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Näringslivsnytt
Näringslivsnytt ges ut av Katrineholms kommun. Enheten Näringsliv arbetar långsiktigt med 
insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat, 
fler företag, fler arbetstillfällen och fler invånare.
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https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/
https://www.almi.se/stockholm/
http://katec.se/
http://www.leadersodermanland.se/
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/foretagare.html


Lokalt företagande viktigt
för vår lokala utveckling
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För en kommuns förutsättningar att utvecklas är det 
lokala näringslivet och dess företag viktiga. En bred mix av 
branscher och företagare som vågar satsa inför framtiden 
är viktiga parametrar för att skapa arbetstillfällen och goda 
framtidsutsikter.

När det gäller näringslivsutveckling så hamnar fokus 
ofta på nyetableringar och risken är att vi glömmer det 
viktigaste vi har – de företag som redan finns och verkar 
här. Många gånger drivs de av företagare som har en lokal 
förankring och gör allt för sin hemort.

Jag tycker därför att det är jättekul att tillsammans 
med Företagarna KFV få uppmärksamma våra lokala 
företagare när priset för Årets företagare delas ut. I år gick 
utmärkelsen till Kimmo Frondelius, Blomberg & Stensson, 
som porträtteras i Näringslivsnytts huvudartikel. Han är ett 
bra exempel på de många duktiga företagare som vi har i 
Katrineholm.

Näringslivets utveckling i Katrineholm avspeglas i 
Svenskt Näringslivs rankinglista där vi de senaste åren 
etablerat oss på en hög nivå. Utöver ett antal mätbara 
frågeställningar är rankingen baserad på företagens 
attityd till bland annat kommunens näringslivsarbete och 
resultatet pekar på hur vi lyckas tillsammans.

Från kommunens sida försöker vi därför hålla en så tät 
dialog med företagen som möjligt. Det har varit lite tufft 
under coronaperioden men vi vill gärna att företag hör 
av sig om de har möjlighet att träffa oss. Vi hoppas på en 
annorlunda situation framöver, det är inte bara vi som 
saknar företagsbesöken och nätverkandet.

STEFAN TOLL
Näringslivschef

Katrineholms kommun



4

Lantbruksstölder – skydda dig

Säkerhet & Trygghet

Kontaktuppgifter för frågor och mer information:
Katrineholms kommun, trygghet@katrineholm.se. Säkerhetschef, 0150- 48 80 97
Lokalpolisområde Katrineholm, omradespolisen.lpo-katrineholm@polisen.se. 010-56 692 59

I samverkan

Stölder från lantbruk och 
lantbruksgrossister har blivit 
vanligare under senare år. Det 
finns dock en hel del saker du 
själv kan göra för att skydda din 
egendom. Framför allt har stölder 
av växtskyddsmedel och diesel 
ökat men även traktorer och andra 
lantbruksmaskiner är eftertraktade.

Råd för att minska 
risken för stölder
Växtskyddsmedel:
• Förvara växtskyddsmedel så 

svåråtkomligt som möjligt för 
tjuven, helst i ett låst och larmat 
utrymme och gärna i ett låst skåp i 
utrymmet.

• Sätt inte upp märkningsdekaler 
eller andra tecken utanpå lokalen 
där medlet förvaras. Det räcker att 
ha det på insidan.

• Har du stora mängder – rådgör 
gärna med räddningstjänsten hur 
du ska skylta på bästa och säkraste 
sätt ur alla aspekter.

• Märk så många som möjligt av 
dunkarna eller behållarna med 
MärkDNA.

Diesel:
• Sätt upp larmanordning vid 

dieseltanken (till exempel lampa 
med rörelsedetektor).

• Ha gärna en indikator inne i 
bostaden så du märker när något 
händer.

• Tänk efter om du kan försvåra för 
tjuven på fler sätt.

• Tänk också på att inte köpa "för 
billig" diesel, då det mycket väl kan 
vara stöldgods.

Traktorer:
• Lås och ta ut nyckeln ur traktorn, 

även om den står inomhus.
• Investera i en elektronisk 

startspärr (kräver digital kod i 
nyckeln för att motorn ska gå att 
starta).

• Installera en GPS-sändare som kan 
aktiveras om traktorn blir stulen.

• Märk traktorn med MärkDNA, 
exempelvis inne i hytten där det 
inte slits bort lika lätt.

