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Du har varit landshövding i  
Örebro sedan 2015, hur skulle  
du beskriva regionen?
– Örebro län är en fantastisk del av 
Sverige, vackert och dynamiskt.  
Vi är ett logistiskt nav och många 
företag lägger sitt Nordenlager här. 
I dag växer tjänstesektorn sig också 
allt starkare, inte minst inom IT.  
Örebro universitet betyder enormt 
mycket och levererar såväl civil- 
ingenjörer som läkare. Många stan-
nar kvar efter avslutad utbildning. 
Måltidsakademin i Grythyttan är en 
spjutspets och passar bra ihop med 
den fina livsmedelsproduktion som  
vi har och vill se mer av.

Jag vill också nämna att vi växer 
så det knakar. Örebro är landets 
sjätte största kommun, vilket bland 
annat beror på ett framgångsrikt 
bostads byggande. 

Länet har också ett fantastiskt 
kulturutbud som exempelvis Svenska 
kammarorkestern, Opera på Skäret, 
Länsteatern och OpenArt.

Vad får man inte missa som 
besökare?
– Att titta på lediga bostäder och 
lämpliga platser att etablera före-
taget på. Det finns tolv kommuner 
att välja på. Vi vill gärna bli fler! 

Är man på dagsbesök, så ska 
man efter att ha beskådat Sveriges 
vackraste slott som finns i Örebro, 
resa vidare i länet. Missa inte Alfred 
Nobels Björkborn i Karlskoga.  
Det finns också 260 naturreservat 
att välja och vraka bland. Tivedens 
nationalpark är vild och vacker.  
Nora, Askersund och Lindesberg har 
charmiga och idylliska stadskärnor. 

Vad tror du kommer att hända  
närmaste åren?
– Örebro fortsätter växa. Nästa  
nationella infrastrukturplan kommer 
att föreslå förbättring av järnväg  
mellan Oslo och Stockholm, det 
blir till gagn för arbetspendling och 
handel.

Länet kommer att profilera sig  
än mer på kulturens område. Det  
nya Kulturkvarteret blir en motor. 

Tre frågor till 
Maria Larsson, 
landshövding i 
Örebro län.

En region – ett budskap 
Vi i Business Region Örebro sprider kunskap om 
Örebroregionen och dess potential för etablering  
av företag. Tillsammans skapar vi mervärden och 
möjligheter för befintliga företag att utvecklas och 
växa, och nya företag får en enkel etableringsprocess.

Hos oss finns optimala förutsättningar för effektiva 
och smarta logistiklösningar. Vi har en expansiv flyg
plats, här finns Nordens största rangerbangård och 
här möter riksvägar europavägar. Visste du att man 
når 70 procent av landets befolkning inom 30 mil? 
Business Region Örebro är en mittpunkt i Norden.

Med en stark regional identitet som vi är stolta 
över, marknadsför vi oss på en global marknad som 
Business Swedens nationella erbjudande. Vi har fått 

stora investeringar och etableringar genom god till
gång på mark och energiresurser. Vi är en attraktiv 
region med stark växtkraft.

Tillväxt tillsammans
Här finns en gemensam arbetsmarknadsregion där 
kommunerna samarbetar över gränserna för att skapa 
ett starkt näringslivsklimat. Det som är bra för gran
nen är bra för mig. Vår regionala identitet är en stor 
konkurrenskraft och förstärks genom vårt samarbete i 
Business Region Örebro.

IRÉN LEJEGREN
Ordförande, Business Region Örebros styrgrupp

Vår regionala identitet 
gör oss attraktiva

Hos oss finns ett kreativt näringsliv och växande universitet 
med spetsforskning. Vi har avancerad tillverkning i fram-
kant och Sveriges bästa logistikläge. Tillsammans är vi en 

inspirerande region att besöka, leva och verka i.

Business Region Örebro
Business Region Örebro är ett partnerskap mellan elva 
kommuner i Örebro län; Askersund, Hallsberg, Hällefors, 
Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnars-
berg, Nora och Örebro. Tillsammans arbetar vi för att skapa 
tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och 
växa i regionen.
   I Örebroregionen bor cirka 300 000 och vi är landets 
fjärde största arbetsmarknadsregion. Två av Sveriges 
största sjöar, Vättern och Hjälmaren, går in i länet som 

också har två nationalparker och omkring 260 naturreservat.

orebro.se/byggorebro

Befolkningsökning 13 % till 2025.

Sveriges bästa logistikläge 2018

Högt betyg från företagen på vår service 
och högst nöjdkundindex av kommuner 
med fler än 80 000 invånare. Ett resultat av 
dialog och ihärdigt arbete.

Framtiden sker
där människor
vill vara.

Vill du vara med och utveckla Örebro?

Till stadsbyggnad söker vi nu:

GEODATASTRATEG

EXPLOATERINGSINGENJÖR

GISUTVECKLARE               

orebro.se/jobb

1:a

+13 %

76
STÄDER SOM FOLK GILLAR VÄXER

Bilagan ges ut av Business Region Örebro. 
Medföljer som bilaga i Dagens Industri och Nerikes  
Allehanda, februari 2019. Frågor om innehållet  
besvaras av: Jenny Johansson, marknadskommunikatör, 
076 551 47 09, jenny.f.johansson@orebro.se
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Örebro är den stad utanför 
storstadsregionerna där 
befolkningsökningen är 
som störst. I dag bor drygt 

150 000 personer i kommunen. År 
2040 beräknas kommunen ha vuxit till 
200 000 invånare. Därför är det rejäl 
fart på bostadsbyggandet. Här har det 
byggts mest i landet de senaste åren.  

– Bara i stadsdelen Södra Ladu
gårdsängen byggs det lika mycket som 
i en annan likvärdigt stor kommun 
som Örebro. Totalt ska 6 000 bostäder 
byggas i området, 3 000 är färdiga och 
1 000 är under produktion. Ytterlig
are 1 500 är planerade, berättar Erik 
Blohm, mark och exploateringschef i 
Örebro. 

Stadsdelen ligger två kilometer 
från centrum, i stadens södra del. 

Nära naturområden, 
golfbana och upplev
elsebadet Gustavsvik. 
Området består av 
både villakvarter och 
flerfamiljshus, såväl 
som bostadsrätter 
som hyresrätter. 

Nästa område på tur att bebyggas är 
Norra Ormesta, i östra Örebro, en halv 
kilometer från Hjälmaren. 

– Det byggs inte bara i tätorten, det 
byggs även på landsbygden, bland 
annat i Stora Mellösa, Garphyttan och 
Glanshammar, berättar Erik Blohm.

Örebromodellen en framgångsfaktor
Byggboomen i Örebro har till stor del 
kommit till tack vare Örebromodellen, 
kommunens egen process för planering 
och markanvisning som innebär att ett 
markområde annonseras ut först när det 
är detaljplanerat och klubbat i nämnd. 

Den snabba befolkningstillväxten 

har också blivit en motor för att testa 
nya idéer och arbetssätt. Bland annat 
pågår projektet ”Bostäder till fler” 
där kommunen tillsammans med 
fastighets bolaget Botrygg testar en 
modell för att bygga hyreslägenheter 
med en betydligt lägre hyra än normalt. 
Modellen bygger på att byggherren 
får en större markanvisning för att 
där kunna bygga både bostadsrätter 
och hyresrätter. En del av vinsten från 
försäljningen av bostadsrätterna sub
ventionerar hyran i ett antal hyresrätter.  

– Ungefär 20 procent av lägenheterna 
i projektet får en lägre hyra. Hyran 
kommer att ligga på runt 70 procent av 
en normal hyresrätt, säger Erik Blohm.

Bygget startade i höstas och ska 
vara klart årsskiftet 2020/2021.

”Vi ger arkitekten makten” är en an
nan satsning som uppmärksammades 
stort i branschen när den lanserades 
2016. Projektet vill utmana invanda 
mönster och bidra till bättre förståelse 
mellan arkitekter och byggherrar och 
ledde till att Örebro kommun utsågs 
till Årets möjliggörare av Sveriges 
Arkitekter.

Snart inflytt i Citypassagen
Kommunen har även varit katalysator 
för att få fart på byggandet av kontors
fastigheter. 

– Vi ansåg att det byggdes för få 
kontorshus och för att stimulera 
byggandet erbjöd sig kommunen att 
upphandla ett hyresavtal, berättar 
Erik Blohm.

Castellum nappade på förslaget och 
bygger just nu Citypassagen, en topp
modern kontorsfastighet på 15 000 
kvadratmeter med plats för 1 000 
personer. Fastigheten ligger ett sten
kast från resecentrum och har tydlig 
miljöprofil med solceller på fasaden.

 Örebro kommun ska hyra tre av 
de sju våningsplanen i huset, övriga 
hyresgäster är bland andra Migra
tionsverket och Försäkringskassan. 

