Ett inspirationsmagasin från KFV Marknadsföring AB mars 2012.
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cykeln!

Vilka vårblommor
är populärast?
Hur ser blommodet ut?
Vi tar pulsen på sta´ns florister

Näringslivsnytt
Elever arrangerar egen mässa

Solen börjar värma och återigen känner man hur allt
plötsligt känns lättare. Man inges av ett hopp och
blir inspirerad av det nya och fräscha i naturen. Vi
har mycket framför oss som både berikar och lättar
upp vardagens rutiner och invanda mönster.
I april rullas röda mattan ut. Kristallkronorna
hängs upp. Servisen putsas… För 10:e gången ska
Katrineholmare prisas med friskyttar och glädje och
god mat blandas med komik och musik. Företagare
och butik utses där stadens vardagsrum dukas till
fest för alla som vill vara med denna härliga kväll.
Förutom Galan arrangeras den 21 april för första
gången Näringslivsdagen med talare av dignitet.
Göran Persson gör sin personliga återresa med en
utsikt över de 40 år som passerat. Göran Adlén, som
menar att det var inte bättre förr. Det var inte enklare
förr. Det var inte ens en gång roligare förr. Det var
bara förr. Vi kan aldrig leva kvar i det gamla utan
måste ständigt förnya oss, tänka nytt och framför allt
lära oss att älska framtiden. Med flera års forskning i
trender och framtid ger han åhöraren en stor portion
inspiration. Sedan möter vi även Nicklas Lautakoski
som också talar i samma anda och absolut inte
minst Lars Hågbrandt som sätter sitt avtryck vart än
han drar fram! Många intressanta män som blandas
med inslag från Kulturskolan som framträder i
pauserna. Vill man vara kritisk ur ett genusperspektiv
kan man vara det – det viktiga är innehållet på det
man kommer att få ta del av.
Lika kritisk kan man då vara för kvällens galaprogram som domineras av kvinnor. Anna-Lena
Brundin, som är den enkla och raka komikern som
alltid levererar. De fyra tjejerna i Timoteij som med
sin fantastiska musikalitet har gett popgenren en ny
framsida. Balett och lokala musiker under samlingsnamnet TickTack och sånginslag av Katrineholms
bästa röster ger den sista putsen som krävs för att
helheten ska bli perfekt!
Sörmlands Bo Köpcentrum smygvisar i april det
som i höst kommer att stå helt klart och som också
är ytterligare en del av handelsplatsen Katrineholm.
Vi blir också varse järnvägens betydelse för
Katrineholm med en första del av firandet av 150 år.
I slutet av april – landar en färgsprakande gatufest
i centrum, som kulminerar lördagen den 28:e med
Ångtåg, teaterspel och diverse andra upptåg och
aktiviteter. En dag att gå man ur huse och glädjas
över platsen Katrineholm.
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Första lördagen i maj invigs dessutom en del av
”Lokstallarna” som blir en ny naturlig samlingsplats
för alla unga och evigt unga. Också den platsen har
växt fram ur en historia kring järnvägen. Sedan rasar
maj över med en rasande fart med den traditionsenliga Katrineholms marknad m.m. Och vips är vi inne i
juni med flaggorna stolt svajande på Nationaldagen.
Livet pågår nu och även om jag hastigt blickade
framåt en tid, så försöker jag ständigt påminna mig
om att uppleva nuet. Man kanske inte alltid kan
njuta av livet, men att uppleva, gör kartan fullkomlig.
Min personliga karta över livet som ger erfarenhet
och innehåll. Som gör minnen och upplevelser till
den kompletta livstårtan. Kanske en något rörig beskrivning – men glöm inte bort att det är bara jag/du
som kan göras ansvarig för mitt/ditt liv. Ett liv som
inte drabbat oss utan snarare erbjudits oss och som
det är vår skyldighet att fylla – på både gott
och ont…
Med detta kommer jag osökt in på Katrineholms
egen äventyrare, Nicklas Lautakoski. Hans nästa
utmaning, som är så logisk och så nära, och som jag
inte tror att någon gjort före honom blir att springa
Sörmland runt under vecka 32. Han är så inspirerande!
Han har insikten, att om han ska kunna blicka
tillbaka på ett liv fyllt med utmaningar, så måste han
genomgå dessa. Nu med en nätt sträcka på
ca 20 mil på en vecka och med stopp där han också
inspirerar med att hålla föredrag om just modet ”att
våga för att vinna” och hur man själv ansvarar för
sin hälsa. Heja heja heja…
Så om läget gör sig påmint, glöm
inte bort livet och lusten!
Harriet Nilsson
VD, KFV Marknadsföring
Mitt i Sveriges Lustgård

Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

är en kundtidning som ges ut av KFV Marknadsföring och som
distribueras med Katrineholms-Kuriren.
Produktion
Marknadsavdelningen, Katrineholms-Kuriren.
Tryck
EKTAB. Mars 2012.

Kontakt
Harriet Nilsson
070-10 90 525. harriet.nilsson@kfvmarknadsforing.se
Ida Grönvall
0150-44 41 42. ida.gronvall@kfvmarknadsforing.se

Annonsbokning
Gunvor Sundkvist
0150-728 09. gunvor.sundkvist@kkuriren.se

På webben kan du läsa fördjupningar från tidningen och hitta
mer information och erbjudanden från våra medlemsbutiker.
I vår evenemangskalender hittar du uppdaterad information
om pågående och kommande evenemang. Besök gärna vårt
kontor på Stortorget 2 i Katrineholm om du vill ha personlig
information.
Varmt välkommen till Sveriges Lustgård!

KFV Marknadsföring AB är ett bolag som arbetar med marknadsföring, försäljning och marknadsutveckling.
Affärsidén är att bedriva kreativ och effektiv marknadsföring och
försäljning för att skapa bättre förutsättningar för turism, handel,
boende, företagsetablering och rekrytering i KFV-regionen.
Bolagets vision är att Sveriges Lustgård ska vara en attraktiv
plats för boende, besökande och företagande.

vi har blommorna till påskens alla tillfällen

Fredag 30/3 After Work & Stattafton

After
Work

med

Tick Tack

(med bl.a. Henke Olsson & Thomas Ronach)

Kl 18.00–22.00 • Baren öppnar 17.00!
OBS! Fullbokat för matgäster!

Statt
afton

Påskplanteringar

95:från 150:från

Påskbuketter

Påskens öppettider:

ABBA-hits med

Långfredag 10–14 • Påskafton 10–14

”One of Us”

Vard 10–18
Lörd 10–14
Drottningg 2
0150-183 00

med medlemmar ur Team Gabriel, Just D, 3CB & CODA

Party-DJ
Öppet till kl 02.00, entré efter kl 22.00 – 120 kr
OBS! Fullbokat för matgäster!

Torsdag 5/4 Skärtorsdagsdans
på Saﬁren med Black Jack!

Traditionen
fortsätter!

