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insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat, 
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Nu vässar vi leveransen till er i näringslivet! Sedan någon 
vecka tillbaka är vår nya fastighetsavdelning på plats och 
fullt bemannad.

Vid årsskiftet flyttade näringslivsarbetet över till 
oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu finns hela 
samhällsbyggnadsprocessen samlad på ett och samma 
ställe. Det skapar goda förutsättningar för ett nära 
samarbete i vardagen, som i sin tur ska leda till en ökad 
kvalitet och service.

Med vår nya fastighetsavdelning, som också ansvarar för 
mark- och exploateringsfrågor, har vi nu lagt pusslet för att 
planera, bygga och utveckla framtidens hållbara samhälle.

Avdelningen består av fyra medarbetare med olika 
kompetenser inom ansvarsområdet. De kommer att 
ansvara för förhandlingar, avtalsskrivning, medverka i 
planprocessen och arbeta med strategiska lokal- och 
markförsörjningsfrågor. De är en mycket viktig del i 
kommunens arbete och de arbetar i nära samverkan 
med alla kommunens olika verksamheter och med er i 
näringslivet. 

Fastighetsavdelningen kommer att bli ett verktyg 
för att bostäder, verksamheter och företag kommer 
på rätt plats i rätt tid. Vår målsättning är att strategisk 
markanvändning och effektivt lokalnyttjande ska skapa 
bättre förutsättningar för både nya och befintliga företag i 
Katrineholm.

Det kommunala markinnehavet är ett viktigt verktyg för 
att skapa goda förutsättningar kunna leda Katrineholms 
hållbara utveckling. Därför har våra politiker givit oss på 
Samhällbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram en 
ny översiktsplan, Framtidsplan 2050.

Varje dag lägger vi tjänstepersoner, i samspel med 
politikerna, pusslet för att organisera oss på det bästa 
och mest effektiva sättet. I och med att vi nu har vår nya 
fastighetsavdelning på plats är vi redo att ta ytterligare ett 
steg framåt för att utveckla Katrineholm!

 PASCAL TSHIBANDA  STEFAN JANSSON
 Tf. samhällsbyggnadschef  Fastighetschef
 (med ansvar för näringslivsfrågor)

 JOHN HAGBERG HENRIK PERSSON
 Mark- och exploateringsingenjör Fastighetsutvecklare

 FREDRIK FUNDBERG
 Lokalstrateg

Nu är hela laget på plats
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Med bra kontakter mellan 
kommun och näringsliv kan problem 
hos den ene hitta lösningar hos 
den andre. Ett exempel på detta 
är markbytesaffären som ger 
transportföretaget Coneco möjlighet 
att bygga nya ändamålsenliga lokaler 
på Logistikcentrumområdet samtidigt 
som kommunen får tillgång till mark 
vid Åsporten där man kan förtäta 
bostadsområdet och också planera 
för en eventuell förskola.

Affären hamnade i skarpt läge 
under hösten 2019 och blev klar 
under våren 2020 men den har legat i 
sin linda betydligt längre än så.

– Egentligen startade diskussionen 
mellan oss och kommunen redan när 
vi köpte fastigheten 2004. De tyckte 
att det kanske inte borde ligga ett 
åkeri här utan att man borde förädla 
marken och använda den till annat. 
Men vi var då i en expansiv fas och 
inte så intresserade av alternativa 
lösningar, säger Mats Gillstam, vd på 
Coneco Sverige.

Att ett transportföretag legat 
inklämt mellan kyrkogården 
och villorna på Åsgatan har en 

historia som går tillbaka till tiden 
före sekelskiftet. Fram till 1999 
ägdes marken av Vägverket som 
uppställningsplats för deras maskiner 
och fordon.  Vägverket sålde då 
marken till Bosse Karlssons åkeri och 
det var av honom som Gillstam & 
Lindström köpte området 2004.

– Jag hade bildat entreprenad
företag redan 1994 och när jag 
två år senare slog mig ihop med 
Lars-Erik Lindström blev det 
Gillstam & Lindströms Åkeri. När 
Jonas Zetterblom med sitt åkeri 
Cathrineholms containertransporter 
kom med i bilden riskerade företags-
namnet att bli längre än last bilarna 
och från 2017 heter bolaget Coneco 
Sverige AB. Vi är också med i m4
gruppen där vi är den största enskilda 
ägaren, förklarar Mats Gillstam.