– Vi är beredda att flytta på oss om 
någon annan hyresgäst är intresserad 
av lokalerna. Det ligger i planen. Då gör 
vi om projektet igen för att stimulera 
bygget av ytterligare ett kontorshus. {

Örebro växer så det knakar. Kommunen ökar med över 2 000 invånare varje år. 
Här byggs det mest i landet, för att inte skapa bostadsbrist.  

Text: Helena Tell  Illustration: Örebro Stadsbyggnad

Här byggs det flest 
bostäder i hela landet

Totalt ska 6 000 nya bostäder byggas i stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro.  
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ERIK BLOHM

Bara i stadsdelen 
Södra Ladugårds
ängen byggs det 
lika mycket som i 
en annan lika stor 

kommun som Örebro

Klimatkommunernas pris 

Steget före 2018

Örebroregionens 
energipris

Årets föredöme
2017

Örebro kommuns
hedersomnämnande

Jämställdhetspriset 2018

Miljöer värdiga våra barn
Barn och ungdomar är våra kunder. Dessutom 
är de vår framtid. Så även om vi är ett fastighets
bolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är 
därför vi heter Futurum. 

100 % vindkraftsproducerad el

99 % grön fjärrvärme

miljösäkert byggande

I våra fastigheter

www.futurumfastigheter.se

Futurum Fastigheter.indd   1 2019-01-24   09:48

HSB_SvD_annonser-260x185.indd   1 2019-01-29   19:47:43
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Genom att vara lyhörda för sina 
kunders önskemål och behov skapar 
E.ON spännande samarbeten som 
främjar innovation. Bland annat ar-
betar energiföretaget tätt ihop med 
fastighetsbolaget Örebroporten med 
målet att skapa en klimatsmart stad. 

Det kan verka något motsägelsefullt med ett 
energibolag som arbetar för att minska sina 
kunders energianvändning, men på E.ON ser 
man det som en skyldighet att vara med och 
bidra till ett hållbart samhälle. Det berättar 
Azra Sapcanin, produktionschef på E.ON 
Örebro. Hon tar E.ON och Örebroportens 
omfattande effektstyrningsprojekt som ett 
exempel. Projektet går ut på att sänka behovet 
av effekttoppar för att på så sätt slippa an-
vända fossilt bränsle. 
 – En kall morgon när alla drar igång sina 
duschar måste vi än så länge starta våra 
fossildrivna reservproduktionsanläggningar, 
men genom att jämna ut effekttopparna 
slipper vi det, säger Azra Sapcanin. 
  Mikael Karlsson, teknisk chef på Örebro-
porten, förklarar att de jämnar ut effekttop-
parna genom att sänka värmen i sina hus 
under en kort period på cirka två-tre timmar, 
vilket påverkar inomhustemperaturen med 
mellan 0,1 till 0,2 grader. 
 – Det märks alltså inte ute i husen, men 
gör stor skillnad om man tittar på energi-
förbrukningen. Vi drog igång projektet för 
fyra år sedan och idag är alla Örebros stora 
fastighetsbolag med på tåget. Att så många 
är engagerade får enorm effekt och är något 
som hela staden har nytta av, säger han.  

tar vara på spillvärme
I Örebro står E.ON på två ben – dels har 
bolaget en av sina stora produktionsanlägg-
ningar för fjärrvärme här, dels äger och 
driver man stadens elnät. E.ON levererar 
även fjärrkyla till Örebro, vilket är ett område 
där de enligt Azra Sapcanin ser en enorm 
utveckling. Bland annat har E.ON tillsammans 
med Örebroporten utvecklat en lösning som 
tar tillvara den värme som kylmaskinerna på 
Behrn Arena alstrar.
 – Tidigare fick vi klagomål från grannarna 
eftersom kylmaskinernas fläktar förde mycket 
oväsen. Likt ett kylskåp blåste de också ut 
värme rakt ut i luften som helt gick till spillo. 
Detta har vi dock löst tillsammans med E.ON. 
Samarbetet innebär att vi köper fjärrkyla från 
E.ON, samtidigt som vi också säljer tillbaka 
lågtempererad värme som transporteras via 
E.ON:s fjärrkylanät. Spillvärmen som vi tar 
tillvara värmer i sin tur upp över 200 villor per 
år, berättar Mikael Karlsson och tillägger:
 – E.ON har hela tiden varit en väldigt lyhörd 
samarbetspartner i våra gemensamma 
utvecklingsprojekt.  

unik led-teknik
Precis bredvid vinterstadion Behrn Arena ligger 
en fotbollsarena med samma namn. Även här 
har Örebroporten samarbetat med E.ON.
 – Vi hade en gammal belysningsanläggning 
på arenan från 1970-talet där stålet var 
uttjänt. E.ON medverkade till lösningen för de 
nya belysningstornen med modern LED-teknik 
som ger en jämnare ljusbild och dimbara 
ljus, samt är betydligt mer energieffektiv och 
kräver väldigt lite underhåll. LED-tekniken 
som E.ON använt är unik i Sverige och vi 
har haft besök från flera andra klubbar och 

Fakta
I september 2017 blev E.ON utnämnda 
till Sveriges mest hållbara energibolag i 
studien Sustainable Brand Index B2B. 
Men företaget nöjer sig inte med det – 
tvärtom. E.ON:s målsättning är att enbart 
erbjuda 100% återvunnen och förnybar 
energi senast år 2025. Projektet ”Helt 
hundra 2025”, tillsammans med fokuset 
på att göra det enklare för kunder att leva 
hållbart, kommer att vara ledstjärnan i 
bolaget framöver.

Energisamverkan bidrar 
till ett hållbart Örebro

arenor som är nyfikna på den, säger Jeanette 
Berggren, Örebroportens vd.
 – Det är oerhört roligt att vara med i projekt 
där vi tillsammans med kunder utvecklar 
energieffektiva lösningar. För att uppmärk-
samma Örebroportens miljöengagemang har 
E.ON nominerat företaget till Årets energipris 
på Örebrogalan, tillägger Mona Karlström, 
säljare av energilösningar på E.ON. 

Azra Sapcanin produktionschef E.ON Energilösningar 
och Jeanette Berggren vd Örebroporten.

Mona Karlström säljare E.ON Energilösningar 
och Mikael Karlsson teknisk chef Örebroporten.
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Vartannat år tas Örebros 
stadskärna över av ett hun
dratal konstverk som berör 
och väcker nyfikenhet och 

i sommar är det dags igen. Tanken 
bakom Open Art är att tillgängliggöra 
konsten i staden och under 2019 är 
Norden i fokus.

– Under 2019 vänder vi blicken mot 
Island, Norge, Danmark, Finland och 
Sverige. Norden har en unik och vital 
konstscen som är ny för Open Art, 
berättar enhetschef Lisa Magnusson.

Runt 60 konstnärer från sjutton 
olika länder kommer att delta i årets 
upplaga av utställningen.

Utställningskuratorer från de nord
iska länderna har fått välja ut kons t

närer från respektive land. De övrigt 
deltagande konstnärerna har bjudits in 
eller ansökt att delta. 

Omtalade verk genom åren
Open Art lämnar ingen oberörd. På 
biennalen har en rad omtalade verk 
ställts ut under åren, bland annat 
”Think Different (How to hang work
ers’ uniforms)” av Ai Weiwei och ”The 
big yellow rabbit” en gul jättekanin av 
konstnären Florentijn Hofman.

Elin Persson som är produktions
ledare för Open Art säger att ut
ställningen har kommit att betyda 
mycket för Örebroregionen.

– Man känner en stolthet över att bo 
och leva i en så kulturellt modig stad 

som Örebro. Vi möter många som vill 
vara delaktiga, både i innehållet och 
som ambassadörer. Det är vi alla till
sammans, som skapar Open Art.   
Vi ser också att antalet besökare ökar  
i staden under utställningsåren. {

Open Art lämnar 
ingen oberörd

 
Man känner en 
stolthet över att 

bo och leva i en så 
kulturellt modig 

stad som Örebro.

De nordiska länderna står i centrum under sommarens Open Art i 
Örebro. Konstbiennalen är Skandinaviens största i det offentliga 

rummet och bidrar ständigt till att sätta Örebro på kartan.

På toppen av industriminnet Kvarntorpshögen i 
Kumla ligger den unika skulpturparken Konst på 
hög som varje år lockar runt 30 000 besökare. 
Den 100 meter höga askhögen finns kvar från 
oljeepoken i Sverige mellan 40- och 60-talet och 
1998 startade två konstentusiaster en permanent 
konstuställning på toppen.

I dag kan besökarna ta del av ett 30-tal skulp turer 
skapade av nationella och internationella konstnärer. 
Området utökas dessutom med en ny skulptur varje 
år. Några av konstnärerna bakom skulpturerna är 
bland annat Ulla Viotti, Lenny Clarhäll och Anders 
Krisàr. På somrarna anordnas också konserter och 
teaterföreställningar i området.

Skulpturpark på hög höjd

The big yellow rabbit är ett av de mest 
omtalade verken genom åren.

