk eller
återvinning.
Att Sims hamnade i Katrineholm har
sin egen historia som Jesper också är
inblandad i.
– När producentansvaret infördes
2001 blev det starten för den här typen
av verksamhet som ganska snart utvecklades från bara insamling av elskrot till
att också omfatta miljösanering, berättar
Jesper.
– Det innebar att vi började separera
och ta bort farliga ämnen från materialet
så att det kunde förädlas. För att bli bra
på att få ut de värdefulla materialen och
att få det att fungera i större skala tillfördes mekaniska processer.

Producentansvar

innebär att producenterna ansvarar för att samla
in och ta omhand uttjänta
produkter.
I Sverige har vi lagstiftat
producentansvaret för
åtta produktgrupper i
dag:
•
•
•
•

•
•
•
•

Batterier
Bilar
Däck
Elutrustning (inklusive
glödlampor och viss
belysningsarmatur)
Förpackningar
Returpapper
Läkemedel
Radioaktiva produkter
och herrelösa strålkällor. (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Dessutom finns det
frivilliga åtaganden, som
liknar producentansvar,
för kontorspapper och
lantbruksplast.
(Fakta: Naturvårdsverket)
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Det material som kommer in på sorteringslinan sorteras manuellt. Först tas farligt avfall bort men också sådana produkter som
ska återbrukas, d.v.s. användas igen så som de är. Den elektronik som blir kvar går vidare för ytterligare sortering och material
återvinning.

7192
ton järn återvanns från
WEEE under
2017. Det är
lika mycket
som ett Eiffeltorn.
WEEE står för Waste
Electrical and Electronic
Equipment och omfattas
av ett EU-direktiv för hantering av elektriskt och
elektroniskt avfall.

6

Den mekaniska bearbetningen i Norrköping startades 2007 men produktionen
där blev inte långvarig innan lokalerna
brann ner och Sims blev husvilla.
– Vi behövde omlokalisera oss och vi
tittade på Norrköping, Västerås och
Katrineholm, berättar Jesper. Valet föll
på Katrineholm och lokaler som Scania-Bussar hade lämnat.
För att inte förlora kunder och position
på marknaden var det bråttom med
lösningen.
– Det gick fort från när vi började leta
efter nya lokaler tills vi var på plats här.
I oktober 2007 körde vi igång, bara fyra
månader efter branden, en kort startsträcka. Kollegor i branschen täckte upp
för våra kunder under tiden och redan
i mars 2008 hade vi fullt ut fått våra
kunder tillbaka.
– Det finns en lojalitet inom branschen. Vi har ett gemensamt syfte varför
vi finns till, säger Jesper. Vi hjälpte själva

ett företag i Norge förra året när de
hamnat i samma situation. Sedan är vi
självklart kommersiellt drivna företag
och i vårt segment finns det fem större
aktörer i Sverige som slåss om jobben.
På ett säkert och effektivt sätt tar alltså
Sims hand om allt från rådgivning och
utbildning till logistik, hantering och försäljning av produkter och returmaterial.
Anläggningen i Katrineholm är i dag en
av de största anläggningarna för elektronikåtervinning i Norden. Det material
som samlas in och kommer hit hanteras enligt kundernas krav och värderas
utifrån hur det ska användas.
– Först vill vi se om produkten kan
användas som den är, säger Jesper. När
det gäller datorer, mobiltelefoner och
liknande så tas information bort på ett
för kunden garanterat säkert sätt. Är inte
produkten tillräckligt bra för återbruk så
är nästa del i kedjan att reservdelar tas
ut.