Ridutrustning:
• Ha bra ytterbelysning, gärna med 

rörelsedetektor.

• Förvara sadlar och annan dyrbar 
utrustning i ett utrymme med 
rejäla lås, gärna larmat.

• Lås fast sadlar på väggmonterade 
byglar, så kallade sadellås.

• Märk sadlar och annan dyrbar 
utrustning med MärkDNA.

Tipsa polisen
Det är angeläget att alla iakttagelser 
kommer till polisens kännedom då de 
kan vara viktiga pusselbitar i arbetet 
mot dessa brott. Det är bra att vara 
uppmärksam på personer, bilar och 
platser som kan vara av intresse.
Var försiktig med att ingripa men 
notera avvikande företeelser 
exempelvis bilar som kör in på 
gården eller besök av okända 
och oväntade personer. Notera 
eventuella bilnummer och 
signalement och rapportera dessa till 
polisen.

Mer information: 
Information från Polisen
Tipsa om brott
Stöldskyddsmärkning med MärkDNA

Den trend som man nu kan utläsa är stölder hos lantbruk i kommunen. Polisen 
vill därför ge information om hur man kan förebygga och skydda sig. Det finns 
också information om stöldskyddsmärkning genom MärkDNA. 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/lantbruksstolder-skydda-dig/
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/
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Visual lift
– kommunikation genom
visuella 3D-presentationer
Under coronapandemin har många företag och industrier drabbats hårt av 
minskade beställningar och uteblivna leveranser, vi vill genom projektet Visual 
LIFT bidra med flexibla och innovativa lösningar. 
Med den senaste visualiseringstekniken ska vi hjälpa företag att visa upp 
och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och 
leveranssäkerhet.

Projektet Visual LIFT riktar sig mot små och medelstora företag inom 
industrisektorn i Östra Mellansverige. Basen är Norrköping och 
Visualiseringscenter C, där ett särskilt labb nu byggs för att ge företag 
möjlighet att testa teknikerna. Dessutom finns fyra noder med minilabb; Curt 
Nicolingymnasiet i Finspång, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) i 
Eskilstuna, Alfred Nobel Science Park i Örebro och Automation Region i Västerås.

Få hjälp av experter från universitetet att hitta en väg framåt i era utmaningar. 
Projektet kan hjälpa ditt företag med lösningar inom:
• Kommunikation genom visuella 3D-presentationer
• Digitala och virtuella tvillingar
• Visualisering av data

Intresseanmälan
Är du intresserad av att få hjälp genom deltagande i projektet eller vill du veta 
mer om vad visualisering kan göra för ditt företag? Fyll i intresseanmälan här så 
kontaktar vi dig.
För dig som är intresserad och vill veta mer finns info här.

På gång...
7 maj
Digital fredagslunch med Stua

27 maj
Webbinarie om biogas kl 9–11

27 maj
Näringslivsnytt nr 4-2021

30–31 maj
Aptitrundan vår, Sörmlands 
Matkluster

23 juni
Näringslivsnytt nr 5-2021

6–14 augusti
Katrineholms-Veckan

26 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2021

3 september
Nätverksfrukost KFV, 
Hjälmaregården kl 8–9

11–12 september
Aptitrundan höst, Sörmlands 
Matkluster

23 september
Näringslivsnytt nr 7-2021

8 oktober
Näringslivsdagen vid 
Hedenlunda Slott kl 10–15

8 oktober
Nätverks-AW KFV, Hedenlunda 
Slott kl 15–17

28 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2021

1–7 november
Vilda Sörmland 2021, 
Sörmlands Matkluster

25 november
Näringslivsnytt nr 9-2021

3 december
Nätverksfrukost KFV, ComMat 
kl 8–9

16 december
Näringslivsnytt nr 10-2021

Egen Linkedin-sida
Katrineholms kommun Enheten Näringsliv har nu en egen 
sida på LinkedIn som vi kommer att lägga ut intressant 
näringslivsinformation på. Vi vill ha er hjälp att bygga upp ett 
stort nätverk och hoppas du vill följa och dela våra inlägg.
Sidan hittar du här.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3XByxeqwIfJHtL3MeQEwAJBUMzNTSTEzRlhDN1dJUTVENUJNWUhCOEpLSi4u
https://www.visualsweden.se/aktuella-projekt/visual-lift/
https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
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Annonserade
upphandlingar 
Inom områdena nedan planerar Katrineholms kommun 
direktupphandlingar:
•  Blommor för uppvaktning - maj 2021
•  Terminalglasögon - maj 2021
•  El-cyklar, cyklar inkl. reparationer - maj 2021
• Bårbilstransporter - sommaren 2021
• Hedersgåvor – klockor – sommaren 2021 
Större annonserade upphandlingar – se information på vår hemsida.