Text: Sara Steinholtz Sparby  Foto: Sofie Isaksson/OpenArt
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ÖREBRO AIRPORT - FÖRENKLAR DIN VARDAG
Sakta sjunker den 600 ton tunga flygplanskroppen 
och landar mjukt på den välpreparerade rullbanan 
som breder ut sig i hjärtat av Sveriges demogra-
fiska mittpunkt. Rullbanan är en av de längsta i 
landet. Piloterna sträcker på benen efter långflyg-
ningen från Asien och ser hur flygfältsteamet och 
markfordon mött upp för att börja lossa godset. De 
har nu landat på Örebro Airport, en viktig logistisk 
knutpunkt för import och export av frakt, och 
global närhet för Sverige.

Markfordonets motor spinner som 
en katt när det tunga godset körs 
mellan fraktflygplanet och 
fraktterminalen för omlast-
ning. Fordonet körs helt på 
fossilfritt Ecoparbränsle, och av 
flygplatsens fyrtiotal maskiner 
drivs hälften av det miljösmarta 
alternativet. Maskinparken är en 
av de modernaste i Skandinavien och 
planeras under 2020 vara helt fossilfri. 
Arbetet går metodiskt, vant samarbetar flygfälts-
teamet och överlämnar godset till expressbolagets 
personal som sköter lastningen av transporten på 
expressbilar.

Flygfältsmannen David sitter i brandbilen och 
betraktar avlastningen. Han tänker tillbaka på den 
varma sommaren, när de internationella brandfly-
gen landade en efter en, från Italien, Portugal och 
Frankrike. Och hur flygplatsen hade en betydel-
sefull position i bekämpningsarbetet av de brand-
drabbade områdena i Sverige. En signal hörs i 
komradion. David stiger ut från bilen, och går med 

stolt hållning iväg för att hjälpa sina kollegor.

På landside börjar lastbilarna rullar ut från flyg-
platsensområdet, mot E18 och E20, för att sedan 
skingras och åka vidare mot olika väderstreck och 
uppdrag. Runt om i Sverige väntar nu tusentals 
boende, företag och organisationer på paket och 
godsleveranser. Tid och service är samtidens valuta.

Kate tittar nervöst på klockan, hon är ansvarig chef 
för en tillverkandeindustri, reservdelarna 

från Europa landade i morse på 
Örebro och leveransen borde 

komma strax. Företaget ligger 
placerat i Värmland och pro-
duktionsmaskinen har stått 
stilla sedan kl.16.30 igår. 
Kate pustar ut när expressbi-

len rulla upp intill lastkajen, 
snart är produktionen fullt ut 

igång igen.

I Närke hälsar vd Mikael på den nya medar-
betaren och går snabbt vidare över den nyöppnade 
lagerytan. Logistikföretagets online-försäljning har 
ökat explosionsartat de senaste åren, och företa-
gets geografiska placering och tidsvinster är några 
av de starkaste framgångsfaktorerna. Försändelser 
från världen levereras numera till flygplatsen 
varje dygn, och om en stund beräknas nya artiklar 
anlända.  

Utanför huset, nära den norska gränsen i Dalarna, 
hörs en häst gnägga. Mobilskärmen blir ljus och 
ljudet av ett sms når unga Tilda som halvslumrar i 

soffan. Ditt paket från USA finns att hämta på ditt 
lokala utlämningsställe. Den unga kvinnan drar 
snabbt på sig jackan, hoppar upp på cykeln, far 
fram över småvägarna och glider förväntansfullt in 
på butiken.

- Hej, jag skulle vilja hämta mitt paket!

FAKTA
• 4:e största fraktflygplatsen i Sverige.
• 3:e största fraktflygplatsen i Sverige för 

import/export utanför Europa.
• Rullbana 3 300 m ,4E-klassad.
• På området arbetar över 600 personer.
• Expressbolagen DHL och TNT/FedEx är 

etablerade på flygplatsen.
• Modernaste maskinparken i Skandinavien.
• Fossilfri flygplats 2020.
• Specialister Adhoc-frakt.
• Hög kapacitet och kompetens.
• Årligen ca 13-15 chartermål med TUI & VING.
• Frakttonnaget ökar ca 15 % årligen.
• Nav för MSB och internationella brandflygen 

under 2018. 

orebroairport.se - 019 - 30 70 30

Annons 260x375 mm_NY text.indd   1 2019-01-23   21:06

Konstverk av Francesco Bracci under Open Art 2017.

Skultpuren Tetris av 
Jacob Dahlgren. 
Foto: Kumla kommun
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Det var det centrala läget 
som fick tidningen Intelli
gent Logistik att i fjol utse 
Örebroregionen, tillsam

mans med Göteborg, till Sveriges bästa 
logistikläge. 

Härifrån nås 70 procent av Sveriges 
befolkning inom en radie på 30 mil. 

– Läget gör att vi finns nära kun
derna och i regionen finns tillgänglig 
etableringsbar mark, säger Magnus 
Larsson.

– Samarbetet i Business Region  
Örebro gör att kommunerna i regionen 
har arbetat tillsammans för att lång

siktigt och systematisk 
utveckla den infra
struktur som finns. 
I dag har vi ett kraftfullt 
etablerings erbjudande.  

Här möts Europavägar 
och riksvägar, Örebro 

flygplats är Sveriges fjärde största 
fraktflygplats och Hallsbergstermi
nalen är en av Nordens viktigaste 
kombiterminaler.

– Det är navet för svensk godstrafik. 
Drygt 25 000 godsvagnar rangeras i 
Hallsberg varje månad. Terminalen 
har väldigt stor betydelse för det 
nationella och skandinaviska flödet av 
gods, säger Magnus Larsson.

De senaste åren har flera stora 
aktörer etablerat lager i regionen, 

bland andra XXL Sport & Vildmark, 
Elektroskandia och Schneider Elec
trics – och fler är på gång. Dessutom 
bygger Train Alliance ett nationellt 
underhållscentrum för tåg och vagnar 
i Hallsberg. 

– Train Alliance håller på att 
utveckla ett 98 hektar stort område 
för järnvägsunderhåll. Det gör att 
järnvägsnavet Hallsberg utvecklas 
och stärker sin position som viktigt 
logi stiknav, säger Magnus Larsson.

Digitaliseringen gör logistiken allt 
viktigare, hur gynnar det Örebro-
regionen?
– Vill man komma nära kunden ska 
man etablera sig här. Vi har inga 
konkurrenter med samma läge. Vi är 
tillgängliga som kommun och region 
och har dessutom ledig mark. Vad mer 
behövs för att fatta ett beslut om att 
komma hit? säger Magnus Larsson. {

Sveriges bästa logistikläge

Örebroregionen är Sveriges demografiska mittpunkt. 70 procent av Sveriges befolkning finns inom en radie på 30 mil. 

Örebroregionen rankas som Sveriges bästa logistikläge 
– trots att regionen inte har någon containerhamn. 

Vi är Sveriges demografiska mittpunkt och kropps pulsådern i svensk 
godstrafik, säger Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsbergs kommun.

Text: Helena Tell  Foto: Pavel Koubek, Icon Photography

Magnus Larsson

Annat som är 
på gång

• Just nu pågår bygget  
 av Lidls nya centrallager  
 i Örebro, planen är att det  
 ska öppna i augusti i år. 

•  I Kumla bygger Orkla  
 och Postnord TPL  
 (tredjepartlogistik) 
 ett nytt lager. Det ska  
 vara klart årsskiftet  
 2019/2020. 

• Järnhandelskedjan  
 Swedol är på gång att  
 samla all svensk logisti k-  
 verksamhet till huvud-
 anläggningen i Örebro.