Nästa steg i arbetet är att sortera olika typer av produkter från varandra. Vissa kommer det att plockas reservdelar ifrån innan de
går vidare för materialåtervinning. På det breda bandet längst ned till vänster klarar man att sortera ut plaster från metaller med
hjälp av induktiv sortering. Om materialet är sorterat när det kommer, som exempelvis tv-apparaterna, underlättar det arbetet.
Sista steget, som också är den delen
som är störst i omfattning, är material
återvinning.
– Vi brukar säga att vi samlar in allt
från eltandborsten till tv-apparaten och
här i Katrineholm tar vi emot 30 000 ton
elektronik vilket motsvarar 20 miljoner
produkter per år. Volymen mäts i vikt
och eftersom tonnaget varit konstant
under flera år så har mängden produkter ökat i takt med att vikten på dem har
minskat.
– Vi är verksamma på den nordiska och baltiska marknaden och vi har
många mottagningsanläggningar för
att vi ska kunna vara servicenära våra
kunder. Men det är i Katrineholm vi har
resurserna att återvinna materialet. 75
personer jobbar här totalt varav 55 är
anställda av oss och resten är inhyrda.
– Vi har lite toppar och dalar och vår
materialingång påverkas av folks vilja att
återvinna elektronik vilket i sin tur påverkas av saker som dåligt väder, årstids-

städningar, lansering av nya produkter
på marknaden m.m. Tio av våra anställda jobbar med återbruk.
Jesper Nyberg är noga med vokabulären när han beskriver möjligheterna som
finns i det insamlade materialet. Skrot
och avfall har ersatts av andra ord.
– Vi ser avfall som en resurs och
pratar mer om återbruk, återanvändning
och återvinning – Reuse & Recycling.
Vi vill ändra tankesättet hos folk och
med ett nytt ordval så kan vi kanske
påverka så att vi kommer bort från slit
och släng-samhället. Vill inte jag ha min
produkt längre så kanske någon annan
vill ha den.
– Tidigare var kapitalvaror dyra
investeringar. I dag handlar vi mer saker
men med lägre kvalitet. På Sims tar vi
vårt ansvar i återvinningskedjan, men vi
måste också informera konsumenterna
om miljöproblemen med den typen av
konsumtion.

20
miljoner
produkter tar
Sims i Katrine
holm emot
varje år.
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Återbruk, återanvändning och återvinning – Reuse & Recycling. Elektronikprodukter kan få ett förlängt liv. I sin helhet eller i delar.
Metallerna som är värdefullast att återvinna är guld, koppar, silver och palladium.

97
procent av det
material som
Sims får in
återvinns.
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Bekvämlighet hos oss konsumenter är
en faktor av betydelse för utvecklingen
inom det här området. Budskapen om
mänsklighetens påverkan på miljön måste vara tydliga för att nå fram i informationsbruset och det finns också starka
intressen som drar åt ett annat håll.
– Greta Thunberg har ett enormt
starkt budskap och når fram på ett
sätt vi inte sett tidigare både vad gäller
innehåll och framförande, konstaterar
Jesper.
– Kan producenterna få konsumenterna att välja bra material ökar återvinningsgraden. Produkterna blir dyrare
men återvinningen blir högre. Vi måste
få en svängning på marknaden. I dag
görs val av produkt utifrån design och
teknik och inte miljö.
Hur ser ert vardagliga arbete ut?
– Tillsammans med kunden bygger
vi upp en logistik så att vi får materialet
hit i rätt tid. Alla vill inte återbruka och
kundens krav här ger oss stöd när vi undersöker om det ska gå till återbruk eller
återvinning. Svaret avgör hur vi sedan
styr upp det mot de processer vi har för
hantering. Vi gör en okulärbesiktning
och sorterar, förklarar Jesper Nyberg.
– Sedan miljösanerar och förädlar vi

materialet mekaniskt. Det ska falla isär
och vi använder magnetism, densitet
och storlekssiktning för att dela upp
det. Genom magnetism utsorteras till
exempel järn och 35 procent av det
utsorterade materialet är järn som säljs
tillbaka till smältverken. Även aluminium
separeras med hjälp av en typ av magnetism. Metallerna som är värdefullast
att återvinna är guld, koppar, silver och
palladium.
– Att sortera på det här sättet är alla
i branschen bra på. Vi är också duktiga
på induktiv sortering. Materialet positioneras då på ett brett band och därifrån
kan vi sortera metall från plast. Många
av våra nya elektroniska produkter
innehåller mycket blandat material.
Det är bara cirka tre procent av det
Sims får in som deponeras. Av det övriga
går en del till energiutvinning i form av
fjärrvärme och el, men den stora delen
går till återvinning. Det handlar om metaller och en del plaster som går direkt
till smältverk för att bli nya råvaror.
– Jag brukar kalla de som jobbar på
sorteringslinan för miljöhjältar, säger Jesper. Kvaliteten på vad vi gör är
beroende av deras förmåga att sortera
och ta bort farligt avfall. Verksamheten