Webbinarie
om biogas
Biogas är högaktuellt, inte minst i 
Sörmland, där vi kommer att se ett stort 
behov de kommande åren.
På detta webbinarium berättar kunniga 
personer inom ämnet om det senaste 
från forskningen och praktiska exempel.
Diskussion kommer att ske om 
efterfrågan, möjligheter och 
utmaningar för att reda ut om biogas 
kan bli en lönsam affärsmodell för det 
sörmländska lantbruket!
Detaljerat program och möjlighet till 
anmälan kommer inom kort!
Mer info här.

Digital fredags-
lunch med
lokal matlåda
Stua bjuder in till ett digitalt evenemang med spännande föreläsare 
under 8 fredagar 2021. Köp en #stoltmatlåda och bli bjuden på en 20 
minuter lång föreläsning om spännande ämnen. Häng med!
Nästa inplanerade datum är 7 maj 12.00–12.30. Vem som föreläser 
släpps inom kort

Så här gör du för att vara med:
Du bockar i "Kommer" i evenemanget. Du förbeställer en matlåda från 
någon av restaurangerna/cateringföretagen nära dig enligt nedan
Du joinar via länken när föreläsningen börjar
Du är en #supportyourlocal hjälte som har stöttat aktörerna i Sörmland 
samtidigt som du njöt av en roligare lunchtimme

Förbeställ matlåda:
Information kommer inom kort om vilka restauranger du kan boka 
matlådan hos. Följ informationen löpande på facebook. 
Digital fredagslunch med lokal matlåda
Vid frågor: hör gärna av er till oss på Stua@stua.se

Corona-
info
Samlad information från 
Verksamt.se till företagare 
till följd av coronaviruset
Med anledning av coronaviruset har 
Verksamt.se samlat viktig information 
till dig som är företagare. Sidorna 
uppdateras löpande.
Informationen hittar du här.

https://www.opic.com/org/telge_inkop/?q=Katrineholm&s=PublicationTime&f=2,3,4,5,6
https://www.agrosormland.se/index.php/agroost/senaste-nytt/238-save-the-date-webbinarie-pa-temat-biogas-27-maj-kl-9-11
https://www.facebook.com/hashtag/stoltmatl%C3%A5da
https://www.facebook.com/hashtag/supportyourlocal
https://www.facebook.com/events/932423454160430
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
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Företagsnytt
Impecta Fröhandel 
expanderar och öppnar distributions-
lager i Katrineholm, som kan ge 
omkring 50 arbetstillfällen uppdelat på 
helårsarbetare och högsäsongsarbetare.   
Distributionen kommer att inhysas i 
Postnords förra lokal vid Starrvägen som 
nu byggs om för anpassning. Beräknad 
start för verksamheten är oktober. 

Svenska Stålbyggen
har köpt 9500 kvm mark vid Österleden 
på Lövåsen. Vad det blir där kommer vi 
att följa upp och informera om senare.

SmartYta
bygger ytterligare ett industriradhus 
Movägen, Lövåsen där 26 moduler nu är 
ute till försäljning.  Bygget ska vara klart 
under Q3 2021.  

Barbros mackor
En ny verksamhet har nyligen öppnat på 
Sveavägen 21. Det är Barbros mackor, 
ett take-away-kafé som har mackor och 
sallader på sin meny. 

Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under  
mars jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2021  2  9 11
2020  3 10 13
2019 5 3 8
2018 3 15 18
2017 5 19 24

Utveckling i kommunen jan–mars 
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2021  15 32 47
2020  7 33 40
2019 14 28 42
2018 11 37 48
2017 8 44 52

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

Redo för tobaks-
fri uteservering?
Var med i kampanjen för en rökfri miljö - så 
att alla ska kunna njuta av god mat och fika 
utomhus utan att besväras av rök.