Läget gör att vi 
finns nära kunderna 
och i regionen finns 
tillgänglig etabler

ingsbar mark.

det handlar om att skapa bästa tänkbara 
möjligheter för etableringar och investeringar 
och sedan sprida kunskap om regionen och 
dess potential. När Business Sweden mark-
nadsför Sverige utomlands finns Business 
Region Örebro med som en regional part-
ner, vilket innebär att regionen även mark-
nadsförs globalt.
 – När vi marknadsför regionen för poten-
tiella investerare har helheten blivit allt vikti-
gare. En talang väljer inte bara en arbetsgi-
vare utan även en plats att bosätta sig på. 
Detsamma gäller för företag. Platsen och det 
som finns runtomkring är viktigt, säger Jenny 
Johansson, marknadskommunikatör. 

tillsammans med medlemskommunerna 
har man tagit fram ett antal investerings-
främjande områden där regionen är extra 
konkurrenskraftig. Ett av dessa är logistik, 
där vi har attraktiv mark i kombination med 
transporter på väg, räls, vatten och luft. 
 – Vi brukar säga att man når Norden 
härifrån inom tolv timmar och 70 procent 
av Sveriges befolkning bor inom en radie av 
30 mil härifrån. Här möts Europavägar och 
riksvägar, vi har Nordens bästa logistikläge, 
säger Jenny Johansson.
 Därtill är Örebro flygplats Sveriges fjärde 

Örebroregionen tacksam 
att marknadsföra

Business Region Örebro har i uppgift att lyfta fram Örebroregionen 
både i Sverige och utomlands. Målet är att fler företag ska växa 

och etablera sig här, och förutsättningarna är goda.

största fraktflygplats och 80 procent av allt 
gods som transporteras på de svenska järn-
vägarna passerar järnvägsknuten Hallsberg 
med Nordens största rangerbangård.
 – Det blir ju väldigt tacksamt att sälja en 
sån plats, säger Victor Sunnliden, ansvarig för 
investering och etablering.

ett annat styrkeområde i regionen är av-
ancerad tillverkning,
 – Örebro universitet ligger i framkant i 
forskningen när det gäller Artificiell intelligens 
och robotik. Här finns mjukvaruutvecklare 
som snabbt och lätt digitaliserar dina monte-
ringslinjer. Men framför allt och lite unikt, har 
vi aktiva gruvor i regionen som kan plocka 
fram råvaror. Så producerar du dina varor 
här kan du göra det från ax till limpa.
 – Det är kostnadseffektivt att etablera sig 
här genom att alla delar redan finns. Sedan 
är våra världsledande stora företag inom 
tillverkning viktiga i vår marknadsföring. De 
är våra ambassadörer och ger tyngd till vårt 
erbjudande när vi paketerar ihop allt, säger 
Jenny Johansson.

och det Finns fler saker att lyfta fram med 
regionen. Universitetssjukhuset i Örebro 
utsågs nyligen till Sveriges bästa universitets-

sjukhus av Dagens Medicin. Dessutom finns 
Campus Grythyttan och deras sensoriska 
laboratorium Sense Lab.

– Universitetet bedriver dessutom forskning 
om vilken betydelse mat har för hälsan, så 
det ska bli spännande att se vad vi kan sätta 
ihop för erbjudanden framöver. Vi arbetar 
proaktivt med att driva investeringar till vårt 
län, dialogen mellan kommunerna och det 
lokala näringslivet är viktig.

Här jobbar vi med både det lokala och re-
gionala för att erbjuda en gemensam plats, 
säger Victor Sunnliden.

FAKTA:
Business Region Örebro är länets sam-
verkansplattform för näringslivsfrågor. 
Tillsammans arbetar vi för att skapa till-
växt genom att få fler företag att starta, 
etablera sig och växa i regionen.

Våra styrkeområden är:
• Logistik
• Avancerad tillverkning
• Foodtech
• Hälsa och omsorg

Helena Aronsson, verksamhetsledare, Victor Sunnliden, ansvarig investering och etablering, Jenny Johansson, marknadskommunikatör.

www.businessregionorebro.se     
www.linkedin.com/company/business-region-örebro/
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Sommaren 2018 öppnade 
krögaren  Roger Hjälm tre pop 
uprestauranger som han kallade 
Gastro Natur. Det nya konceptet 

med en restaurang ute i naturen blev 
snabbt populärt.

– Vi kallar det för Gastro Natur, och 
det förklarar sammanhanget: Vi hämtar 
råvarorna från Hjälmarens vatten och 
skogarna i vår närmaste omgivning. 
Av dem skapar vi unika maträtter och 
möter våra gäster i naturens egen matsal, 
säger han.

På toppen av ett berg, på ett grund 
i Hjälmaren och mitt i skogen fick ett 
litet antal gäster möjligheten att njuta 

Unik pop up-
restaurang 

blev en succé

Text: Johanna Stenius  Foto: Katrinelund Gästgiveri

UF-företagande innebär att gymnasie -
elever får starta, driva och avveckla 
ett UF-företag under ett läsår.
   Bakom idéen står Ung Företagsam-
het, en ideell och obunden organi-
sation som tillsammans med skolor 
arbetar med att införa entreprenör-
skap och ett synligare näringsliv som 
en del av utbildningen.

De lär unga att driva företag

Molly, Klara, Vendela och Matilda  
från Thoren Business School i  
Örebro som i våras tog guld i 
kategorin ”Årets Samhällsentre-
prenör” på SM i Ung företagsamhet 
(UF) med sin app ”Matbanken”. 

Restauranger

A mano 
Kungsgatan 1, Örebro 
www.a-mano.se

Boo natur 
Staten 132, Hjortkvarn 
www.boo.natur.se

Bryggerikrogen Nora
Prästgatan 42, Nora
www.bryggerikrogen.se

Hachi 
Järntorgsgatan 4, Örebro 
www.hachuorebro.com
 
Katrinelund Gästgiveri 
& Sjökrog
Katrinelund 470,  
Stora Mellösa, Närke
www.katrinelund.se

Kungsgatan 1  
Kungsgatan 1, Örebro
www.kungsgatan1.se

Grythyttans Gästgivaregård
Prästgatan 2, Grythyttan
grythyttansgastgivaregard.se

Caféer

Tant Grön och hela 
härligheten 
Fårahagen 320, Vintrosa 
www.tant-gron.nu
 
Vasa konditori
Vasagatan 15, Örebro 
www.vasakonditori.se

Bara Vara Coffeeshop
Köpmangatan 24, Örebro
www.baravara.net

Fröken Brogrens veranda
Jakobsgatan 26, 
Örebro, Närke
www.frokenbrogrens.se

White Guide-listade 
restauranger och 
caféer  i Örebro län

av natur, högklassiga måltider och en 
upplevelse som slog det mesta. I vinter 
gjordes en repris – ute på isen och 
framöver förhoppningsvis på platser 
över hela världen.

– Man ska vara försiktig när man an
vänder ordet ”unik”, men det har verk 
ligen rätt betydelse här. Den mäktiga 
och varierade naturen i Örebrotrakten 
är den perfekta platsen för att förstärka 
måltidsupplevelsen, och vi väljer de 
mest speciella miljöerna här omkring, 
säger Roger Hjälm.

Till vardags är han vd på Katrine
lund Gästgiveri & Sjökrog som den 
gastro nomiskt intresserade antagligen 

har bra koll på, då båda restaurangerna 
Verandan och Sjökrogen bland annat 
finns listade i den prestigefyllda White 
Guide. Riktiga råvaror och skaparglädje 
är ledorden för restaurangerna.

– Vi bestämde oss tidigt för att man 
kan se restaurangernas läge på olika 
sätt. De ligger där vägen slutar och det 
finns fördelar: en massa producenter 
runt omkring och en fantastisk miljö, 
säger Roger Hjälm och fortsätter:

– Mitt mål har från början varit att 
sätta Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog 
på kartan. Nu har vi bytt strategi och 
vill sätta den och  Gastro Natur på 
världskartan istället. {

Berätta, vad är Matbanken?
– Matbanken är en receptapp som kan 
minska matsvinnet. Appen skapar recept 
utefter vad användaren har för ingredienser 
hemma. Idén uppkom när en av oss skulle 
laga mat och ville använda det som fanns 
hemma istället för att åka till affären.     
   Ni vann guld på SM i UF-företagande. 
Varför just ni?

– Vi tror att det beror på att vår idé är unik 
samtidigt som vårt engagemang är stort. En 
annan faktor kan vara att vi gör det enkelt 
att minska matsvinnet.

Hur ser ni på framtiden för Matbanken?
– Vårt aktiebolag är i startgroparna och vi 
är otroligt laddade. Vi tror starkt på idén 
och kommer göra allt för att lyckas. 

Hallå där…

 Den mäktiga och 
varierade naturen i 

Örebrotrakten är den 
perfekta platsen för 

att förstärka måltids
upplevelsen.

Har ni fler tankar på hur vi kan  
minska matsvinnet? 
– Varje person i Sverige slänger i 
genomsnitt 56 kilo ätbar mat varje 
år. Mycket av maten slängs för att 
den inte äts upp i tid och glöms bort. 
Planera dina inköp, håll koll på det du 
har i kylskåpet och var inte rädd för 
bäst före datum.

Högklassiska måltider på ett berg, ett grund 
eller mitt i skogen. Pop up-restaurangen 

Gastro Natur har blivit en stor succé och  
nu planeras för en fortsättning.

Katrinelunds Gästgiveri är listad i White Guide.

Ny satsning på lokalt mathantverk
Den 7 – 8 september öppnar Örebro läns matproducenter upp sina 
butiker och gårdar för allmänheten. På eventet Matresan i Örebro 
län besöker gästerna producenterna i deras naturliga miljö istället för 
att producenterna tar med sina varor till marknaden. För besökarna 
innebär det en chans att se var och hur lokalt mathantverk skapas – 
för utställarna en chans att visa upp sin passion.

Vill visa hur bra vi faktiskt är
- Tanken bakom Matresan är att lyfta lokala förmågor och visa hur bra 
Örebro län faktiskt är på mat, säger Davide Lindqvist, representant för 
Wadköping Matmarknad, som ligger bakom satsningen.
Matresan uppstår som en spin-off på Wadköpings Matmarknad, som 
äger rum 17 – 18 augusti. Förra året lockade marknaden 35 000 besö-
kare och utsågs till Årets matentreprenör 2018 i Örebro län.