– Totalt har vi 38 tunga lastbilar och 
fyra tunga maskiner i drift. Via vårt 
delägarskap i m4 kan vi erbjuda våra 
kunder tillgång till över 1000 enheter 
totalt.

Coneco Sverige AB är moderbolaget  
i koncernen som består av Coneco 
Transport med verksamhet inom 

För företag som är i ett expansivt skede kan för små lokaler vara ett avgörande 
hinder för att möjliggöra den utveckling av företaget som annars finns inom 
räckhåll. Samtidigt har kommunen ett uppdrag att genom detaljplaner styra 
upp så att dess mark används på optimalt sätt, dels för näringsliv men också för 
bostäder och för samhällsnyttig verksamhet som skolor och sjukhus.

Kommunen och 
Coneco bytte mark 
med varandra

”Företags namnet 
riskerade att bli längre 
än last bilarna och från 
2017 heter bolaget 
Coneco.

Mats Gillstam om samman
slagningen av Gillstam & 
Lindström och Cathrineholms 
containertransporter.
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Coneco Sverige AB har i dag sina lokaler vid Åsporten. I och med markbytesaffären får nu kommunen möjlighet att använda 
området till bostäder. I bortre delen av bilden syns de byggmoduler som ska sättas samman till kontorslokaler på Conecos nya 
fastighet på Logistikcentrum-området.

vägtransport och godstrafik, Åsporten  
förvaltning AB samt Coneco Miljö AB.  
Det sistnämnda är ett nybildat bolag  
som ska bedriva återvinnings-
verksamhet med transport, lager och 
omlastning.

– Vi är proffs på att transportera,  
nu vill vi även ta hand om åter-
vinningsmaterialet vi transporterar. 
Vi ska sortera och lasta om för att 
optimera transporterna både ur ett 
ekonomiskt och ett miljömässigt 
perspektiv. Coneco Miljö riktar sig 
bara till företag och vi kommer inte 
att ha några privata kunder, förklarar 
Ebba Bauer Zetterblom som är vd för 
Coneco Miljö.

– I dag kör vi ibland halvlastat 
ibland vilket inte är bra för någon 
part. Nu skapar vi en sorterings- och 
omlastningsstation för Coneco och för 
våra kunder, säger Mats. Vi kommer 
att skapa flertalet arbetstillfällen 

men den omedelbara planen är att 
vi inom tre år kommer att vara 5–8 
anställda i bolaget. Det finns stora 
expansionsmöjligheter.

– I och med att vi etablerade 
Coneco Miljö fanns det inte längre 
någon möjlighet för oss att vara kvar 
vid Åsporten. Vi behövde nya lokaler. 
Så 2019 kontaktade jag Stefan Toll 
och Mats Lundevaller på Katrineholms 
kommun. Vi tittade på flera tomter 
på logistikområdet och vi tycker att 
vi till slut hittade en perfekt plats för 
oss med närhet till snabb utfart på 
väg 52/55. I maj 2020 offentliggjordes 
affären och så långt gick det ganska 
fort, berättar Mats.

I dag har Coneco 28 000 kvm att 
disponera. På den nya tomten får 

Fortsättning nästa uppslag >>>

500
miljarder
Transportsektorn i 
Sverige är stor och 
varierad. Branschens 
omkring 30 000 företag 
skapar arbetstillfällen 
för nästan 240 000 
personer och har en 
total omsättning på 
bortåt 500 miljarder 
kronor årligen.
transportfakta.se
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I dag består Conecos nya fastighet mest av grus och sten, men i början av hösten 
räknar Ebba Bauer Zetterblom och Mats Gillstam med att företaget flyttar in i de nya 
lokalerna.

de 37 000 kvm och möjlighet att 
bygga nytt med allt vad det innebär 
av att kunna kontrollera sina egna 
förutsättningar.

– Vi kan redan från början 
anpassa fastigheten till det vi 
planerar att göra. Jämfört med hur 
vi har det nu med mycket dödyta 
kan vi på den nya fastigheten 
maximera nyttjandegraden av varje 
kvadratmeter, sammanfattar Ebba.

– Starten av Coneco Miljö fick det 
hela i skarpt läge men jag tror att vi 
hade flyttat ändå. De här lokalerna 
är egentligen slut och vi skulle i alla 

fall ha behövt anpassa dem till den 
verksamhet vi har i dag. Vi har vuxit 
ur dem, nu blir det nytt kontor och ny 
verkstad och allt blir mer lättarbetat.