Nu är det snart uteserveringstid så vi vill uppmärksamma er på de 
regler som gäller i Katrineholms kommun. Visste du att den nya 
tobakslagen från 2019 har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer? Här 
kommer information om kampanjen som du kan använda för att sprida 
budskapet om tobakslagen när du har en uteservering eller en entré 
som ska vara rökfri. Var med och bidra till en rökfri miljö

På vår sajt Folkhälsa och ANDTS hittar du färdigt kampanjmaterial. 
Du kan välja att dela i sociala medier eller affischer som du laddar ner 
och sedan skriver ut. Sätt upp affischerna på exempelvis dörren till din 
verksamhet eller lokal eller på någon annan synlig plats. Tillsammans 
hjälps vi åt för att skapa rökfria miljöer!

Var är det rökförbud?
• Uteserveringar
• Lekplatser
• Perronger och busshållplatser
• Offentliga entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde
• Inhägnade idrottsanläggningar
I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen beslutat att utöka 
rökförbudet och uppmanar även till rökfria miljöer vid badplatser, 
utegym och parker i Katrineholms kommun. Läs mer om våra rökfria 
miljöer på vår sida om tobakslagen.

Gäller rökförbudet all tobak?
Ja. Det gäller cigaretter, elektroniska cigaretter och liknande 
anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).

Har du frågor om vad som gäller i kommunen kring rökfria miljöer, 
vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se 
Telefon: 0150-577 00
Mer information om rökfria miljöer hittar du på Folkhälsomyndighetens 
hemsida.
Här hittar du affischer i A4 och A3 format och på fler språk.

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/folkhalsa--andts.html#0
https://www.katrineholm.se/tobakslagen
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/folkhalsa--andts.html#0
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Årets företagare ser sig själv som en 
genuin Katrineholmare även om han 
inte är född här.

– Jag var ju bara ett år när familjen 
flyttade hit från Stockholm, berättar 
Kimmo och småler lite urskuldande.

Hans pappa kom till Linköping som 
krigsbarn. Sedan åkte han tillbaka 
till Finland där han så småningom 
träffade kvinnan som skulle bli hans 
hustru och mor till sex barn. För 
arbetets skull sökte sig familjen sedan 
till Sverige. Först till Stockholm och 
1963 till Katrineholm där arbete fanns 
på SKF.

– Jag har fem syskon och jag 
tycker att vi har en väldigt stark 
sammanhållning trots att vi alla är 
väldigt olika. Men vi är tighta och jag 
känner att det alltid har funnits en frid 
i familjen.

En trygg uppväxt ger en styrka under 
barn- och ungdomsåren. En stabil 
tillvaro ger också mod att våga pröva 
sina egna steg.

– Jag har nog prioriterat det jag 

tyckt varit kul även om det gått på 
tvärs med vad andra tycker, säger 
Kimmo. I Bie där jag växte upp 
spelade till exempel alla fotboll, 
men vi var ett par stycken som åkte 
motorcykel istället. 

Kanske var det där som 
motorintresset kom fram, Kimmo 
körde sedan rally långt fram i 
synnerligen vuxen ålder. Men 
motorintresset ledde också in på 
andra spår. Redan i 12-årsåldern 
köpte han skrotfärdiga mopeder 
som han renoverade och sålde. 
Affärsintresset grydde redan där.

– Jag kanske är den av syskonen 
som mest gått min egen väg även 
om det finns ett entreprenörskap i 
familjen. Flera av oss driver, eller har 
drivit företag genom åren.

Som hos alla entreprenörer är det 
målet och framför allt vägen dit viktigt. 
Ett visst mått av otålighet och framför 

Ett tidigt gryende affärsintresse i kombination med en 
medärvd känsla för entreprenörskap ledde Kimmo 
Frondelius in på den yrkesbana där han fortfarande 
verkar. Som företagare befinner sig Kimmo och hans 
företag i ständig rörelse och utveckkling. Något som 
uppmärksammats av Företagarna KFV som utsett 
honom till Årets företagare i Katrineholm.