Utsorterade metaller säljs tillbaka till smältverken för att bli nya råvaror till industrin.

är hårt reglerad vad gäller lagkrav och
kvalitetsnivåer och jag tycker det är bra
med höga standardkrav. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö
och informationssäkerhet. Det är inte så
många som är det.
– Vi vill vara det bästa alternativet
även om vi kanske inte är det billigaste.
Vi vill leva upp till det vi har sagt.
Kompetensförsörjningen är för Sims
som för många andra i Katrineholm ett
problem
– Utmaningen är att attrahera folk att
jobba här. Vår strategi är syftesorienterad, det handlar inte bara om att tjäna
pengar och vi måste försöka få ut det
budskapet bland de anställda. Det här är
en framtidsbransch och behovet att fylla
på med kompetens är stort.
– Jag kommer från ledarskapet inom
idrotten och det har jag tagit med mig
i mitt arbete. Vår personal är våra miljöhjältar och det är deras kunskap som
är avgörande för vår framgång.
– Vi har gjort en omorganisation där
vi blivit färre anställda. Men med färre
människor kan vi ändå få mer gjort om
alla förstår varför de gör olika saker.
Tillsammans gör vi ett bättre jobb. De
anställda är vår viktigaste resurs. Man

måste ha lite hjärta för arbetsplatsen
och trivs de så stannar de, säger Jesper.
Hur ser du på framtiden inom er bransch?
– Att strategiskt fokusera på de globala mål som FN har satt upp är en grund.
Vi måste också vara flexibla. Marknader
och beteenden förändras och konsumtionen styr hur vi ska jobba. Vi vill föra
fram budskapet från oss till producenterna så att de tar hänsyn till hur deras
produkter kommer att användas vidare.
Jesper för ett resonemang om hur
produkter i och för sig kan inhandlas ur
ett miljömässigt tänk vad gäller energiförbrukning men att vi glömmer stegen
före och efter. Hur mycket resurser
förbrukas när varan produceras och
hur stora är möjligheterna till återbruk
och återvinning. Hur väljer man som
konsument den miljövänligaste produkten med de parametrarna? Fler av
de produkter vi köper blir mer och mer
komplext sammansatta och den totala
energikostnaden vid produktion, transport och användande är avgörande.
– Tillverkning av batterier är en sådan
fråga, säger Jesper. De sociala konsekvenserna i många U-läder är stora när
det gäller att förse den industrin med rå-

243
kopparstatyer
skulle kunna
tillverkas av
de 1600 ton
koppar som
återvanns från
WEEE under
2017.
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I de nya lokalerna har Sims ytterligare 4000 kvadratmeter till sitt förfogande. Här ligger också den nya kontorsdelen.

varor. Jag tror att Sverige kan bidra till att
situationen blir bättre jämfört med de
länder som producerar i dag. Jag skulle
gärna se att det fanns ett Fare Trade-system även när det gäller teknik, men
elektronikbranschen är inte där ännu.
– Vi måste ta ett steg ytterligare i
cirkulär ekonomi. Förädla ytterligare så
att vi kan få fram fler råvaror. Det finns
metaller vi kan dela på ytterligare och en
del uppdelningar av plaster som vi kan
utveckla ytterligare.
– Jag tror också att insamlingssystemen
kommer att utvecklas. För anläggningen
här i Katrineholm innebär det att antalet
produkter vi tar emot kommer att
öka. Det är viktigt hur vi samlar in våra
produkter så att vi får säkra insamlingar
och att vi därigenom kan återbruka och
återvinna mer.
– Vi har bra lokaler som ger oss möjlighet att fortsätta att expandera. Företaget går bra, metallpriser och valutaläget
är positiva faktorer. Orosmoment finns.
Trump är ett sådant. Faller marknader
går allt fort ner. Vi är snabba på återhämtning, men allt styrs av råvarupriser
och efterfrågan.
– Det finns också en del filosofiska frågeställningar. Vi vill ta hand om
produkterna när kunderna inte behöver
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– Vi vill vara det bästa alternativet, säger
Jesper Nyberg.