Vill få med hela länet
Med detta facit i handen har Davide stora förväntningar inför den 
första Matresan.
- Den 21: a januari hade vi uppstartsmöte med intresserade och 
responsen var riktigt bra. Just nu håller vi på och sprider budskapet 
till alla som vi tror skulle vara intresserade att hänga på.
Senaste anmälan för utställare är i maj. För närvarande finns anmälda 
alltifrån Askersund till Grythyttan. Förhoppningen är att utställare från 
hela länet ska medverka.

Något för alla
Matresan kommer erbjuda mer än bara mat. En av utställarna är Milla 
keramik, vars porslin varit med i Årets kock. För barnen kan det vara 
roligt att klappa kossor eller rida.
- Vi vill visa upp alla som har djur, lagar mat, producerar råvaror, odlar, 
kanske gör keramik, säger Davide Lindqvist. Huvudtanken är att visa 
vad vi har i Örebro län.

Mer information läggs upp löpande på  
www.matresanorebrolan.se och www.wadkopingmatmarknad.se
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Digitaliseringen och au
tomatiseringen har förän
drat gruvindustrin. Förr 
förknippades bergarbete 

med stora, starka män, men nu ser det 
helt annorlunda ut.

– I dag söker vi drivna, noggranna 
och säkerhetsmedvetna personer och 
vi vill rekrytera fler kvinnor. Det är en 
jättefråga för oss. En jämnare könsför
delning ger en bättre arbetsplats, och 
vi kan inte tappa halva rekryterings
basen, säger Monika Andersson.

I dagsläget råder det brist på bergar
betare, vilket beror på stor konkurrens 
då de även behövs till tunnelbyggen, 
och just nu pågår flera runt om i landet.

– Men i övrigt har vi lätt att 
rekrytera medarbetare. Zinkgruvan  

tillhör en stor internationell kon
cern med många karriärmöjligheter. 
Det lockar, säger Monika Andersson.

Arbetslösheten är låg i Askersunds 
kommun. Gruvan ger många jobb.

– Zinkgruvan Mining är kommun
ens största privata arbetsgivare och

bidrar med många arbetstillfällen. 
De har dessutom många under
entreprenörer och ger på så sätt  
extra spinn åt näringslivet, säger  
Sofia Fredriksson, näringslivs
utvecklare i Askersund.

I Askersund finns 1 300 företag. 
Förutom Zinkgruvan finns här 
Alfapac, Abigo Medical, ITS Logis
tikpartner, Ahlström Munksjö och 
Skyllbergs Bruk, för att nämna några.

– Vi har många mindre företag, 
med en till fem 
anställda, och när de 
anställer en per
son till ger det stor 
effekt på sysselsätt
ningen, säger Sofia 
Fredriksson.

Askersunds kommun har även 
ett näringslivsråd ihop med LRF, 
centrum föreningen Askersund i 
centrum, Företagarna, Zinkgruvan 
Mining och Skyllbergs bruk. 

– Kompetensförsörjningen är en stor 
och viktig fråga i rådet. Fördelen i 
en liten kommun är att politiken, 
kommunledningen och näringsliv
et kan jobba nära varandra och driva 
frågorna gemensamt för att få saker 
att hända, säger Sofia Fredriksson. 
Många väljer att flytta tillbaka till 
kommunen, efter studier eller jobb på 
annan ort, då de bildat familj. Livet 
runt omkring lockar, naturnära med 
närhet till en större stad och goda 
pendlingsmöjligheter.  {

I Zinkgruvan i Askersund finns fler än 90 yrkeskategorier, 
allt från bergarbetare till ekonomer och säkerhetspersonal.

Många blir förvånade över bredden på kompetens, säger 
Monika Andersson, kommunikatör på Zinkgruvan Mining. 

Gruvan ger många jobb

Hallå där… Ni behöver anställa minst 1 000 
personer. Hur ska ni lyckas med det?
– Ett första steg är att vi har organ-
iserat oss för att tillsammans påverka 
arbetsmarknadsfrågorna. Vi närmar oss 
skolor, föräldrar och elever för att påverka 
de ungas framtidsval och organisationer, 
företag och offentlig sektor för att hitta 
samarbeten. 

 

Varför startade ni föreningen?
– Medlemsföretagen är internationella 
med huvudkontor i andra delar av världen. 
Ett tungt vägande skäl till att de finns i 
Karlskoga är den högteknologiska kom-
petensen. Karlskogas näringsliv är direkt 
beroende av att vi kan behålla och utveckla 
tekniskt kunnande inom alla nivåer. 

Vilka utmaningar ser ni?
– Det är hård konkurrens om arbets-
kraften i vår region. Vi måste skapa en 
större attraktivitet både för industrin och 
för platsen vi finns på. Vi ser också att 
samhället behöver bli bättre på att ta 
tillvara nyanländas kompetens. 

SAAB Dynamics, PartnerTech Karlskoga,  
Eurenco Bofors, Moelven Valåsen, BAE Systems, 
Booforsen, Bharat Forge Kilsta, Nobel Biocare 
ingår i Västra Bergslagens Industriförening.

Anna Posth Skoog, 
projektledare i Västra 
Bergslagens industri-
förening, VBIF, som 
består av åtta inter-
nationella industri-
företag i Karlskoga. 

 I dag söker vi 
drivna, noggranna 
och säkerhetsmed
vetna personer och 

vi vill rekrytera 
fler kvinnor.

Text: Helena Tell  Foto: Zinkgruvan Mining

Sofia Fredriksson.

Zinkgruvan Mining är den 
största arbetsgivaren i 
Askersunds kommun.

Ledig och attraktiv mark längs E20
• Skyltläge direkt vid E20

• 12 000 bilar per dygn

• 11 miljoner* potentiella kunder
Redan på plats: Dollarstore, Netto, Burger King, Colorama, Subway, Time, Rastpunkt, Sjöboden 
No 7, Cut frisör, Ingo, Grindstugan pizza och grill, AB Karl Hedin, OKQ8, Preem, Meca, Calovea 
Motor, R & S Bil, Lars E Bil, Besikta bilprovning, Knuten restaurang, Laxå Marin & Fritid, 
Snusbutiken, QStar och TLM Trading med flera.
På önskelistan: bland annat Outdoor-butik, snabbmatsrestaurang, outlet, husbilar, laddstation, 
båtar, bilar, släpvagnar, husutställning, biltvätt, e-handel med lagerbutik, showroom med elbilar.
*Så här räknade vi: 12 000 bilar per dygn x 2,5 personer i varje bil x 365 dagar = 10 950 000

laxa.se
0584-47 31 00 

En automatsäkring omvandlar en förändring 
i elektrisk ström till en mekanisk rörelse som 
används för att bryta den krets automat- 
säkringen är monterad i. En traditionell 
termisk automatsäkring gör detta genom ett 
bimetallelement som blir uppvärmt och böjer 
sig. Det är alltså värme, inte strömmen i sig, 
som löser ut automatsäkringen. Vid applika-
tioner som används vid temperaturer över 
ca 30°C är det alltså en tillförlitlighetsrisk att 
använda traditionella automatsäkringar.

Så fungerar den hydraulmagnetiska 
utlösningsprincipen
I Emcomps hydraulmagnetisaka automat-
säkringar från CBI går strömmen genom en 
spole som skapar ett magnetfält som löser 
ut automatsäkringen. Värme är alltså inte en 
parameter i sammanhanget.  

Vad har temperaturen 
med det att göra? 
–Emcomp har svaret!

Emcomps automatsäkringar ger dig viktiga 
fördelar: 
• Håller alltid 100% av märkströmmen obe- 
 roende av omgivningstemperatur.
• Kräver ingen negativ kompensering vid  
 förhöjda omgivningstemperaturer.
• Löser alltid ut vid given procent av märk  
 ström, obereoende av temperatur.
• Kan återställas omedelbart efter utlösning,  
 inget bimetallelement behöver svalna.
• Stort urval med avseende på märk- 
 strömmar. Vi levererar automatsäkringar   
 från 100mA till 1500A
• Mycket stort urval av utlösningskaraktäristiker.
• Kompakta distributioner kan byggas, inga   
 problem att stacka CBI automatsäkringar tätt.
• Emcomp har lösningar såväl för traditionellt 
 montage på DIN skena som montage i 
 frontplåtar, sk “dvärgbrytare för apparatskydd”

Inom kort släpps vår nyutvecklade serie för 
höga DC spänningar, upp till 600VDC. 
Håll utkik på www.emcomp.se
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I robotlabbet på Örebro univer
sitet får näringslivet möta ny, 
spännande forskning inom ro
botik, automation och artificiell 

intelligens – ett område där Örebro 
universitet ligger i framkant – och 
forskarna och studenterna får möj
lighet att jobba med skarpa projekt. 