Kimmo Frondelius 
är Årets företagare

Fortsättning nästa uppslag >>>

”Jag ser mig själv som 
entreprenör. Jag har 
en byggarsjäl och jag 
bygger så länge jag 
tycker det är roligt. Om 
jag bygger företag eller 
hus spelar inte så stor 
roll.
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"Med 30 års erfarenhet som företagare och en kunnighet inom många 
olika branscher, kännetecknas årets företagare bland annat av förmågan 
att bygga nätverk, hålla hög arbetsmoral och att vara en stark ledarfigur. 
En del av framgångskonceptet har varit att inte ensam äga företagen, utan 
utveckla och engagera nyckelpersoner till delägarskap.

Att han arbetar med mycket hjärta har lett såväl honom som 
företaget dit han är idag. Företaget har sedan övertagandet 2007 rest 
sig från en utmanarposition till en tillverkare att räkna med. Med nya 
produktområden, spännande tjänster och nytänkande samarbeten är nu 
Blomberg och Stensson företaget på mångas läppar.

Den höga omsättningsökningen med tillhörande vinst vittnar om att 
Kimmo lagt ut rätt kurs för en fortsatt tillväxt för sina företag”

Företagarna KFV:s nomineringstext till Årets företagare i Katrineholm 2021.
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1947
Blomberg & Stensson 
bildades för 74 
år sedan av Evert 
Blomberg och Gunnar 
Stensson.

allt framåtanda är nödvändigt. Att 
sitta still ligger därför inte för Kimmo 
Frondelius och rörelse är ett nyckelord 
hans verksamhet.

– Skolan kanske inte var min 
favoritplats om man undantar de tre 
åren på trätekniska i gymnasiet. Där 
trivdes jag verkligen. Sedan pluggade 
jag till byggnadsingenjör på KTS när 
jag var 20–21 år. Men jobbat har 
jag gjort sedan jag var 13 år. På alla 
sommarlov och jullov. Det kunde vara 
på exempelvis OK. Senare när jag fick 
körkort så körde jag också taxi och 
buss på lediga tider.

Yrkeskarriären inleddes på lite udda 
marker.

– Mitt första fasta jobb var i Kenya 
där vi byggde upp en snickarskola. 
Det var en verksamhet som passade 
mig på flera sätt. Dels som byggare 
där jag hade med mig en container 
snickerimaskiner och verktyg. Men 
sedan jobbade vi också med fattiga 
människor. Jag älskar biståndsarbete 
i olika former och hade tidigare varit 
i Kenya som volontär via kyrkan i sex 
månader när jag var 19–20 år. 

– Jag är uppväxt med frikyrkan 
och där finns ett hjärta för sånt 
här. Jag ville jobba vidare med 

volontärprojektet men kunde inte få 
någon anställning eftersom jag inte 
var ingenjör. Det var därför jag åkte 
hem och pluggade till det på KTS 
innan jag åkte tillbaka till Kenya.

– Upplägget var att eleverna efter 
ett par år fick med sig lite verktyg, 
åkte hem till sina städer och byar och 
började jobba som snickare. Hjälp till 
självhjälp alltså. Det var inom bistånd 
jag ville jobba, men när jag insåg hur 
mycket korruption det var så ledsnade 
jag.

Så 1992 flyttade Kimmo och hustrun 
Maria hem till Katrineholm. Kimmo 
skaffade en pickup och började jobba 
som snickare med de få jobb som 
fanns att få då. Det var tuffa tider 
de åren under finanskrisen. Men 
svårigheter skapar ofta möjligheter 
och den som är vaken kan se 
öppningar där andra bara ser väggar.

– Jag jobbade samtidigt som 
slöjdlärare och Ulf Johansson var en 
kollega till mig. Tillsammans började vi 
på fritiden att köpa in små snickerier 
som gått i konkurs. Vi behöll en del 
maskiner och sålde andra vidare och 
vi höll till i lokaler på gamla Pump 
Separator i lokaler som efter hand 
började bli trånga. 

Bytet av lokaler med Sveaverken var en lyckad affär för båda företagen.
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– I den vevan blev Vallavagnen, 
ett företag som tillverkade bland 
annat manskapsbodar på hjul, till 
salu. Uffe och jag tillsammans med 
Peter Nilsson som ägt BilNilsson 
och min bror Joha gick in och köpte 
Vallavagnen av Torgils Bonde.