Entré 180 kr (Förköp från 26/3 i hotellreceptionen på Statt)

Vårnytt!
Köpmang 12,
Torget,
Katrineholm
0150-199 44
www.ninaskammare.se

Kuddar i New England-stil

0150-504 40 • HOTELSTATT.SE

249:- – 349:-

Pergo Laminatgolv

199:-

ter
14 sor
e
g
i la r

från

/kvm

Nyhet!
Tra

smatto
Plastm r &
attor
i lager

Ideo Laminatgolv

149:-

8 sorter
i lager

/kvm

Tarkett rumba trägolv
ek tre
stav

Alla lagertapeter

halva priset

259:-

/kvm

3 sorter i lager
matt lackat, borstat, brun laserat

Balkongmatta

79:-

Flera
färger



/kvm

Gäller så
långt lagret
räcker
Starrvägen 16, Katrineholm. Tel 0150-48 73 40
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HANDLA

Våren närmar sig!
Vi tar pulsen på sta’ns florister.
Strandviks
Blommor
Ulrika Åhlström och Caroline
Wirström.
Vårfavorit:
Vita pärlhyacinter
Hur märker ni av att
vårsäsongen närmar sig?
Det kommer mer växter,
mycket pärlhyacinter, minipåskliljor och bellis. Vi säljer
också mycket tulpaner som vi
odlar själva i Baggetorp. Sedan
kommer det mycket färg i alla
nyanser.
Vad vill kunderna ha
under vårsäsong?
Det efterfrågas mycket färg.
Många frågar efter vad man
kan sätta ut, kunderna är
sugna på något fint att ställa
på trappen och i uterummet.
Även påskliljor ute är populärt.
Hur ser blommodet
ut i år?
I år ser vi att det kommer
mycket Saintpaulia, både
dubbla och enkla.
Hur märker ni av
påsken?
Gula blommor, tulpaner och
påskliljor. Kunderna frågar
efter planteringar, påskris, ägg,
fjädrar och höns att sätta i sina
dekorationer.
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Annas Gröna Rum
Anna Carlsson
Vårfavorit: Gammaldags
pelargoner
Hur märker ni av att vårsäsongen närmar sig?
Det kommer mer lökväxter och
tulpaner som vi säljer mycket
av. Man börjar också plantera
ute.
Vad vill kunderna ha
under vårsäsong?
Många vill ha pelargoner,
planteringsväxter och penseér
Hur ser blommodet
ut i år?
Det kommer mer färg.
Hur märker ni av påsken?
Gula blommor efterfrågas.
Många vill ge bort buketter
och planteringar och göra fint
på sina gravar. Man vill ha det
fint ute med tulpaner, påskliljor, penseér och tätatät – små
påskliljor i kruka.

Blomverkstan
Eva Karlberg
Vårfavorit: Pelargoner och penseér
Hur märker ni av att vårsäsongen närmar sig?
Man börjar plocka ut lite smått och gott. Vi säljer mycket av allt,
primula, pärlhyacinter, pelargoner, både engelska och vanliga, samt
lyckoklöver. Men tulpaner är nog ändå nummer ett.
Vad vill kunderna ha under vårsäsongen?
Allt från blommande växter, påskliljor, vårliljor, minipåskliljor och
påskris. Tulpan på lök är poppis och fint i planteringar. Man vill ha
fint utanför dörren samt kransar.
Hur ser blommodet ut i år?
Det är fortfarande mycket vitt men det börjar komma tendens till
färg.
Hur märker ni av påsken?
Det börjar redan nu med förberedelser och det är mycket vårplanteringar. Just till påsk är det såklart gult som efterfrågas, färgstark
gul. Kunderna vill ha påskliljor, bellis, krokus och dubbla primula.

Nya Johanssons Blommor
Eva Haraldsson
Vårfavorit: Ranunkler
Hur märker ni av att vårsäsongen närmar sig?
Alla vill köpa vårblommor och plantera ute i krukor, det märkas att kunderna vill
ha nytt. Man tvättar fönster, byter gardiner och vill ha fina blommor i fönstret.
Alla är piggare och gladare. Vi säljer mycket tulpaner, ranunkler, anemoner och
ginst, det följer årstiden. Det är mycket vårlökar, påskliljor och pärlhyacinter.
Det blir en explosion på våren.
Vad vill kunderna ha under vårsäsongen?
Blommande växter och mycket färg på både krukor och växter, både pastell och
starkare färger. Murgrönsviol är också en vårpoppis. Det är lite av en generationsfråga men det är mycket planteringar och man vill ha det fint på trappan.
Hur ser blommodet ut i år?
Det är mycket färg i år, mer än tidigare på både krukor och växter. Det kommer
fler nya blommande växter och gammaldags pelargoner kommer det mer och
mer av.
Hur märker ni av påsken?
Att det är rusch, det är mycket. Man vill ha vårblommor hemma men även till att
ge bort. Många vill dekorera mer. Vi säljer mycket vårbuketter och påskliljor. Det är
såklart mycket gult men även mycket annan färg.

Text/foto: Ida Grönvall.



Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

5

Ljuspunkt i köket.
Sköna Gertruds Te & Kaffe

HANDLA

Läcker sko att
bli glad av.
b.young

Gult är fint
Visst blir man glad av gult. Påsken närmar
sig och gult är färgen man direkt tänker
på. Men det är även en färg som sprider
glädje under hela våren.
Klockor som
sticker ut.
Ur&Penn

Snyggt under.
Bela Herr & Dammode

Text/foto: Ida Grönvall.

Kycklingar och ägg
i skarpt gult.
Bokia
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Lyser upp på badrumshyllorna.
Apoteket
Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

Har du RÄTT pris på
dina försäkringar?
Vi på Sörmlands Sparbank kan hjälpa dig med hela ditt
försäkringsskydd – allt från hem, villa, fritidshus eller bil.
Hos oss får du skydd till rätt pris.

0771-350 350 – sormlandssparbank.se FLEN KATRINEHOLM MALMKÖPING NYKÖPING OXELÖSUND VINGÅKER
I samarbete med
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Smått & gott
”På sommaren ställer du fram
utemöblerna…”
Söndag 25 mars börjar sommartiden… och ska klockan vridas fram
eller tillbaka? Det är en fråga som säkert dyker upp hos många
och det finns flera olika ”regler” för att komma ihåg vad det
är som gäller. Personligen tänker jag på utemöblerna som
man ställer fram på sommaren och tillbaka på vintern.
Det är min kom ihåg-regel.
Under natten mellan lördagen den 24 mars och söndagen den 25 mars går vi över till sommartid i Sverige.
Klockan 02.00 får vi ställa fram klockan en timme till
kl. 03.00. Sommartid innebär att lokal tid justeras fram
under en del av året i ett försök att bättre nyttja den
ljusa delen av dygnet.
Text: Ida Grönvall. Källa: Wikipedia.

Påskkärringar, påskgubbar, påskris, påskmat,
påskgodis, påskmust och påsklov, listan kan
göras lång men snart är påsken här. Vi svenskar äter
under påsken tonvis med godis som vi vanligtvis får
i söta påskägg. Barn klär ut sig till påskkärringar och
påskgubbar, vi sätter fjädrar i riset och äter massor med
god påskmat. I år inträffar påsken den 5 april, med start
skärtorsdagen.

Hur känns det att det redan
gått ett år?
Tiden har gått fort. Det har varit
mycket nytt att sätta sig in i och vi
har inte alltid hunnit reflektera så
mycket. Det är roligt att vi blivit så
väl mottagna.

Jag ringer upp Magnus Jeppsson på ICA Nära för att se hur förberedelserna går till.

Text: Ida Grönvall.
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Den 10 mars 2011 öppnade
Victoria Lindkvist och sambon Erik
Jonsell till mångas stora glädje
Sköna Gertruds Te & Kaffe i Katrineholm. Ett år har gått sedan dess
och jag träffar paret i den mysiga
butiken.
Hur firade ni ert 1-årsjubileum?
I butiken firade vi med rabatterade
priser och provsmak av olika produkter under hela jubileumsveckan
samt lite tävlingar på Facebook.
Själva firade vi med extra god mat
och ”födelsedagstårta”.

Glad Påsk!