dem längre. Men vem kommer att äga
produkter i framtiden, konsumenten eller finansieringsbolaget? Kan vi fortsätta
överkonsumera? Ska man äga själv eller
hyra gemensamt? Jag tror att här har vi
en stor resa att göra med framför allt
den yngre generationen. Det är därför
jag brinner för det här. Jag tror att vi kan
göra skillnad, avslutar Jesper Nyberg.
MATS FREDRIKSSON

Inspirerande
Näringslivsdag
Att kort återge den information och inspiration som
gavs och den positiva känsla man fick med sig efter
denna förmiddag är omöjligt. 150 deltagare från
KFV regionen serverades massor av bra information
under ledning av den professionella mentorn Anna
Olin Kardell. Dagen innehöll diskussioner i panelform, föreläsare inom styrelsearbete, AWS verksamhet och trender inför framtiden.

En kort inblick i dagen:
– Regionala företag i panelen delgav
sina tankar och synpunkter om
företagande.
– Styrelsearbetet och dess utformning är av största vikt för företagens utveckling.
En av anledningarna till att AWS
etablerade sig här med sin hub
(Katrineholm, Eskilstuna, Västerås)
är att de ville komma närmare sina
kunder. Katrineholm är därmed
en av tre tillgänglighetszoner som
finns i Sverige/Norden. AWS utgick
från en geografisk mittpunkt där det

skulle vara lika långt till alla nordiska
huvudstäder och konstaterade att vi
(hubben) representerade Nordens
mittpunkt.
Trendspaningen gav oss;
– Vi äger inte själva våra varumärken
– Idag råder en hipsters trend med
det lite excentriska som sticker ut
– Det är en mix av allt på gång: klädfirmor går mot liten skala och blir
ett mellanting mellan e-handel och
fysisk butik
– AI finns i allt/byggs in i allt och går
mot mer röststyrning
– Man mixar mellan analogt och

Göran Adlén medverkade på Näringslivs
dagen med sina framtidsspaningar.

digitat som tex att Polaroid kameran och vanliga analoga kameror
kommer tillbaks och Göran Adlén
kallar det digilog
– Generation Z (födda i mitten av
90-talet) vill handla i fysiska butiker
och vill ha besked nu och tycker att
individer är det viktigaste.
– Bejaka framtiden och se möjligheter. Ändra dig ofta och gör varandra bra.
Göran Adlén sätter några ledord för
framtiden: Våga - Älska - Spring.

I panelen medverkade Charles Asker, Beckershofs Herrgård, Marie Svensson, Tjeders, Theodor Storm, Wehunt och Patrik Rosén,
Opening Mälardalen. Panelen leddes av Anna Olin Kardell. Foto: Carina Lloyd.

11

Syskon
blev årets
företagare
Syskonen Veronica Gårdestig och Mikael
Karlsson från Impecta mottog priset som
Årets företagare vid Näringslivsdagen
den 22 mars. Impecta har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och är
idag en välkänd aktör i sin bransch.

Simple Meal UF fick pris för Årets monter. Foto: Carina Lloyd.

Veronica Gårdestig och Mikael Karlsson.
Foto: Carina Lloyd.