– Vårt robotlabb är både ett show
room och en utvecklingsplattsform. 
Vi visar näringsliv, skolelever och 
allmänhet det senaste inom robotik 
och AI, samtidigt som vi genomför 
fors kningsprojekt tillsammans med 
olika företag, säger Amy Loutfi, 
chef för forskningsmiljön AASS, vid 
Centrum för tillämpade autonoma 

sensorsystem.
Hon berättar att 

robotlabbet är en 
mötesplats för utbyte 
av idéer och kunskap.

– Det kan vara svårt 
för företag att ta till 
sig den nya tekniken. 

Där kommer vi in. Våra forskningsre
sultat hjälper företag att se hur de kan 
nyttja tekniken, säger Amy Loutfi. 

Forskningen på AASS är inriktad 
mot servicerobotik, mobila lösningar 
och innovationer som ökar säkerhet
en, ger bättre arbetsmiljö eller mer 
service i samhället. 

– Vi vill visa hur robotik kan vara 
en integrerad del av vår vardag. Att 
människa och robot kan samarbeta 
och med hjälp av virtuell verklighet 
utföra arbetsuppgifter som annars 
kan vara svåra att automatisera, säger 
Amy Loutfi.

”Vi vill visa hur robotik kan vara 
en integrerad del av vår vardag”

I ett nytt labb på Örebro 
universitet letar robot-  
forskare och studenter 
efter lösningar som gör 

samhället smartare 
och mer hållbart.

Här hjälper vi företag 
att se möjligheterna med 

den nya tekniken, säger 
Amy Loutfi, professor i 

informations teknologi.

I robotlabbet fokuserar arbetet på forskning i 
en industriell miljö. Men det finns också andra 
labbmiljöer på Örebro universitet. Bilden visar 
roboten Nao i ett av labben som är inriktad på 
forskning om robotik och AI i en hemmiljö.

Vårt robotlabb 
är både ett 

showroom och 
en utvecklings

plattform

Svårodlade grönsaker gror i labbet
Många spännande projekt gror i labbet 
– och här gror det även bokstavligt. Vid 
en odlingsbädd ”kammar” en robotarm 
med jämna mellanrum jorden. Forskar
na testar hur automation och AI kan 
användas för att producera grödor och 
grönsaker som annars är svårodlade.

– När roboten bearbetar jorden 
regelbundet ökar syrehalten och 
näringsvärdet och därmed behövs 
mindre mängd vatten, dessutom  
minskar ogräset, berättar Amy Loutfi.

– Det här är ett bra exempel som 
visar hur viktig robotik och AI är för 
de stora samhälls och hållbarhetsut
maningar som världen står inför.

Robotlabbet är ett samarbete mel
lan Örebro universitet, Alfred Nobel 
Science Park och Region Örebro Län. 
Forskningsprojekten sker i samarbete 
med industrijättar som Epiroc och 
Saab, och mindre företag som MH  
Engineering i Karlskoga och 
Kåbemattan i Fjugesta. {Amy Loutfi

Text: Helena Tell  Foto: Örebro Universitet
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Skyddar arbetstillfällen
Maxcon ser positivt på de skärpta brandskyddsreg-
lerna för nybyggen. Ett pålitligt brandskydd räddar inte 
bara liv utan även arbetstillfällen, menar Maxconkon-
cernens vd, Kenneth Askeblad.

- Brinner ett mindre pappersbruk ned kan det ta två, 
tre år att bygga upp igen. Då flyttar man till exis-
terande anläggningar i andra länder istället för att 
bygga nytt, och jobben försvinner utomlands.

Maxcon är involverade i många projekt i Örebro län, 
bland annat på Örebro universitetssjukhus, Karlslunds 
vård- och omsorgsboende och kontorsbyggnaden 
Citypassagen.

- Det som är så bra med sprinkler är att de inte krä-
ver någon energi – de bara sitter där. Det är som att 
ha en brandman var tredje meter som alltid är beredd 
att släcka.

Energisnåla sprinkler räddar liv och arbetstillfällen

För Ahlsells räkning brandsäkrar Maxcon nya lagerytor på Ahlsells 
centrallager i Hallsberg. Bland annat installeras sprinklersystem i 
höglagerbyggnadens nya automatlager.

Region Örebro bygger för framtidens sjukvård i Örebro och Maxcon 
installerar sprinklersystem i den nya sjukhusbyggnaden H-Huset, med 
en total yta på cirka 35 000 kvadratmeter. 

På uppdrag av Örebro bostäder har Maxcon installerat sprinkler i 
samtliga 68 bostäder på Karlslunds vård- och omsorgsboende.

Med en befolkningstillväxt på 2 000 personer per år 
växer Örebro kommun så det knakar. Ökningen med
för större behov av kontor, skolor och infrastruktur.  
Ett av företagen som gynnas av utvecklingen är 
sprinklerföretaget Maxcon AB, utnämnt till Super
företag av Veckans affärer 2016.

Under 2018 har Maxcon projekterat och försett 15 000 kvadratmeter kontor med sprinkler i Örebros nyaste kontorskomplex, Citypassagen.
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Skandinaviens livsmedelsbutiker inreds från Kumla
på fem år har inredningsföretaget Butiks-
konsult från Kumla vuxit till det dubbla. Företa-
get, som hjälper butiker inom dagligvaru- och 
servicehandeln med inredningslösningar, gör 
nu en exportsatsning. Först ut är ett dotterbo-
lag i Tyskland.

 
förbutiker med fullskaliga caféer och 
restauranger, butiksinredning för bröd, frukt 
och grönsaker och lösningar för spel- och 
postombud. Butikskonsult hjälper butiker och 
butikskedjor i hela Skandinavien med i princip 
allt som rör inredning.

– Det gäller att skapa en lönsamhet för varje 
kvadratmillimeter av butiken. Där kommer vi 
med förslag eller hjälper till att genomföra 
butikernas och kedjornas idéer, säger Fredric 
Jansson, vd för Butikskonsult.

Ett exempel är Agripo, en automat för 
lösviktsförsäljning av rotfrukter, som sannolikt 
varenda svensk som någon gång har handlat 
potatis i lösvikt har träffat på. Butikskonsult äger 

licensen sedan fem år tillbaka och levererar 
numera Agripo till alla de stora livsmedelsked-
jorna i Sverige.

– Men intresset är stort även från grannlän-
derna, inte minst Tyskland, och vi har nu startat 
ett tyskt dotterbolag. Vår förhoppning är att 
kunna anställa personal och skaffa lokaler i 
Tyskland framöver, säger Fredric Jansson.

Han kan konstatera att det lilla konsultföretag 
som hans far Jan Jansson startade för 35 år 
sedan har vuxit sig riktigt stort. Faderns affärsidé 
var att hjälpa butiksinnehavare att öka sin lön-
samhet och företaget spelade en viktig roll när 
gamla luckkiosker byggdes om till kioskbutiker.

– Han jobbade ensam i företaget hela 1980-
talet samtidigt som min mor hjälpte till med 
bokföring på kvällarna.

företaget började växa då man i slutet av 
1990-talet fick uppdraget att ordna spelplatser 
hos 3 000 spelombud i hela landet som nu 
skulle kopplas upp online. Med dessa fick man 

in en fot i dagligvaruhandeln och började 
erbjuda försäljningslösningar för bröd, frukt 
och grönsaker. De senaste åren har utveck-
lingen av dagligvarubutikernas förbutiker varit 
en stor marknad för Butikskonsult.

– Det handlar om att kunna hantera byten 
och återköp och ha brev- och paketservice, 
men även om att man vill ha servering. Man 
kanske har eget bageri och den korv med 
bröd som serverades tidigare har nu också bli-
vit pasta, pizza och i princip dagens rätt, säger 
Fredric Jansson, som tycker att Kumla är en bra 
plats att utgå från.

– Vi har bra kommunikationer till både stor-
städer och grannländer, och Sveriges befolk-
ningsmässiga mittpunkt ligger inte långt från 
Kumla.

Allt fler butiker, stora som små, ser fördelarna med självskanning och självutcheckningskassor, säger Fredric Jansson. Fredric Jansson, vd för Butikskonsult.



ANNONSHela denna bilaga är en annons från Business Region ÖrebroANNONS ANNONSHela denna bilaga är en annons från Business Region ÖrebroANNONS

18

Den senaste tiden har 
antalet pollinerande inse
kter som bin och humlor 
minskat dramatiskt. Brist 

på blommande växter, bekämpnings
medel och olika parasiter är några 
av hoten som leder till att stora delar 
av våra bin dör ut. I USA är det hela 
40 procent av alla bisamhällen som 
dör ut varje år och ungefär hälften 
så många i Europa. Förutom miljö
mässiga konsekvenser handlar det 
om stora ekonomiska förluster för 
biodlaren.

– Bina och deras arbete är själva 
grunden för att vårt ekosystem ska 
fungera. Deras välmående är också en 
indikator på hur vår miljö mår, säger 
Björn Lagerman som ligger bakom 
appen.