Hur märker era kunder av påsken i butiken?
Sortimentet i butiken blir lite mer ”påskinriktat”. Vi pyntar inte som till jul men produkter
och eventuellt deras design byter inriktning lite. Vi har också påskinriktade provsmak
under perioden.
Hur förbereder ni er inför påsk?
Vi går igenom förbeställningar inför helgen, ca åtta veckor innan, för att
säkerställa att vi kan erbjuda det vi vill. Vi planerar kampanjer, annonsblad och annonser under perioden. Vi går också igenom
scheman för eventuella arbetstidsförändringar, ca fyra
veckor innan.
Hur mycket extra godis säljer ni under
påsk?
Vi säljer ungefär tre gånger så mycket
lösviktsgodis under påskveckan jämfört med
veckorna innan. Det säljs också mer av ”det
vanliga” godiset under påsken. Vi brukar
på något sätt ha erbjudande på
påskrelaterat godis.
Vilken är din egen påskfavorit?
Nougatfyllda chokladägg!
Vad tycker du är godast på
påskbordet?
Agnes Andersson Rask
Sill, ägg med räkor/majonnäs, påskskinka, prinsutklädd till söt liten
korv, köttbullar... Det mesta!!
påskkärring.

Hallå där –
Sköna
Gertruds
Te & Kaffe

Hos
Ninas
Kammare
hittar du allt
du behöver för
en läcker
påskdukning!

Vad har hänt under året?
Förutom att vi utvecklat själva butiken med bl.a. ett större sortiment
har vi även startat vår webbutik
där vi säljer en hel del. Vi har också
kommit igång bra med våra kurser
i te och kaffe, som vänder sig både
mot privatpersoner och företag.
Planer för framtiden?
Vi kommer att fortsätta utveckla
vårt samarbete med företag där vi
erbjuder bl.a. ”te- och kaffeabonnemang”. Hemsidan och webbutiken utvecklas också kontinuerligt.
Under det gångna året har vi också
fått flera önskemål om att utöka
verksamheten, både med andra
typer av varor och även mot cafébranschen. Vi får se vad framtiden
utvisar, men det finns många bollar
i luften.
Text/foto: Ida Grönvall.

Vår hos
Cay enne

Butiken är
fylld med på
skpresenter oc
h
påskpynt!

Sidenblommor
MittVal
& dörrkransar

15%

Nu!

200:-

rabatt

ord.pris 298:-Gäller t o m 31/3
Hos oss kan du

Köpmang 10 K-holm
0150-553 88
Va 10–18. Lö 10–14

550:-

2:a pris
Cykelhjälm.
Värde 399:-.

t.o.m. 22/4

Varuhuset KVarnen, tel 0150 - 137 70

Tel 0150-29Special49 00

pris

om
mars

marin, be

799

1:a pris
LEKAJÄRNETSKOR
Tröja
Trådlös mus Microsoft
Arc.
399:-
Värde 400:-.
Jeans

hämta dina
receptbelagda
läkemedel.

t pris på fika!
opulära kladdkaka samt
för 39:- (ord 49:-)

Jacka

699:-

50:-

Ord pris från
67:- till 159:-

Leta annonsörer!
Jacka
VÅRA
TUFFASTE

Anpassat kosttillskott med
vitaminer och mineraler.

NU från

Var medVårjackor!
och tävla!

Gerberabukett 129:-

Tillfälligt parti!
Ockelbo Gårdsost

V-ringad
kabelstick

MER BIL. MINDRE499
PR

499:

450:-

Tröja

Nu sänker vi priset ytterligare på vår
mest prisvärda bil. Topputrustade Volvo
V50 Classic har en minst sagt riklig
standardutrustning: sportratt, sportpedaler, panelinlägg i aluminium, mörkgrå
textilmattor, bakre kromlist, rails i Silver

499:-

595:-

3:e pris
Vårbukett.
KLIPP UR OCH TA MED TILL BUTIKEN
Värde 250:-.

Skomakeri & Klackbar
Vi hjälper dig medan du väntar!

4990 Vårnytt!
Mild, 29%.

/kg

Gäller t o m 31/3 med res för slutförsäljning.
Vardag 9–18. Lördag 9–15. Söndag 10–15.

Nya Johanssons Blommor, Storgatan 27, Katrineholm. Tel 0150-108 88

Alla
armbandsklockor

Alla
plånböcker,
Volvo
V50 CLASSIC D2 från 208.900: med Volvo BILLÅN 2
skärp och
84 månader, 41.780:- kontant eller inbytesbil, 6,95 % rörlig ränta. Priset gäller så länge
Begränsat antal färger..
iläggningssulor

Halva
20%
Priset
Ditt svar vill vi ha senast tisdag 10 april. Vinnarna presenteras i nästa nummer av 0150.magazin.

MISTER MINIT

®

V

Förbr. l/100 km bl. körn. man: 4,3 – 7,6. CO2 g/km: 114 – 176 (D2 – 2.0). Miljöklass Euro 5. Bilen

herr & dammode

Tel. 0150-100 74, Köpmang
Brevsvar Skriv rätt annonsörs namn vid varje bild och skicka till KFV Marknadsföring AB,
www.bela.nu E-post: hw@bel
KATRINEHOLM
Stortorget 2, 641 30 Katrineholm. Märk kuvertet
”Tävling”.Starrvägen 9. Tel 0150-733 00.
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www
FLEN Bolmängsvägen
1. Tel 0157-123 80. Vardagar 10–18 Lördagar
e-post Skriv annonsörernas namn i bildordning
Köpmang från
12, vänster. Som rubrik skriver du Tävling.
Ange namn, adress, mobilnummer samt ålder.Torget,
Skicka ditt svar till vinn@kfvmarknadsforing.se
Gäller
sms Skriv första bokstaven i deMISTER
fyra annonsörernas
namn och sms:a svaret till 720 01.
MINIT
Katrineholm
t o m 24/3.
Inled meddelandet med KK mellanslag0150-199
MAGAZIN mellanslag
svaret. Avsluta med ditt förnamn,
44
efternamn, adress och ort.
Kostnad
per
sms
är
5:-.
Ev
trafikavgift
tillkommer.
Tel 0150-545 65
www.ninaskammare.se
I samarbete med

Kuddar i New England-stil
Vårnyheter
249:- – 349:i butik!
Jackor från 499,95

Chinos
 499

Metal m.m. Motorn är miljöb
dieselmotorn D2, komplett m
driven parkeringsvärmare
tillbehör). Priset gäller bar
lagret räcker.

®

Obs! När du e-postar eller sms:ar ditt svar läggs du upp i vår kunddatabas och har då godkänt att ta del
av erbjudanden via e-post eller mobiltelefon.

Namn�����������������������������������������������������
Adress�����������������������������������������������������
Postadress��������������������������������������������������
E-postadress������������������������������������������������
Mobiltel____________________________ Ålder��������������������

Jag vill vara med i kundklubben och via min e-postadress ta del av förmånliga
erbjudanden och rabatter från butiker i Katrineholm.
Jag är redan med i kundklubben.

Grattis till vinnarna i förra månadens tävling

Jackor
699,95

från

Violengallerian 0150-180 00

Lena Palmblad
Katrineholm
1:a pris
Gedigen bordslykta i glas
och sten med spisbränsle
från Alaska.
Värde 995:-.

Kerstin Pettersson
Valla
2:a pris
Fleecemorgonrock.
Värde 299:-.

(Vinnarna har kontaktats)

Nina Larsson
Katrineholm
3:e pris
Presentkort från Fru Quist.
Värde 200:-.