Morgonsoffan
i Hälleforsnäs
Årets andra Morgonsoffa arrangeras på
Bruket, Hälleforsnäs fredag 5 april. Som
vanligt start med mingel och frukost kl
7.30. Gäster i soffan är Sandra Heidenreich som driver Wax and Needle AB,
Bengt Ohlsson, varuhuschef på Biltema
Katrineholm samt Mikael Eriksson, Flensbördig ambassadör i Estland. Anmälan
på länken nedan.
https://goo.gl/forms/yF9TtdVjcc55LXZp2

12

UF mässa och
företagsmässa i
Duveholmshallen
130 UF företag och 60 företag visade upp sina verksamheter i Duveholmshallen den 23 mars.
420 duktiga UF elever från hela Sörmland deltog och var under dagen
med och tävlade om att bli utsedda inom olika kategorier som bedömdes av en utvald juryskara på ca 80 personer från näringslivet i Sörmland.
UF mässan invigdes av Landshövding Liselotte Hagberg. Årets monter tilldelades UF företaget från Lindengymnasiet i Katrineholm, Simple
Meal UF. De har gett ut en receptbok med enkla, snabba och säsongsbetonade recept.
Den regionala UF mässan arrangerades för andra året i rad i Katrineholm och var den hamnar nästa år är inte helt klart men Eskilstuna eller
Nyköping står på tur.

Aktiviteter från
Nyföretagarcentrum
Vår utbildning ”Steget Till Eget” fortsätter under hela våren och kommer att fortsatt ha 4 olika teman, affärsplan, budget och bokföring,
trygghet och moms samt Marknadskommunikation. Utbildningen är
kostnadsfri. Mer information och anmälan finns på hemsidan.
Vi driver ett mentorsprogram, där vi kopplar ihop nystartade företag
med mer rutinerade entreprenörer. Så om du har ett nystartat företag
och känner att du skulle vilja ta del av en mentor eller om du är en
entreprenör och känner att mentor det skulle jag gärna vara så hör av
er till Nyföretagarcentrum.
Nyföretagarcentrum kommer tillsammans med Sörmlands Sparbank
att anordna Ung Entreprenör under sommaren. Är du 18-25 år och vill
prova på att driva företag så passa på att ansöka, ansökan är öppen nu
och lämnas in senast 15 maj.
Läs mer på sormlandssparbank.se/ungentreprenor
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
Tel. 070 – 312 82 37
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/

Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade företag
i Katrineholm
Utveckling i kommunen
jämfört med året innan
Period
EF/KB/HB
AB
2019
9
25
2018
8
22
Förändring +12,5% +13,6 %

Ta chansen att prova din affärsidé! Genom Sörmlands Sparbanks projekt
Ung entreprenör kan du som är 18-25 år driva ditt eget företag under som
maren. Du får ett startbidrag på 2 000 kronor, utbildning och en mentor
som ger råd och stöttning.

Mentorprogrammet i Sörmland
– ta företagandet till en ny nivå

Totalt
34
30
+13,3%

Utveckling i kommunen under
februari jämfört med året innan
Period
EF/KB/HB
2019
2
2018
3
Förändring –33,3%

AB
10
8
+25%

Totalt
12
11
+9,1%

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

Almis mentorprogram är för dig som driver ett företag med potential
att växa.
Du kan även ansöka om att blir mentor och stötta andra företagare.
Alla våra mentorer deltar på ideell basis.
För mer information ta kontakt med Margaret Freij, 0155-451078.
Läs mer på länken nedan.
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/mentor/?region=62
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Företagsnytt:
Sörmlands Printing
Solutions investerar
i Katrineholm

Lars Härnström, Stefan Toll och Carina
Lloyd på besök hos ÅF.

ÅF öppnar
kontor i
Katrineholm
Ett av Sveriges störa konsultföretag ÅF
öppnar kontor i Katrineholm med till
att börja med 8 medarbetare på plats.
Kontoret som finns på Drottninggatan
invigdes den 21 mars.
ÅF har en bredd med kompetenser
inom infrastruktur, energi, industri och
digitala lösningar. Platschef i Katrineholm är Pontus Ekblad.