Han fick idén för några år sedan 
när han tog bilder på sina bin och då 
upptäckte saker som inte gick att se 
live. I dag jobbar han tillsammans 
med en grupp ledande experter inom 

både biodling och bildanalys för att 
utveckla metoden.

– Biodlaren tar bilder på sina bin 
och använder vår app som är kopplad 
till en databas för att skicka in dem. 
Tack vare AIteknologi kommer ett 
snabbt resultat som visar om just 
deras bin är drabbade av den dödliga 
parasiten Varroa eller om det finns 

andra hot. Sedan kan man sätta in de 
åtgärder som krävs, berättar Björn.

Stor internationell uppmärksamhet
Innovationsprojektet Beescanning 
har redan väckt stor nationell och 
internationell uppmärksamhet. 
Organisationen Spinnoff som tittar 
på vetenskapsbaserade startups har 

utsett Beescanning till ett av de 100 
mest intressanta bolagen i världen.  
Idén får toppbetyg för att vara unik, 
för den nytta bolaget kan göra för 
mänskligheten samt för kommersiell 
potential.

– En analys med Beescanning 
kostar 10 kronor och två analyser 
per år kan räcka för att rädda ett 
bisamhälle. Det är inte många kronor 
som krävs för att vara en del av att 
rädda världens bin som är viktiga för 
mänsk ligheten.

Bolaget samarbetar också med 
Inkubera som är Örebroregionens 
företags och tillväxtinkubator.

– Det finns stor potential i vår 
metod och teknik. I framtiden 
kommer vi bland annat att tillföra 
nya kategorier med sjukdomar. Min 
förhoppning är att Beescanning ska 
utvecklas till ett verktyg som kan 
diagnosticera hela bisamhällens hälsa 
och på så sätt även bidra till mänsk
lighetens överlevnad, säger Björn. {

Ny app kan rädda världens bin

 Bina och deras arbete är 
själva grunden för att vårt 
ekosystem ska fungera. 

Deras välmående är också 
en indikator på hur vår

 miljö mår.

Appen beescanning hjälper biodlare att tidigt upptäcka parasiten Varroa
 och andra hot mot bisamhällen.  Metoden har utvecklats av biodlaren Björn 

Lagerman i Lindersberg och har fått stor internationell uppmärksamhet.

Biodlaren tar 
bilder på sina bin 

och använder 
vår app som är 
kopplad till en 
databas för att 
skicka in dem.

Text: Sara Steinholtz Sparby  Foto: Björn Lagerman och iStock

www.butikskonsult.com

Tillsammans med våra kunder skapar vi 
 morgondagens shoppingupplevelser!

Vad kan vi hjälpa just dig med?

örebro läns museums hus på Engelbrektsgatan 3 har stängt för 
att gå igenom en totalrenovering. Men, verksamheten fortsätter 
ändå, nu i Örebro slott.
 – En spännande satsning som ligger framför oss, att ha en bra 
och fungerande utställningsverksamhet ihop med det som händer 
på slottet, säger Maria Uddén, kommunikationschef på museet.

just nu pågår utställningen Barnet i tornet, med verk av Jan 
Håfström. Han har skänkt en stor del av sin konst till museet, som 
utöver det kunnat köpa in resterande verk i utställningen.
 – Det är en otroligt värdefull konstsamling med nationellt och 
internationellt intresse som blir permanent hos oss, säger Maria 
Uddén.

museet kommer under året som ligger framför också öka sin  
fysiska närvaro i länet genom vandringsutställningar. En annan 
stor satsning är projektet Ett sensationellt gravfynd från plast- 
åldern, en mobil utställning med tillhörande pedagogiska rollspel. 
Skolelever i hela länet kommer utifrån en fiktiv framtidshistoria 
diskutera och lära sig om motståndskraft och hållbarhet.

Ö R E B R O

L Ä N S

M U S E U M

Museet har intagit slottet

 Jan Håfström – Dödens ö.

Gigekonomin växer snabbt, både i Europa och USA 
och kommer påverka oss alla. Istället för att vara 
anställd ”gigar” man, dvs jobbar som konsult i projekt 
och tillfälliga anställningar. 9 av 10 svenskar kan tänka 
sig att giga. 

Att dela resurser mellan verksamheter och säkerställa 
att individer med tillväxtkritisk kompetens endast 
arbetar inom sitt område, är lösningar för att minska 
den kompetens- och resursbrist som råder. Här ger 
gigekonomin förutsättningar för att få det att fungera i 
praktiken. Undersökningar visar också att frilansare/
gigare är bättre på att kompetensutveckla sig själva, 
en förutsättning för att kunna bidra optimalt i ett team. 

Vågar man jobba i heterogena team, når man ofta 
högre innovationskraft. ‘Diversity trumps ability‘. Att 
ta in en gigare kan vara en enkel väg att gå, för att nå de 
önskade resultaten.  

Berotec är Sveriges största företag med enbart 
gigare. Är du nyfiken på hur du kan bli en del av gig-
ekonomin, hör av dig till info@berotec.se eller följ 
Berotec AB i sociala medier.

GIGEKONOMIN GER INNOVATIONSKRAFT OCH 
MINSKAD KOMPETENSBRIST

BEROTEC
EXPERTER INOM 
TEKNIK, IT OCH

LEDARSKAP

TA ETT ÅR SOM 
LÄRARE I THAILAND

Skicka in din intresseanmälan till
eicprachuap@gmail.com

eller smsa till 0700-840055

EIC Kittikhun School i Prachaup 
på Thailands västkust söker 
behöriga lärare till kommande 
skolår: Juni 2019 till och med 
februari 2020

Vi står för boende, lön, 
visumkostnader och inte minst  
en upplevelse för livet!

Krav: Bachelorexamen eller 
motsvarande svensk  
kandidatexamen

Nora är på riktigt!
Att vara i Nora är att vara nära. Människor. Platser. Upplevelser. 
Förnimmelser. Idyller och ett myller av måleriska detaljer. Stadslivet 
och landsbygden, fritiden och friheten. 

Att leva i Nora är att vara i alla tider. Då, nu och imorgon. 
Nu skapas ny historia, med modern teknik och utvecklade kom-
munikationer. Den skapas av småföretag, storbolag, föreningar  
och byalag, med innovatörer, entreprenörer, handlare och livs-
konstnärer. Den skapas av alla som vill vara med och uppleva 
något. 

Säkert är att livet i Nora är värt att syna närmare. En plats som 
ligger i tiden. På riktigt.

Nu finns sjönära och prisvärda tomter
Ring Cecilia Sundin 070-320 47 00 
och ladda ner appen ”Norabo”

nora.se



20

ANNONSHela denna bilaga är en annons från Business Region ÖrebroANNONS ANNONSHela denna bilaga är en annons från Business Region ÖrebroANNONS

Lekeberg i topp
Svensk Näringsliv rankar 
årligen företagsklimatet i 
landets kommuner. 

Topp tre-kommuner 
i Örebro län:
14. Lekeberg
61. Laxå
68. Kumla

Lekeberg låg på plats 202 i 
Svenskt Näringslivs kom
munrankning 2012, en 
placering som ingen var 

nöjd med.  På initiativ av Lekebergs 
Sparbank, Företagarna och kommunen 
startades ”Nätverket i Lekeberg” som 
en del i det långsiktiga arbetet för ett 
bättre företagsklimat. 

– Det är ingen magisk formel som 
ligger bakom lyftet. Framgångsfaktorn 
är att vi har gjort resan målmedvetet 
och tillsammans: näringsliv, politik
er och tjänstemän, säger Anna  
Andréa sson, näringslivs och utveck
lingschef i Lekeberg som trots allt har  
en formel som hon arbetar efter.

– Jag brukar prata om fem M. Att vi 
som kommun ska vara möjliggörare, 
mäklare/matchare, att vi ska skapa 
mötesplatser och utföra den myndig  

het s utövning som 
krävs av oss. Ibland 
måste vi även 
vara motor.  

Lekeberg är en 
entreprenörsort 
med tyngdpunkt på 

Hälften av kommunerna i Örebro län har vässat företagsklimatet. 
Det visar Svenskt Närings livs årliga rankning av företags klimatet i 

landets 290 kommuner. Högst betyg får Lekeberg som kniper en 14:e plats.

Bergslagen lockar 
långväga cyklister

Lekeberg och Hällefors 
slipar företagsklimatet

Text: Helena Tell  Foto: iStock

Anna Andréasson

Gabriela Kloth

Framgångsfak torn 
är att vi har gjort 

resan målmedvet
et och tillsammans: 
näringsliv, politik
er och tjänstemän

Lekeberg är en entreprenörsort där en tredjedel av företagen verkar inom jordbruk eller lantbruk.

Hällefors klättrar uppåt
För några år sedan låg 
Hällefors kommun sist 
i Svenskt Näringslivs 
rankning. Men nu är 
det andra tongångar 
i kommunen. I årets 
mätning klättrar 

kommunen hela 75 placeringar, till 
plats 134.  