– Det var i februari 1995 och vi 
lyckades ganska snabbt tredubbla 
omsättningen och anställa mer 
personal. Men uppgången var tillfällig, 
ganska snart var vi tillbaka på tidigare 
nivå igen och i augusti 1996 tog jag 
över bolaget själv. Jag drev det i tio 
år innan jag 2007 sålde det i samma 
veva som jag tog över Blomberg & 
Stensson. Jag hade tänkt stå kvar som 
ägare till Vallavagnen, men fick ett 
bra erbjudande av Scan-vagnen som 
köpte bolaget.

Blomberg & Stensson är ett anrikt 
Katrineholmsföretag som bildades 
1947 av Evert Blomberg och 
Gunnar Stensson. Ursprungligen 
tillverkades kakformar i en källarlokal 
på Oppundavägen. 1960 flyttade 
man till lokaler i gamla mejeriet på 
Djulögatan. 1971 såldes företaget till 
SAVA och fem år senare tog Claes-
Erik Johansson över Blomberg & 
Stensson. Så småningom tog företaget 

över både lokaler och produktion av 
Lindström & Son och verksamheten 
flyttades till Högmossevägen.

Det var alltså ett rejält etablerat 
företag som Kimmo köpte av Claes-
Erik Johansson 2007. Men han såg 
utvecklingsmöjligheter, dels för 
företaget men också för sig själv.

– Produktionen på Vallavagnen 
krävde en lång produktionskedja med 
mycket manskraft, berättar Kimmo. 
Det var mycket av ett hantverk med 
små möjligheter att effektivisera 
tillverkningen. Min tanke när jag 
köpte Blomberg & Stensson var att 
få en möjlighet att få jobba mer med 
automation i processerna.

Förändringar väntade därför för 
Blomberg & Stensson på flera sätt.

– När vi började växa insåg jag 
ganska snart att vår svetsverkstad var 
för liten för vår produktion så 2010 
köpte jag Gustafsson & Hjort som var 
duktiga på det vi behövde.

– Till Blomberg & Stensson hörde 
också produktion av undertak som de 
tagit över efter Lindström & Son. Den 

De nya lokalerna har gett nya förutsättningar för Blomberg & Stensson

4
Företaget består idag 
av en sammanslagning 
mellan Engströms 
verkstäder, Gustafsson 
& Hjorth, Williamsons 
Metallbearbetning 
samt Blomberg & 
Stensson, alla anrika 
Katrineholmsföretag 
varav det äldsta härrör 
från 1927.Fortsättning nästa uppslag >>>
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delen var inte lönsam så vi lade ned 
den och använde de lokalerna till fler 
CNC-maskiner istället. Rörverkstaden 
växte också vid samma tid och 
därmed ökade kraven ytterligare på 
svetsverkstaden.

Företaget växte och blev större men 
just den processen var ingen egensak 
menar Kimmo.

– För vår del har det hela tiden 
handlat om att köpa kompetens. När 
vi köpte Gustafsson & Hjort hade vi 
kunder som krävde mer kvalificerade 
svetsarbeten. Nu var det andra krav 
från kunderna som dök upp. 2012–13 
köpte vi först ytterligare en till CNC-
maskin själva men det visade sig 
att det var effektivare att köpa AWI 
Engströms som var specialiserade på 
maskinbearbetning. Det köpet gjordes 
2014.

Tre företag som tidigare varit 
kollegor men också konkurrenter 
hade nu hamnat i samma påse. Tre 
företag innebar också tre lokaler och 
tre administrationer. Nästa steg var 
att få in dem alla under samma tak.

– Lokalfrågan var ett problem, 
berättar Kimmo. Samtidigt med 
köpen av de här företagen behövde 
vi utrymme för utveckling och 
produktion av X-modul, en flexibel 
utbyggbar arbetsbod. Det är en 
speciell produkt till en speciell 
marknad där den mottogs väl. Vi 

tillverkade den 2015–18 sedan blev 
den en osäkerhet om marknaden 
skulle vika. 2018 köpte jag tillbaka 
Vallavagnen och flyttade tillverkningen 
av X-modul dit. Just nu tillverkar vi 
den inte alls men uppstår efterfrågan, 
vilket den kommer att göra, kan vi 
sätta igång och producera direkt.

Tre industrier som ska in under 
samma tak kräver sin speciella 
lösning och den dök upp i och med att 
Sveaverken, som tillverkar utrustning 
för lantbruket, satt med för stora 
lokaler på gamla Scania-området.