Samarbetet med kommunen 
har fungerat bra när det gäller 
fastighetsaffären sedan har det 
kanske varit ett par långbänkar med 
bygglovet, tycker Mats Gillstam. 

– Men spaden har varit i backen ett 
bra tag, vi har fyllt ut ungefär 70 000 
kubikmeter och kanske har 20 000 
kubikmeter kvar. Så fort bygglovet 
är klart så sätter byggandet i gång 

www.ramboll.se

Ramböll Sverige AB
Holmengatan 8
602 32 Norrköping

Tfn 010-615 60 00
Fax

Knowledge taking people further---

Arkitektritning av Conecos nya lokaler. Fasad mot nordväst.

38%
38 procent av alla 
godstransporter med 
lastbil i Sverige är 
längre än fem mil och 
21 procent av dem är 
kortare än en mil.
transportfakta.se
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och vi räknar med att vara klara för 
inflyttning framåt höstkanten. Själva 
kontoret består av byggmoduler som 
vi köpte in redan för tre år sedan. De 
ska nu bara flyttas upp och skruvas 
ihop. 

– Det kommer att bli jättebra. Vi 
får 700 kvm yta bestående av kontor 
för oss och för uthyrning, lunchrum, 
omklädning och lite lager. Verkstaden 
blir lika stor, säger Ebba.

Att affären blev av och byggandet 
kom i gång var viktigt för Coneco. 
Behovet av nya lokaler var stort, 
inte bara med tanke på kontor och 
verkstadsytor.

– På den nya fastigheten får vi 
exempelvis möjlighet att sortera 
schaktmassor och få ut jord och grus 
som vi kan sälja. Vi kan blanda olika 
typer av jord, vi kan sortera bort 
sten ur morän och vi kan sortera 
grus och singel. Allt är en form av 

materialåtervinning. Det finns sedan 
några år ett EUdirektiv hur det 
här ska skötas och Sverige utanför 
storstadsregionerna ligger efter på 
det här området. Här finns en stor 
marknad för oss.

– Det finns alltid mycket man 
kan göra om man tänker cirkulärt, 
konstaterar Ebba.

* * *

Stefan Jansson, fastighetschef hos 
Katrineholms kommun, är också 
nöjd med uppgörelsen och de 
nya möjligheter den skapar. Han 
bekräftar också att fastigheten vid 
Åsporten historiskt varit intressant för 
kommunen

– Även om vi inte varit aktiva har 
vi bevakat läget. Det har varit ett 
område där vi velat ha en utveckling 

Fortsättning nästa uppslag >>>

www.ramboll.se

Ramböll Sverige AB
Holmengatan 8
602 32 Norrköping

Tfn 010-615 60 00
Fax

Knowledge taking people further---

Arkitektritning av Conecos nya lokaler. Fasad mot nordost.

Dispositionen av markytan vid Logistikcentrum tydliggörs av några magnetskyltar på 
en karta vid Conecos kontor. Snart blir det skarpare läge.

43
miljarder
Transportarbetet när 
det gäller gods på väg 
utförs primärt med 
lastbil och en stor 
del av transporterna 
utförs i få länder.
Transportarbetet 
är högst i Polen och 
Tyskland, båda med 
över 300 miljarder 
tonkilometer per 
år. Genomsnittet i 
Europa är 69 miljarder 
tonkilometer. Sverige 
återfinns på plats 
10 med 43 miljarder 
tonkilometer.
transportfakta.se
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åt bostadshållet och sedan har 
frågan varit hur vi ska nå dit. En 
del har handlat om det opraktiska 
miljömässigt med lastbilstransporter i 
bebyggt område men kommunen har 
också velat att besökare ska mötas 
av en annan miljö när de kommer in i 
staden.

– Under senare delen av 2019 gick 
situationen in i ett skarpare läge med 
konkreta diskussioner mellan oss och 
Coneco som ledde fram till ett avtal. 
Mats Lundevaller var den som från vår 
sida som hanterade affären och från 
våren 2020 är vi up’n running där varje 
part nu gör sina delar, säger Stefan 
Jansson.

För kommunen har kontakterna 
framför allt med Lantmäteriet varit 
långdragna. Kommunen äger mycket 
mark i Logistikcentrumområdet 
och det är viktigt att den mark som 
styckas av för Coneco matchar den 
som kommunen nu får i stället och 
att ägarskapet av fastigheterna blir 

rätt. Den här processen är nu klar 
och för kommunens del handlar det 
nu om vad man gör med fastigheten 
vid Åsporten. En del av området ska 
avsättas till samhällsnytta, den andra 
delen till bostäder.