MÖBELHUSET
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Mattias Forss, 27

– har varit företagare mer än halva sitt liv

Kortfakta om Mattias Forss:
Ålder 27 år
Familj Sambon Zarah och hunden Nelli
Bor Luvsjön, Katrineholm
Yrke Företagsledare
Intressen Resa och dykning
Läser Faktaböcker
Äter Thaimat
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Jag träffar Mattias Forss i nya fastigheten på
Lövåsen i Katrineholm. Lokalen är ljus och fräsch
och jag får ett varmt välkomnande. Längst ner
i lokalen har han sitt kontor och på vägen ner
känner jag hur väggarna andas drivkraft och
kreativitet.
Året var 1998, Mattias var 13 år gammal och
företaget Forss Webservice grundades. Mattias är
en ung företagsledare i IT-branschen som har ett
stort intresse för teknik och vad man kan åstadkomma med hjälp av IT.
Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

På gymnasiet gick Mattias Naturvetenskapliga programmet på Duveholmsgymnasiet. Men hans skoltid såg inte
riktigt likadan ut som andras. Under
rasterna jobbade han med sitt företag,
det spelade ingen roll om det bara var
30 minuters rast. På den tiden hade
Mattias en källarlokal i närheten av
skolan vilket förenklade möjligheterna
att kunna arbeta. När han gick ut gymnasiet 2003 började han jobba heltid
med sitt företag Forss Webservice.
Att Mattias skulle bli företagare
var inget som låg naturligt i familjen.
Hans pappa är lärare och hans mamma
jobbar med ekonomi och redovisning.
När Mattias var sju år gammal fick han
sin första dator och det har alltid varit
ett intresse.
– Jag byggde tidigt upp kunskap
inom området och min pappa tyckte
jag skulle göra något vettigt med den
kunskap jag hade, det är jag väldigt
tacksam för idag, säger Mattias.
13 år och egenföretagare
Mattias gick i sjuan på högstadiet när
han startade sitt företag och under
skoltiden var det mest en bisyssla.
– Marknaden har förändrats sedan
jag började och jag har lärt mig av
mina misstag. Det var först 2007 som
jag tog in extern hjälp för att utveckla
företaget. Jag har provat mig fram och
lärt mig själv, säger han.
På Forss Webservice kommer många
direkt från IT-gymnasiet och högskoleutbildning är något som inte finns
på prioritetslistan. På Forss arbetar de
mycket med business to business, vilket
Mattias gillar då han brinner för att
sätta kunden i fokus.
Mattias tycker även om att hjälpa
ungdomar. Han berättar gärna och delar
med sig av sina erfarenheter.
– Jag får mycket förfrågningar från
olika håll att berätta om hur det är att
vara ung företagare och även hur jag
resonerar vid rekryteringar. Nyckeln är
att göra sig attraktiv som person för att
få ett jobb. Ha en bra utstrålning och
visa att du vill.
I april 2004 anställde Mattias sin första medarbetare och i maj 2005 flyttade
företaget till Oppundavägen. 2008, mitt
i finanskrisen, bestämde han sig för en
byggnation och de sa upp hyresavtalet.



– Byggnationen var en stor grej för
mig och företaget och jag ville skapa en
långsiktig plats att driva företaget på.
När vi byggde gjorde vi det med miljön i
åtanke. Vi tar kyla från berget under oss
och får därmed lägre energiförbrukning
och driftkostnader. Miljön är jätteviktig
för ett långsiktigt företagande, både
ur ett ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Efter byggnationen har vi
sänkt vår energiåtgång markant. Överskottsvärme från servrarna värmer upp
lokalerna, berättar Mattias. Byggnaden
ritade han själv och han berättar att det
var en riktigt rolig utmaning. I juni 2009
flyttade de in i nya fastigheten.
Årets Företagare
i Katrineholm
2010 blev Mattias utsedd till Årets
Företagare i Katrineholm.
– Jag var inte förberedd. Det var en
ära att få priset med tanke på att det
är stor konkurrens i Katrineholm med
många duktiga företagsledare. Jag vill
lära av andra och utveckla mig själv,
därför går jag regelbundet på utbildningar och föreläsningar för min egen
utveckling, för att växa som människa.
Mattias har aldrig varit anställd och
det finns både för- och nackdelar med
att aldrig ha haft en chef.
– Under årens lopp har jag växt som
ledare. Man utvecklas hela tiden och på
kontoret är vi många yngre medarbetare och det är en bra sammanhållning,
säger han. Idag har Mattias åtta
anställda och i december 2011 hade
Mattias varit företagare halva sitt liv.
Att resa är ett stort intresse för Mattias och får han välja så reser han helst
till resmål långt bort, som Hawaii och
Thailand.
– Att resa är det bästa sättet att
koppla av på och jag är bra på att
delegera arbete till mina medarbetare.
Jag har ett stort förtroende för dem och
jag tycker det är bra om man kan dela
upp så mycket som möjligt för att få
en bättre delaktighet. Att resa ger mig
så mycket, man växer som människa
och får förståelse för världen och olika
kulturer.
Bästa med att vara egen
Det bästa med att vara egen tycker
Mattias är möjligheten att påverka.

– Det är en frihet att vara egen men
också en möjlighet att påverka situationen och utvecklingen. Det är hela tiden
upp till det egna ansvaret, jag drivs av
att utveckla och förbättra och strävar
efter att optimera. Mitt intresse av att
utveckla mitt eget och andras företag
har jag användning av när jag hjälper
kunder. Jag är inte nöjd med att ha sålt
en lösning utan jag vill också att det
ska generera för att få ett värde.
Att driva sitt företag i Katrineholm tycker Mattias är bra.
– Jag har ett stort kontaktnät och det
är lättare att bygga ett varumärke här
än i en större stad. Katrineholm ligger
nära andra regioner vilket är positivt. Vi
har en hel del kunder utanför regionen
och Katrineholms placering i landet är
mycket bra.
Det som gör Mattias unik är att
han drivs av att utveckla och förbättra
företag samtitigt som han har kunskap
inom IT.
– Jag har kunskap av olika system
samtidigt som jag kan föreslå vad som
är bäst för kunden, det är en fördel. Jag
är ung, orädd och jag vågar satsa. Man
måste försöka, man kan inte få mer än
ett nej, säger han. Mattias blir tryggare
i sin roll med åren och han berättar att
han fått saker att fungera tidigare vilket
gör att han tror på sig själv.
– Det är viktigt att lära och gå vidare,
jag ältar inte saker och är inte gnällig
som person. Man ska inte klaga om
man inte gör något åt saken, säger han.
Mattias gillar när det är ordning och
reda och visst är han lite pedant.
– Jag gillar inte oordning. Jag är lite
pedant men lyckas inte alltid. När jag
går hem från jobbet vill jag ha tomt
i pappershögen och jag vill ha det
konsekvent ordnat. Jag vill kunna bjuda
hem folk när som helst. Struktur sparar
tid, skrattar han.
Mattias är en social människa som
gillar att umgås med sina vänner. På
sommaren ägnar han gärna tid åt sol
och bad och han spelar innebandy på
fritiden.
– Jag har blivit bättre på att vara
ledig. För några år sedan var jag sämre
på det men det är ett medvetet val.
Med bättre planering blir allt mycket
enklare.
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När man har drivit företag i imponerande 14 år frågar jag Mattias vad hans
drivkraft är.
– Jag drivs av att se resultat och
leverera till kund. Jag vill förvalta det
förtroende jag fått. Jag har ingen
direkt förebild men jag läser en del
ledarskapsböcker. Tydligaste förändringen genom åren är att jag tagit ett
medvetet utvecklingsarbete och hittat
ett system för att förbättra saker. Jag
har nu en större delaktighet hos mina
anställda. Jag involverar och informerar
mer idag. Vi har många medarbetare
från IT-gymnasiet och jag tycker det är
jättekul att ge unga människor chansen.
Att bli egen företagare som
13-åring innebär en del skillnader mot många andra barn
och ungdomar. Var du tvungen
att bli vuxen i förtid?
– Jag har intagit en roll som seriös
företagare i ett ungt skede. Men jag har
velat göra det. Visst skyndade det på
min ungdom, jag har över 14 år som
företagare. Men alla dessa år har gjort
att jag fått mycket kunskap, jag har ett
långt yrkesliv för min ålder. Men jag har
också sett till att ha roligt på fritiden,
jag har rest väldigt mycket. Jag har
lättare att pressa mig själv om jag har
en morot att se fram emot.
– I framtiden vill jag fortsätta växa
som ledare och utveckla företaget. Jag
tror på Katrineholm och vill fortsätta
satsa och utveckla i lagom takt. Vi har
nu rekryterat en person som sköter
butiken och receptionen. Det är en bra
milstolpe ut mot kund. Vi är en av få i
Katrineholm som hjälper privatpersoner
med datorer.
Mattias byggde 2007 tillsammans
med sin sambo Zarah en villa nere i
Luvsjön. Där bor de tillsammans med
hunden Nelli.
– Jag trivs väldigt bra, vi har bra grannar
och nära till både naturen och stan.
Mattias Forss är 27 år gammal. Han
har drivit företag i mer än halva sitt liv.
Han är social, utåtriktad och driven. Han
är ödmjuk och vill utveckla sig själv och
lära av andra. Jag kan inte annat än att
vara imponerad och önska honom och
företaget all lycka i framtiden.
Text/foto: Ida Grönvall.
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Dags att ta fram
cykeln
Till våren är det många som plockar fram sina cyklar ur förråden.
Några har dock stått ute under vintern med ett vitt täcke av
snö över sig. Nu är snön borta och cyklarna rullar fram på
våra gator och torg. Cykelställen börjar fyllas. Kanske
behöver din cykel en liten ”vårrenovering”?
Katrineholms cykelbutiker har
all typ av service.