– 2016 bestämde politiken sig för att 
prioritera arbetet med näringslivs
utveckling och bilden av Hällefors. 
Vi har gjort, och gör, många före
tagsbesök för att lyssna in vilka 
möjligheter och utmaningar som 
företagarna ser i kommunen, säger 
Gabriela Kloth, närings livsstrateg i 
Hällefors kommun.

– En stor del i framgången är 
företagens egna engagemang och 
att vi har dialog med varandra. Det 
är mycket som går att lösa när man 
träffas och lär sig att förstå varandras 
verkligheter och uppdrag.

Skogsnäringen är viktig för Hälle
fors, liksom industrin, i synnerhet 
stålindustrin.

företag inom gröna näringar. En tredje
del finns inom skogs bruk, jordbruk 
eller lant bruk och en stor andel företag 
är livsmedels producenter.  

– Entreprenör skapet märks tyd
ligt. Här väntar man inte på att den 
offentliga delen av samhället ska göra 
jobbet, här tar man tag i det själv. Den 
drivkraften tar vi som kommun vara 
på genom att vara så mycket möjlig
görare som vi bara kan, säger Anna 
Andréasson.

Men det är en svensk möbelklassiker 
och företag inom besöksnäringen som 
är mest kända utanför länsgränsen – 
Grythyttan Stålmöbler, Loka Brunn  
och Grythyttans gästgivaregård.

– Besöksnäringen växer stän
digt och gastronomi lockar både 
mötesdeltagare, affärsresenärer och 
privatpersoner. Vårt lokala kluster 
av dryckesproducenter och mån
ga mathantverkare ger karaktär åt 
näringslivet – och många småföre
tagare. Vi har en bra bransch bredd 
trots att vi är en liten kommun, säger 
Gabriela Kloth. {

Mountainbikelederna 
finns i åtta områden 
från Hjulsjö i norr till 
Askersund i söder och 

är alla kategoriserade efter svårighets
grad. På Bergslagen cyclings hemsida 
kan besökarna läsa på om lederna, 
hitta boendemöjligheter och ladda 
GPSfiler och få information om kartor. 
Här finns också gott om leder för 
landsvägscykling och cykelutflykter 
med nedladdningsbara kartor.

– Det ska vara enkelt att komma hit 
och du kan vara här i flera veckor och 
cykla utan att behöva ta samma led 
två gånger, säger Katarina Rönnbacka 
Nybäck, utvecklings ledare turism vid 
Region Örebro. 

Hon är själv framgångsrik mountain
bikecyklist på veterannivå och tog för 
snart tio år sedan som privatperson 
initiativ till ett av flera projekt som med 
tiden växte fram till Bergslagen cycling.

– Jag märkte när jag var ute på resa 
och ville cykla med familjen att det var 
svårt att hitta bra ställen. Till slut kom 
jag fram till att det fanns ju mycket 
bättre stigar hemma i Pershyttan,  
säger hon.

Det visade sig stämma. När de första 
lederna fanns på plats kom folk från 
hela landet för att cykla mountainbike. 
Sedan dess har besöksnäringen fått 
säsongen förlängd, antalet utländska 

besökare har ökat och nya cykelklub
bar, cykeluthyrare och cykelhandlare 
har etablerats.

– Det finns även cyklister som har 
flyttat till regionen för att få bättre 
möjligheter att träna, berättar Katarina 
Rönnbacka Nybäck.

Förutom ett stort engagemang från 
kommuner, föreningar och markägare 
tror hon att framgången beror på den 
allmänna mountainbiketrenden i 
Sverige och den unika natur som finns 
i området.

– Den historia vi har med gruvdrift 
gör att det finns otroligt mycket stigar 
och gamla körvägar som blir perfekt 
mountainbiketerräng.

Nu satsar kommunerna i området 
på att förbättra servicen kring lederna. 
Katarina Rönnbacka Nybäck efterlyser 
samtidigt fler privata aktörer som kan 
bidra.

– Vi behöver fler boendeanläggningar, 
fler uthyrare, fler guider, fler som jobbar 
med cykel. Det finns det alla möjligheter 
att komma hit och etablera sig. {

Med sina 1 200 kilometer mountainbikeleder 
lockar Bergslagen cycling besökare från när och 

fjärran. En del av dem har till och med valt att 
flytta till området för cyklingens skull.

 Du kan vara här i flera 
veckor och cykla utan 
att behöva ta samma 

led två gånger. 

I Fjugesta bygger vi inte på höjden.
Vi vet nämligen att våra hyresgäster föredrar t rygga lägenheter på markplan. Där för bygger 

v i  nu 29 f räscha och jordnära lägenheter för al la åldrar.  Al la med egen uteplats.

Lekebergs Måler i  & Entreprenad AB är ett  lokalt  företag med rötterna i  F jugesta. Vi  t ror på 

trygghet och omtanke. Där för har v i  färre lägenheter så att al la våra hyresgäster ska kunna 

känna s ig sedda. Vi  v i l l  vara mer än bara ett  namn på pappret.

Vi står med fötterna på marken – så att  du också kan göra det.
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Visning av lägenheter
Välkommen på visning av våra radhuslägenheter i Kvarteret 

Isbjörnen, Domarringsvägen 2, Fjugesta.Lördagen den 30/6 kl 

14-16. Vi visar runt och berättar vilka boendeformer vi kan 

erbjuda i Fjugesta och Lanna.

Lekebergs Måleri & Entreprenad AB uppför 18 nya lägenheter på 

Domarringsvägen i Fjugesta. Radhus om 2 rok, samtliga i markplan och 

egen uteplats. Gemensamhetslokal finns i området. Maila gärna vid in-

tresse till: pernillasahlqvist@gmail.com eller ring 070-55 77 199

Tel.070-5577199 - Storgatan 14 - 71630 FJUGESTA

VÄLKOMMEN TILL 
KV.ISBJÖRNEN!

Text: Per Johansson  Foto: Bergslagen cycling
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Samhällsfastigheter har hamnat i köp- och säljkarusellen. Själva har vi aldrig sålt en fastighet under 

avtalets längd. Fattas bara. Vi har ju samma ögon som det offentliga – den långa synens perspektiv. 

För oss är den goda långsiktiga relationen med det offentliga den bästa affären. Idag är vi kompis 

med mer än hälften av landets kommuner. Vill du också ha en ny kompis som vårdar och utvecklar 

relationer? Gå in på www.offentligahus.se, eller ring gärna vår vd Lars Holm på 070-897 44 09. Samhällsfastigheter för allas bästa

nobeli business support tillhandahåller 
tjänster som inte är kundernas kärnverksam-
het. Tjänsterna omfattar lönehantering, inköp, 
patent, säkerhetsrådgivning, tekniska lösningar 
för säkerhet, spedition och arkivtjänster med 
fokus på digitala lösningar. 
 Den specialistkompetens som återfinns 
inom Nobeli har fått stor uppmärksamhet på 
marknaden. Tack vare effektiva processer 
och metoder erbjuder Nobeli idag kostnads-
effektiva och flexibla lösningar. 

inom lönehantering har Nobeli nu genom-
gått en resa i att automatisera många av 

de tidskritiska processer som lönehantering 
innebär. Automatiseringen innebär bl.a. att 
kundens inmatade data i deras system förs 
över automatiskt till Nobelis system. 

den tekniska lösningen är komplex men 
ändå enkel.
 – Vi har använt oss av verktyg för roboti-
sering, Robotic Process Automation (RPA) och 
Business Process Automation (BPA), som gör 
det möjligt att robotisera och automatisera 
manuella moment, säger Christer Ericsson, IT 
och utvecklingschef på Nobeli. 
 – Vi kallar lösningen Robban (RPA) och 

Chefen (BPA), fortsätter Christer. Robban och 
Chefen säkerställer ett automatiserat flöde 
från kundens affärssystem via vår Kundportal 
till lönesystemet. På detta sätt säkerställs även 
informationens kvalitet.
 – En effekt av Robbans och Chefens arbete 
är att vi minimerar repetitivt manuellt arbete, 
hos både oss och våra kunder, vilket frigör tid 
för att skapa mervärde, säger Nina Forsberg 
som är Affärsområdeschef för Lön.

Automatiserad 
lönehantering 
med robotar



Arnessons är en av Sveriges största aktörer inom håltagning 
och rivning. Koncernen består av tre bolag verksamma inom 
håltagning, rivning, balkongsågning, golvslipning och sanering.

I koncernen ingår även Lekana Maskin som tillverkar borr samt 
säljer och reparerar maskiner inom håltagningsbranschen.

Vi är verksamma i hela norden men huvuddelen av vår verk- 
samhet är fokuserad till Mellansverige.

www.arnessons.se

Färger svart + röd pms 485 på gul botten pms Yellow alt pms 109

Branschledande aktör inom 
håltagning och rivning med 
mer än 40 år i branschen