– De hörde av sig och vi bytte 
lokaler med dem. I dag är Sveaverken 
mer ett monterings- och säljbolag som 
vi tillverkar detaljerna åt. På köpet fick 
vi tillgång till våra drömlokaler vilket 
var en av nycklarna till vår utveckling 
i dag.

– En annan nyckel var att Stefan 
Edlund kom in som delägare och 
ny vd. Jag ville ha en delägare och 
Stefan, som kom från Volvo i Flen, 
kände jag sedan tidigare. För mig 
var delägarskapet viktigt. Går man in 
med eget kapital har man en annan 
känsla för företaget än vad man har 
som anställd vd och Stefan har haft en 
mycket viktig roll i vår utveckling.

– Sedan har också Johan Svensson 
som var platschef på AWI Engströms 
och Håkan Magnusson med bakgrund 
från bland annat Axelssons kommit 

Tillverkningen av X-modul, den flexibla arbetsboden, är just nu vilande men redo att tas upp när efterfrågan kommer.

”Rörverkstaden växte 
också vid samma tid 
och därmed ökade 
kraven ytterligare på 
svetsverkstaden.

Kimmo Frondelius om hur 
utvecklingen i verksamhetens 
olika delar påverkat varandra.
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in som arbetande delägare. Vi är 
därmed fyra delägare och alla har sina 
speciella kompetenser. Var och en bär 
sitt eget område och jag tycker att just 
nu är det fantastiskt roligt att gå till 
jobbet.

Utvecklingen för Blomberg & 
Stensson har fortsatt även efter 
att man tagit de nya lokalerna i 
besittning.

– Vi köpte Williamssons Mekaniska 
i september förra året och just nu 
jobbar vi hårt för att implementera 
dem i våra lokaler. I företagsgruppen 
omsätter vi idag 230–240 miljoner 
kronor och totalt är vi cirka 100 
anställda, sammanfattar Kimmo.

Vilket är roligast, företagandet eller 
entreprenörskapet?

– Jag ser mig själv som entreprenör. 
Jag har en byggarsjäl och jag bygger så 
länge jag tycker det är roligt. Om jag 
bygger företag eller hus spelar inte så 
stor roll.

– För min egen del är det viktigt att 
jag gör rätt saker. Jag sorterar bort det 
jag inte vill göra och går åt det håll jag 
själv vill. Jag går inte igång på saker 
som marknadsföring eller It, utan låter 
hellre någon annan jobba med det. 
Däremot går jag igång på utmaningar. 
Jag behöver se ett mål men det är 
bara vägen dit som är kul.

– Jag har under resans gång lärt 

mig mycket om hur jag själv fungerar 
och i dag njuter jag mycket mer av 
tillvaron än jag gjorde tidigare. Jag 
kanske är med och petar lite här och 
där men jag har till exempel inga 
kundkontakter. Jag är ingen förvaltare, 
jag brukar ledsna då. Istället låter jag 
Stefan jobba …

Är Blomberg & Stensson i mål?
– Nej, vi har till exempel bara flyttat 

halva Williamssons hit och är inte 
klara än. Sedan är det fullt i huset. 
Nästa grej är att få igång fler skift och 
anställa fler för att kunna ta emot 
mer jobb. Det är livsnerven vi som 
företag behöver för att kunna vara 
med och bygga det samhälle vi lever 
i. Katrineholm är en bra stad att vara 
i och jag tycker verkligen om att leva 
här. Staden är lagom stor och vi ligger 
bra till geografiskt. Det är lätt att driva 
företag här.

Hur ser du på priset som Årets 
företagare?

– Ett bra pris som jag är glad över 
att ha fått. Men för mig är det lika 
mycket allt folk bakom. Först och 
främst min fru Maria men också alla 
partners och medarbetare. Utan dem 
skulle jag inte vara någonting. Så det 
här är ett pris till hela gänget, avslutar 
Kimmo Frondelius.

MATS FREDRIKSSON

Stefan Edlund, vd Blomberg & Stensson

Förutom legoproduktion 
tillverkar Blomberg & Stensson 
ett antal egna produkter, 
exempelvis verktygsvagnar 
avsedda för industrianvändning.
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Upplev
Katrineholm
Här hittar du upplevelser och ett brett

utbud inom handel och restaurang.

#DuGörKatrineholm
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