➊

Vad erbjuder ni
för typ av service?

➋

Nyheter till våren?

➌

Ditt tips!

COOP Bygg
Helena Eriksson, motionscyklar.
Helena cyklar till vardags istället för att åka bil. I butiken
säljer de mycket cyklar, framför allt till barn.
sköts av vår servicefirma Lantgarden.
➊ AllVi harcykelservice
två års garanti på våra cyklar och antingen
lämnar man in cykeln hos oss eller så kör man ner
den till Lantgarden själv. De har snabb service.

Cykel & Sport

in många nyheter i lite olika prisklasser. Vi
➋ Viharharävenfåttnågra
elcyklar.

Niclas Rosenberg,
ordförande CK Ceres.
Niclas har tävlingscyklat
i 20 år men legat lite
lågt ett tag. Till den här
säsongen ska han börja tävla mer. Butiken
uppe på Lövåsen har renoverats och
fräschats upp. Nu har de även en markant
prissänkning, framför allt på barncyklar.

du köpa en cykel till ditt barn så ta med barnet
➌ Ska
till butiken så att de själva får testa cykeln direkt.
Provcykla innan du köper din cykel.

Team Sportia

av service vad det gäl➊ Vilerharcyklar.all typAntingen
lämnar man in
cykeln direkt eller så bokar man en
tid. Oftast har vi delar hemma och vi
erbjuder 24 timmars service.
kommer lite nya modeller och
➋ Det
färger, men det är ingen revolution.
och sköt om din cykel så att
➌ Tvätta
den är ren och fin. Den ska se ut
som när du köper den, det är en bra
utgångspunkt om du vill att den ska
hålla länge.

Text/foto: Ida Grönvall.
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Olle Gerdtman, tävlingscyklar för CK Ceres.
Olle tycker det bästa med att cykla är friheten. – Det
kan låta tråkigt med ett distanspass på fyra timmar
men jag tycker det är kul. Jag satsar mest på mountainbike.
har full service, allt från punktering till det mest
➊ Viavancerade.
Man lämnar in cykeln och har vi tid så
fixar vi den på en gång annars kan man boka en
tid.
så mycket nyheter sedan i fjol, det kommer nya
➋ Inte
modeller och färger. Vi kommer få in mer mountainbikes och racerhojar.
kedjan och pumpa däcken. Om det är tungt
➌ Smörj
att cykla kan det ibland räcka att bara göra det.
Oftast är det så enkelt. Håll din cykel ren och fräsch.
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nu med Sveriges bästa krogkaffe!

Vardagar 9–18
Lördagar 10–15

Tel. 0150-164 00

Vårfin i håret?
Det fixar vi!
Klippning, färgning, toning,
slingor, permanent...

Välkommen
till oss!
Gilla

Köpmangatan 12 E (in på gården), Katrineholm. Tel 0150-188 56

Vårjackor!
Jacka

Jacka

Tröja

799:-

699:Ekman och Davidsson
Ralf Karlsson, motionscyklar.
Ralf hoppas på en tidig och bra vår. Det bästa med att
cykla är att man hinner se mycket och komma ut.
Cykel är ett billigt medel att färdas med. Butiken har
bra kvalitetscyklar.

marin, beige

399:-

Tröja

499:

499:-

Jeans

V-ringad,
kabelstickad

Chinos
 499:-

servar alla cyklar, från barncyklar upp till dyrare
➊ Vimountainbikes.
Vi erbjuder all typ av service.
Man lämnar in cykeln direkt eller så bokar
man en tid.
kommer mycket mountainbikes med
➋ Det
bredare hjul. De har gått ner lite i pris och
kommer på en bredare front. Sedan kommer det lite nya färger, annars är det
sig likt.
på våren.
➌ SeTittaöverså dudinharcykelordentligt
med
herr & dammode

luft osv. Det är viktigt för att
förlänga livstiden på din cykel.
Ett bra tips är att göra en liten
”vårrenovering”.



Tel. 0150-100 74, Köpmang 20.
www.bela.nu E-post: hw@bela.nu
Vardagar 10–18 Lördagar 10–15
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Massor att göra!
Träff för trevliga
tanter
Tors 22 mars
Pensionärernas hus
Arr: SPF Näckrosen

Björn Ranelid
pratar utifrån sina
böcker
Tors 22 mars 14.00
Pingstkyrkan, Katrineholm
Arr: Norrgänget, Katrineholm

Kent Karlsson

Lör 24 mars – sön 29 april
Katrineholms Konsthall
Arr: Kulturhuset Ängeln

Tunnbrödsbakning
i Sonjas bagarstuga i Björkvik
Lör 24 mars 10.00–15.00
Samling för samåkning 09.00 på
Drottningg. 18.
Arr: Västra Sörmlandskretsen

KFUM Bordtennistävling
Lör 24 – sön 25 mars
Duveholmshallen, A-hallen
Arr: KFUM Katrineholm

Datorhandledning
Mån 26 mars 15.00–17.00
Hörsalen, Kulturhuset Ängeln
Arr: Katrineholms Kommun

Seminarium om
samverkan med
föreningslivet

Mån 26 mars 18.00–21.00
Safiren
Arr: Kommunledningsförvaltningen, Katrineholms kommun

Sånt som händer!