Som ett sätt att möta den stora tillväxten på den svenska marknaden installerar Sörmlands Printing Solutions en 48-sidors tryckpress.
Maskinen ska producera tidningar och tidskrifter för den svenska och
norska marknaden, där man upplever en växande efterfrågan samtidigt
som kunderna förväntar sig kortare leveranstider.48-sidorsmaskinen
kommer att komplettera de befintliga 16- och 32-sidorsmaskinerna och
förser därmed Sörmlands Printing Solutions tryckeri i Katrineholm med
extra kapacitet och flexibilitet.
Sörmlands Printing Solutions har en årlig pappersförbrukning på
32 000 ton. Man använder huvudsakligen miljömärkt papper från Sverige i produktionen av de olika typerna av trycksaker.
Kunderna kommer att uppleva fördelar genom att Sörmlands Printing Solutions i och med investeringen i 48-sidorsmaskinen kommer att
kunna erbjuda ännu fler möjligheter och leva upp till sin ambition att
vara ett full-service-tryckeri. Maskinen är den mest moderna i sitt slag
i Sverige och kommer att vara klar för produktion den 1 oktober 2019.
(Pressmeddelande 20/3)

Uppstart för det nya
Näringslivsrådet

Pris till
Systrarnas
handelsträdgård
Systrarnas handelsträdgård tog andraplatsen i kategorin Årets balkong vid
Älvsjömässan Nordiska trädgårdar den
21 mars. Systrarna Linda Ettehag Kviby
och Gabrielle Ettehag skapade balkongen med inspiration från Disneyproduktionen Pandora.
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Stefan Toll, Håkan Bennetoft, Katarina Jansson, Thomas Lövgren, Sarah
Lagerbäck, Patrik Andersson, Filip Isaksson, Louise Magnusson, Carina
Lloyd, Patrik Wirlén och Kurt Aldén poserar i stadshuset Gröna Kulle. Saknas
på bilden gör Birgitta Hammar, Jaana Olsson, Emma Cosmo samt Leonhard
Schneider. Foto: Geza Simon.

Nå dina mål
som företagare
genom aktiv
ägarstyrning

Energimyndigheten
har en utlysning
I programmet Design för energieffektiv vardag kan nu företag söka
ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta produkter eller tjänster
inom alla områden och branscher.
Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar energi-, designoch beteendeområdet. Utlysningen, som riktar sig specifikt till företag,
omfattar 10 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och
med den 22 maj, 2019.
Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign.
http://designforenergi.se/sok-ekonomiskt-stod-for-att-utveckla-energismarta-losningar/

Utbildning i Katrineholm måndag 29
april kl 13-17. Ett samarrangemang mellan Styra AB, Företagarna KFV, Katrineholms kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun och StyrelseAkademien.
När: Måndag 29/4 kl 13-17
Var: Hotell Statt
Anmälan och frågor: 070-810 12 07
eller gunnar.alexandersson@styra.se
Pris: 950 kr + moms, 600 kr + moms för
medlemmar i Företagarna eller StyrelseAkademien.

På gång...
5 april 2019
Morgonsoffan i Hälleforsnäs
6 april
KatrineholmsGalan
25 april
Näringslivsnytt nr 3-2019
29 april kl 13–17
Aktiv ägarstyrning och professionellt
styrelsearbete. Hotell Statt Katrineholm

Utlysning av
SKAPA-priser 2019

23 maj
Näringslivsnytt nr 4-2019

Vem blir svensk mästare i innovation?

26 september
Näringslivsnytt nr 7-2019

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges
välstånd.
Vi bär på en stolt uppfinnartradition sedan Alfred Nobels dagar.
Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut
Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.
Du tävlar om SKAPA-priset på 500 000 kr och SKAPA-talang för unga
innovatörer på 125 000 kr, 75 000 kr och 50 000 kr. I år delar vi också
ut SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith på 100 000 kr till en förebild.
Ansök senast 23 april. Mer information och anmälan finner du på
länken nedan
www.stiftelsenskapa.se

27 juni
Näringslivsnytt nr 5-2019
22 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2019

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
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