Tis 27 mars 11.45–13.00
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen,
Katrineholms Teaterförening

Starta eget kurs

Tis 27 mars 16.00–19.00
Näringslivscentrum, Vingåkersvägen 18
Arr: Nyföretagarcentrum

Gängsnack med
Grabbiga Gubbar
Ons 28 mars
Pensionärernas hus
Arr: SPF Näckrosen

Våryra
– Extraöppet
i butikerna

Ons 28 mars 10.00–20.00
Centrum
Arr: KFV Marknadsföring
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Visning av Kent
Karlssons utställning
Tors 29 mars 18.00–18.45
Katrineholms Konsthall,
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen

Digitala dagar
Fre 30 mars – sön 1 april
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen

Katrineholm
innebandy Cup

Fre 30 mars – sön 1 april
Duveholmshallen
Arr: Katrineholms innebandy

Digital pysselverkstad

Sön 1 april 14.00–16.00
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen

Datorhandledning
Mån 2 april 15.00–17.00
Hörsalen, Kulturhuset Ängeln
Arr: Katrineholms Kommun

Starta eget kurs

Tis 3 april 16.00–19.00
Näringslivscentrum, Vingåkersvägen 18
Arr: Nyföretagarcentrum

Ur vulkanens mun

Tis 3 april 19.00
Cosmos
Arr: Katrineholms Teaterförening

Från forntid till
nutid
Tis 3 april 19.00–20.00
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen

Gitarrafton
Tis 10 april
Musikens hus
Arr: Kulturskolan

Påsklovsverkstad
Tis 10 och tors 12 april
13.00–15.00
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen

Starta eget kurs

Tis 10 april 16.00–19.00
Näringslivscentrum, Vingåkersvägen 18
Arr: Nyföretagarcentrum

22 mars – 28 april

”Från säckpipa till
dragspel”
Tors 12 april
Pensionärernas hus
Arr: SPF Näckrosen

Riksläger handboll
Tors 12 – sön 15 april
Duveholmshallen
Arr: KAIK och Svenska Handbollsförbundet

Konst- och dräktutställning på
Sävstaholms slott,
Vingåker
Lör 14 april 10.00
Samling: Drottningg. 18
Arr: Västra Sörmlandskretsen

DuDs teatergrupp
Kannibalteatern
ger pjäsen
”Herrar”
Tors 12 – sön 22 april
Dans och teaterhuset
Arr: DuD

Barnsöndag, teater
Vilken ordning!?

(3–6 år)
Sön 15 april 14.00–14.40
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen,
Katrineholms Teaterförening

Bela presenterar
vårmodet
Mån 16 april
Pensionärernas hus
Arr: SPF Näckrosen

Datorhandledning
Mån 16 april 15.00–17.00
Hörsalen, Kulturhuset Ängeln
Arr: Katrineholms Kommun

Starta eget kurs

Tis 17 april 16.00–19.00
Näringslivscentrum, Vingåkersvägen 18
Arr: Nyföretagarcentrum

Jourhavande
släktforskare

Tors 19 april 16.00–19.00
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen, KFV Släktforskarförening

Visning av
Kent Karlssons
utställning

Tors 19 april 18.00–18.45
Katrineholms Konsthall,
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen

Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

Oline Stig

Tors 19 april 19.00–20.00
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen, Länsbiblioteket,
Länsbildningsförbundet

Studiebesök på
Sörmlands Vatten,
Katrineholm
Tors 19 april 14.00
Reningsverket Rosenholm
Arr: Västra Sörmlandskretsen

PUB-kväll

Fre 20 april
Pensionärernas hus
Arr: SPF Näckrosen

DuDs stora
dansföreställning
”Dans Non-stop.”
Lör 21 april 13.00 och 16.00
Tallåsaulan
Arr: DuD

Datorhandledning
Mån 23 april 15.00–17.00
Hörsalen, Kulturhuset Ängeln
Arr: Katrineholms Kommun

Slöjdkafé, Björkris

Mån 23 april 16.30–19.00
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kultur- och turismförvaltningen,
Hemslöjdföreningen Sörmland

Starta eget kurs

Tis 24 april 16.00–19.00
Näringslivscentrum, Vingåkersvägen 18
Arr: Nyföretagarcentrum

Musikkafé med
Kulturskolan
Ons 25 april 16.27
Kulturhuset Ängeln
Arr: Kulturskolan

Kring Öljarens
strand

Lör 21 april 09.15–15.30
Cosmos/Safiren
Arr: Företagarna i samarbete med
Katrineholms kommun

Föreläsning (del 2)
Ons 25 april 18.00
Pensionärernas hus
Arr: Katrineholms Språk- och
Kulturklubb i samarbete med
Sensus

Katrineholmsgalan 2012

PRoJ-Café
Unplugged

Näringslivsdagen

Lör 21 april 19.00–02.00
Safiren
Arr: KFV Marknadsföring AB i
samarbete med Katrineholms-Kuriren, Sörmlands Sparbank, Hotel
Statt, Katrineholms
Kommun, Nyföretagarcentrum
och Företagarna

Jag är en grön
bänk i paris

Ons 25 april
Kulturskolan
Arr: Kulturskolan

Hertig Karl – en
företagsam furste
Ons 25 april 19.00–21.00
Hörsalen, Kulturhuset Ängeln
Arr: Katrineholm- Stora Malms
Hembygdsförening

Lör 21 april 18.00
Musikens Hus
Arr: Katrineholms Teaterförening
Katrineholm handboll Cup
Lör 21 – sön 22 april
Duveholmshallen
Arr: KAIK

”Nytt hopp för
tinnitusdrabbade”

Bilutflykt till
Katrineholms VVSmuseum och nya
hembygdsmuseet
vid Djulö

Tors 26 – lör 28 april
Centrum
Arr: Geraud Markets (UK) Limited

Sön 22 april 10.00
Samling: ICA
Arr: Julita hembygdsförening

Kammarmusikkonsert med trion
Zilliacus Persson
Raitinen
Sön 22 april 17.00
Musikens Hus
Arr: Katrineholms
Kammarmusikförening

Tors 26 april 13.30
Hörsalen, Kulturhuset Ängeln
Arr: Hörselskadades förening

International
Street Market

Sovmed
gottsamvete

199.–

Bäddset2-del



(ordpris399:-)

Lördag 31 mars
kl. 20.30 släcker vi
för en ljusare framtid
Nu är det snart dags igen för miljontals människor att visa sitt engagemang
genom att släcka ljuset under en timmes tid, i världens största klimatmanifestation Earth Hour. Förra året deltog 135 länder. Fler än någonsin tidigare. I år satsar
man på att bli ännu fler. Målet är att kampanjen ska nå två miljarder människor
världen över och halva Sveriges befolkning. Earth Hour har alltid handlat om
mer än att släcka ljuset. I år bjuds därför alla in till att utmana varandra till olika
miljöhandlingar. Danny Saucedo utmanar Eric Saade, vem utmanar du?

Gäller t o m 31/3-12 i Katrineholm.

Vad är Earth Hour?
Earth Hour är en klimatmanifestation. Nästa gång äger den rum lördagen 31
mars kl 20.30–21.30 över hela världen med tidszonanpassning. Earth Hour
inträffar alltså exempelvis en timme tidigare i Stockholm än i London. Under
Earth Hour släcker människor över hela världen ljuset i sina hem för att visa sitt
miljöengagemang.

MER BIL. MINDRE PRIS.

Vad är syftet med Earth Hour?
Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta
klimatförändringarna på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett
engagemang i frågan. Earth Hour är inte en energisparkampanj.
Katrineholm kommer arbeta aktivt under årets Earth Hour, håll utkik efter mer
information.

Nu sänker vi priset ytterligare på vår
mest prisvärda bil. Topputrustade Volvo
V50 Classic har en minst sagt riklig
standardutrustning: sportratt, sportpedaler, panelinlägg i aluminium, mörkgrå
textilmattor, bakre kromlist, rails i Silver

Köpmangatan 20, Katrineholm

Metal m.m. Motorn är miljöbilsklassade
dieselmotorn D2, komplett med bränsledriven parkeringsvärmare (tidur som
tillbehör). Priset gäller bara så länge
lagret räcker.

Text: Ida Grönvall

Vad ska jag släcka?
Det viktigaste är att du släcker ljuset i din bostad så att människor runt omkring ser att ditt hushåll deltar i Earth Hour.

Testa Footprint Calculator
Är du orolig för din påverkan på miljön? Det sätt vi använder jordens resurser på utgör vårt ekologiska fotavtryck. Det tar mindre
än 5 minuter att mäta ditt avtryck och det kan bli din början på
en livsförändrande resa. Eller kanske är du bara nyfiken på hur
många jordklot du gör av med? Oavsett orsak, besök: http://footprint.wwf.org.uk och gör ditt test redan idag!
Källa: wwf.se



Volvo V50 CLASSIC D2 från

208.900: -

med Volvo BILLÅN

2.518:-/mån

84 månader, 41.780:- kontant eller inbytesbil, 6,95 % rörlig ränta. Priset gäller så länge lagret räcker.
Begränsat antal färger..

VOLVOCARS.SE
Förbr. l/100 km bl. körn. man: 4,3 – 7,6. CO2 g/km: 114 – 176 (D2 – 2.0). Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautr.

KATRINEHOLM Starrvägen 9. Tel 0150-733 00.
FLEN Bolmängsvägen 1. Tel 0157-123 80.

Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

www.skobes.se
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Internationell ”Street Market”
– en del av Katrineholms firande av västra stambanans 150 år

i Katrineholms centrum 26–28 april!
Katrineholm har blivit utvalt av den internationella arrangören av ”Street Market” som vanligtvis
bara arrangerar marknaden i storstäderna i Europa.

Smaka och köp delikatesser och produkter
från bland annat Tyskland, England, Italien,
Frankrike, Holland, Spanien, Österrike, Polen,
Thailand, Belgien, Ungern och Senegal.
Planera in 26–28 april i kalendern redan nu – för detta vill du inte missa!
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Shoppa loss hos oss!
Vi ses på
Kvarnen

MittVal

VÅRA TUFFASTE

Anpassat kosttillskott med
vitaminer och mineraler.

Nu!

200:ord.pris 298:-

NU från

Öppettider:
Må–fr 10–18
Lö 10–15
Coffee&Lounge
Må–fr 10–20
Lö 10–17
Sö 12–18
CoopKonsum
Må–fr 8–22
Lö–sö 9–20
DocMorris
Må–fr 9–19
Lö 10–15
Sö 12–15

LEKAJÄRNETSKOR

50:-

Ord pris från
67:- till 159:-

550:-

Hos oss kan du
hämta dina
receptbelagda
läkemedel.

499:t.o.m. 22/4

Varuhuset KVarnen, tel 0150 - 137 70

450:-

595:-

Tel 0150-29 49 00

Grymt pris på fika!
Vår populära kladdkaka samt
kaffe för 39:- (ord 49:-)

Tillfälligt parti!
Ockelbo Gårdsost
Mild, 29%.

4990

Gäller t o m
sön 29 mars

/kg

KLIPP UR OCH TA MED TILL BUTIKEN

Skomakeri & Klackbar
Vi hjälper dig medan du väntar!

Alla
armbandsklockor

Halva
Priset

Alla plånböcker,
skärp och
iläggningssulor

20%

MISTER MINIT

®

Gäller
t o m 24/3.

Tel 0150-545 65

MISTER MINIT

®
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Näringslivsnytt 2:2012
Trampolinen kan bli en
språngbräda in i yrkeslivet
LARS HÅGBRANDT
CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Framtidens
entreprenörer visar
upp sig redan i dag
Jag fick äran att delta i juryn som utsåg vinnarna när Södra skolan anordnade sin mässa
för att visa upp årets kometföretag. Röda
Ladan var fylld av montrar där eleverna visade
upp sina produkter. Under en kort hektisk tid
hade de jobbat fram idé, produkt, försäljningsstrategi och till slut en monter att visa upp allt
detta i. Det var fantastiskt få se och uppleva
ungdomarnas kreativitet och entusiasm. Allt
ifrån idé och produktion till ett drivet säljande.
Den här typen av utbildning i företagsamhet
och entreprenörsskap finns även på Tallåsskolan och Duveholmsgymnasiet och jag tycker att
det är något vi från kommunen måste stimulera ytterligare. Det är här vi finner de entreprenörer som ska kasta sig in i morgondagens
företagande i Katrineholm. Regionförbundet
har tagit fram en strategi för hållbart näringsliv i Sörmland och en del i strategin är Ung
företagsamhet. Ambitionen att skapa en röd
tråd för entreprenörskap genom hela utbildningskedjan och där har vi ett gott exempel i
Katrineholms Tekniska College. Det är också
viktigt att prioritera unga entreprenörer på så
kallade ”Future Camps” – Innovations Camps
med flera för att ytterligare lyfta kunskaperna
för och intresset kring en företagsam framtid.
Det vore roligt om vi kan bidra med att skicka
ett antal Katrineholmsungdomar att delta på
dessa läger.
Vi måste lyfta entreprenörskapet i vår kommun. Från Nyföretagarcentrum har vi under
vintern nåtts av glädjande siffror att nyföretagandet ökar i Katrineholm. Det är viktigt och
pekar på att det finns en framtidstro och en
vilja att satsa på att leva, verka och bo i Sveriges Lustgård. Efter att ha träffat eleverna från
Södra skolan känns det därför tryggt att veta
att vi har gott om glada och entusiastiska ungdomar som är beredda att ta över stafettpinnen
och bli framtidens entreprenörer i Katrineholm.
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Bristerna inom kompetensförsörjningen gör att
många företag i dag, trots stor arbetslöshet, har
svårt att hitta arbetskraft. Det kan vara en sak att
omskola sig från en bransch till en annan då man
ändå kan ta med sig de arbetslivserfarenheter man
har. Betydligt svårare är det för arbetslösa ungdo
mar att hitta rätt i arbetslivet och kunna ta sina
första steg in i en värld där man kan försörja sig
själv.
Östsvenska Handelskammaren har tagit fram konceptet
Trampolinen som dels ska bidra till att lösa kompetensförsörjningen i regionen på lång sikt men samtidigt öka
förståelsen och samarbetet mellan regionens skolor och
näringsliv.
Projektet riktar sig till ungdomar i årskurs 7–9 och lokala företagare. Företagen har ett behov av kompetent
arbetskraft nu och i framtiden och det gäller att väcka
skolelevernas intresse för ett framtida arbete inom industri, teknik och entreprenörskap. Det är viktigt att matcha
utbildningen i skolan mot företagens behov av kompetens,
anser Östsvenska handelskammaren, som har fått med ett
50-tal företag och ett tiotal högstadieskolor i den region de
verkar, Sörmland, Östergötland och Gotland.
Många intresserade
– Det är väldigt roligt att så många företag och skolor intresserat sig för projektet, säger Christina Holmqvist, som
är projektledare för Trampolinen.
– Vi behöver nu fler företag så att vi kan tillgodose den
stora efterfrågan från de högstadieklasser som ännu inte
fått möjlighet att ha en egen företagsfadder.
Projektet är utformat så att skolklassen får företagsfaddrar som följer eleverna från årskurs 7 och sedan tre
år framåt där de hjälper eleverna i deras val av gymnasieutbildning.

”För oss är det viktigt att öppna ungdomarnas ögon
för en bransch som är ganska anonym, säger Helen
Sylvefjord, Sörmland Vatten, som berättar om svårigheterna att rekrytera personal inom VA-branschen.

Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

Ett av de företag som nappat på idén att bli fadder för
en högstadieklass är Sörmland Vatten där Helen Sylvefjord
är ansvarig för företagets insats.
– Vi är med för att det är svårt för oss att hitta kompetent personal, framför allt på VA-sidan, säger Helen.
Det finns egentligen bara ett tillflöde av nyutbildad kompetent personal och det är via Yrkeshögskolan i Hallsberg
varifrån Sörmland Vatten hämtat några elever som gjort sin
praktik inom företaget.
– För oss är det viktigt att öppna ungdomarnas ögon för
en bransch som är ganska anonym, säger Helen Sylvefjord,
som pekar på den breda bas av arbetstillfällen man har
att erbjuda.
– Vi sysslar ju med mycket praktiskt arbete, men har
också ett stort utbud av tjänster där det gäller att både ha
kunskap om vår verksamhet och en servicekänsla gentemot våra kunder.
Bygga varumärke
För Sörmland Vatten handlar det givetvis om ett samhällsengagemang, men till viss del också egennytta.
– Branschen är till viss del i omvälvning och för vår
del gäller det att bygga ett varumärke med mervärde, ett
namn som klingar positivt, säger Helen Sylvefjord. Kan vi
få kontakt med ungdomar i tidigt skede underlättar det vid
senare rekrytering.
Tanken är att eleverna ska kunna använda Sörmland
Vatten i sin utbildning. Inom matten kan man exempelvis
beräkna mängden vatten som rinner genom ledningarna
eller vikten på det avfall som samlas in. I vissa projekt inom
Sörmland Vatten kan skolans elever bli delaktiga.
– Är det några elever som sticker ut och är extra intresserade så kan ju möjligheten till sommarjobb så småningom finnas, säger Helen, som också påpekar att om analyser
gjorda i skolan föder behov av arbete hos Sörmland Vatten så kan det följas upp med arbete inom företaget för
eleverna.
Även SKF deltar i Trampolinen och personalchef Håkan
Lind ser som det långsiktiga syftet att få fler elever att välja
teknikprogrammet på gymnasiet. Kanske gå vidare i högskolestudier och på sikt komma tillbaka som ingenjörer.
– Vi har arbetat tillsammans med skolan i flera år, men
då har det mer handlat om gymnasienivå och Katrineholms
Tekniska College. Det är mer ovanligt att vi arbetat med
högstadieskolorna.
– För att vi ska vara framgångsrika och ha en hållbar
utveckling krävs att vi har ett samhällsengagemang och
då framförallt inom utbildningsområdet. Samtidigt som
det självklart är ett sätt att marknadsföra SKF, säger Håkan
Lind.
Spännande möten mellan skolelever och näringsliv är
på väg att ta form. Kompetensförsörjning är ett av skälen,
men spinoff-effekterna kommer med all säkerhet att vara
stora hos båda parter.
Är du intrtesserad av att veta mer om Trampolinen, kontakta Christina Holmqvist, Östsvenska Handelskammaren,
0733-10 56 46, christina.holmqvist@east.cci.se. Du kan
också läsa mer på www. east.cci.se
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Alma Bajric, Malin Sterner, Aisha Mohamed, Rungthip Kongkarn och Amanda Sjögren säljer hårborsten Capillo Brusch med tillbehör.

Företagsamma elever arrangerar egen mässa
Att lära sig företagande och
entreprenörskap blir en allt
viktigare uppgift för eleverna i
Katrineholms Grundskolor. På
skolornas egna mässor presente
ras produkterna och när när ele
verna i Södra skolans årskurs 8
presenterade sina Kometföretag
presenterade sina kometföretag
var det Röda Ladan som fick bli
mässarena.
– När jag lanserade min idé att ”starta
kometföretag” för sex år sedan var
syftet att alla en gång i livet skulle
förstå att man, utifrån en egen idé,
kan starta eget, säger Inger Nilsdotter, lärare på Södra skolan och eldsjäl
när det gäller att skapa företagsamma
elever.
Företagandet i skolan utvecklar
också elevernas entreprenöriella egenskaper. Något man behöver i alla företag, även som anställd. En tanke väcks
också inför framtiden som skapar
insikt i varför man bör satsa på skolan.

Saga Eriksson demonstrerar hur den
egna uppfinningen Byxpådragaren
fungerar.


Stort intresse
Bland eleverna är intresset stort. De
är väl pålästa om sina produkter och
säljargumenten är slipade.
Moa Stenberg, Emma Hansson, Siri
Eriksson, Josefin Palmberg och Leila
Vesa marknadsför en automatiserad
tandborste som borstar alla tänderna
i munnen samtidigt. Processen tar tio
sekunder. Tandborsten finns i fyra storlekar och utpriset är 500 kronor. När
de sålt 600 stycken är affären i hamn.

– Under ett 80-årigt liv sparar man
1787 timmar jämfört med traditionell
tandborstning, förklarar Emma en av
finesserna med tandborsten.
Saga Eriksson, Fanny Olsson,
Emma Berlin och Linnéa Amanius har
konstruerat en byxkrok som hjälper
äldre med stela leder och begränsad
rörelseförmåga att ta på sig byxorna.
Produkten marknadsförs bland annat med hjälp av en egenproducerad
reklamfilm. Utpriset för byxkroken är
395 kronor och såväl apotek som sjukgymnaster har redan visat intresse.
Utvecklad hårborste
Malin Sterner, Maryam Sabah, Alma
Bajric, Aisha Mohamed, Rungthip
Kongkarn och Amanda Sjögren säljer
en utvecklad hårborste i vars handtag
du själv kan fylla på av de utvalda
hårvårdsprodukter som medföljer paketet. Capillo Brush heter borsten och
229 kronor är utpriset för den miljövänliga produkten.
Inger Nilsdotter har kontaktat olika
lokala företag som ställt upp och
stöttat eleverna under entreprenörsveckan. Efter ett första möte har sedan eleverna själva fått hålla kontakt
med företagen som kommit med tips
och idéer om hur man lyckas som
företagare.
I montrarna bjuds det på frukt och
godis. Stämningen är god och frånsett
åldern på säljarna och att produkterna än så länge bara är prototyper
så fungerar Södra skolans mässa som
vilken affärsmässig mässa som helst.
Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

Inger Nilsdotter är initiativtagare till
Söders mässa för Kometföretag.

Agust Öhman säljer skydd som gör att
de nedre byxbenen skyddas mot väta.

Moa Stenberg och Emma Hansson har
skapat en tandborste som sparar åtskilligt med tid för användaren.
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Våren i
Katrineholm
– läge för
liv & lust
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Föreläsare under dagen bl.a.:

Göran Persson
Göran Adlén
Nicklas Lautakoski
Lars Hågbrandt

Ångtågsresa
Stockholm/
Katrineholm t.o.r.
Lördag 28 april
En del av 150-årsﬁrandet.
Info: www.anglok.se

Våryran
28
mars
SörmlandsBo

Våryra på

20 – 22
april

Butikerna i centrum har öppet till 20.00

Våryra på

CK Ceres och Björkviks Motorklubb på Stortorget
CK Ceres besiktar din cykel. Cykeltrialuppvisning av Björkviks 20
MK. – 22
Modeshow på b.young/frank kl 19.00
april

SörmlandsBo

Spikat program kommer i Katrineholms Kurirens annonsering inför våryran.

Våryra på

20 – 22
april

SörmlandsBo

Järnvägen 150 år
KATRINEHOLM 1862 – 2012

Gilla oss på Facebook. Bli kompis med KFV
Marknadsföring på Facebook. Här tipsar vi om
evenemang, företeelser, besöksmål och annat
smått och gott som är intressant för dig som katrineholmare eller som gäst i vår kommun.

www.0150.se
STORTORGET 2 • 641 30 KATRINEHOLM • TEL 0150-44 41 40 • FAX 0150-506 55 • INFO@KFVMARKNADSFORING.SE

Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