– I februari förra året kunde vi gå 
ut med en markanvisningstävling 
där vi skickade ut prospekt till ett 
antal byggbolag för byggandet av 
bostäderna. Vi fick in fem olika 
förslag och valde Sjötorps Bygg. De 
har ritat in cirka 100 bostäder på 
området som nu ska detaljplaneras 
och det är en process som pågår. 
Kanske kan det bli byggstart hösten 
2024 om allt flyter på som det ska, 
säger Stefan Jansson.

– Förskolan är inte beslutad 
ännu, men genom att framtidsäkra 
nyttjande av mark för framtida behov 
så finns yta för förskola medtagen i 
detaljplanen.

Det finns fler exempel på sådana 
här affärer mellan kommunen och 

Infarten till Katrineholm från Nyköping kommer att få ett annat utseende. Sjötorps 
Bygg planerar här för drygt 100 nya bostäder.

Detaljplan
En detaljplan, 
förkortat Dp, är ett 
dokument inom fysisk 
planering och anger 
hur ett begränsat 
område i en kommun 
eller motsvarande 
skall bebyggas 
och hur mark- och 
vattenområden får 
användas. 
Wikipedia



näringslivet där man byter mark med 
varandra till gagn för båda parter. 

– St1 och Shellmacken och 
kopplingen till den nya detaljplanen 
vid Uppsalavägen är ett bra exempel 
på det, säger Stefan Jansson. Det 
finns ett intresse att komma fram till 
en gemensam lösning som gynnar 
båda parter. I sådana här fall kan 
näringslivet ta första kontakten med 
kommunen, men det kan lika gärna 
vara tvärtom.

– Kommunens näringslivsavdelning 
har också tentakler ute som känner 
av näringslivets behov och önskemål 
och för det vidare till oss. Det 
näringslivsarbetet är viktigt och ur det 
kan nya tankar och idéer frodas. 

– Sedan kan det ta ett tag innan 
det blir konkret. Det ska passa in i 
den totala bilden och det är ett större 
pussel att lägga. Verksamheten ska 
passa in i bilden man vill ha av ett 
område och detaljplanen ska också 
medge den typen av verksamhet som 
ska in.

Fler parter kan också vara 
inblandade i fastighetsbytaraffärer. 

– Ett exempel här är planeringen 
av området kring Tekniska Verken 
och K-Prefab, tidigare Finja, där 
kommunen också är inblandad för att 
skapa mer mark för verksamhet, säger 
Stefan Jansson. Det är en pågående 
process där även naturintressen 
finns representerade och där vi tagit 
in synpunkter för att hitta bästa 
lösningen för alla parter. Här blir det 
en dialog om behov kontra vad som 
är möjligt. Här finns ett pågående 
detaljplanearbete och vi får se hur den 
ser ut till slut. Det är en demokratisk 
process med samråd och granskning 
enligt traditionell modell.

Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att med en god och öppen 
dialog mellan kommun och näringsliv 
finns goda förutsättningar att hitta 
marklösningar som i slutändan gynnar 
alla parters möjlighet till utveckling.

MATS FREDRIKSSON

”Det finns ett intresse att komma fram 
till en gemensam lösning som gynnar 
båda parter. I sådana här fall kan 
näringslivet ta första kontakten med 
kommunen, men det kan lika gärna 
vara tvärtom.

Stefan jansson, Fastighetschef om hur
kommunen och näringslivet tillsammans
arbetar för att skapa förutsättningar
som gynnar båda parter.
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400
tusen
Katrineholms kommun 
har ca 400 000 kvm 
verksamhetsmark 
där handel, logistik 
och verksamheter 
kan utvecklas och där 
kommunen råder över 
marken.
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Komptetensfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna 
för turismindustrin just nu och därför har Region Sörmland 
och Tillväxtverket beviljat medel för att etablera ett 
branschforum för turismindustrin i Sörmland, som arbetar 
med strategisk kompetensförsörjning för industrins 
branscher. Forumet ska samla offentliga aktörer, 
arbetsgivare, branschorganisationer och utbildare för att 
gemensamt stärka Sörmlands näringsliv.
Du som företagare inom turismindustrin i Sörmland kan 
delta i rådgivning
Med start efter sommaren kan du få stöd och rådgivning 
inom områdena ”attraktionskraft och karriär” samt 
”rekrytering och personal”. 

Du ges möjlighet att öka din kunskap och att använda 
verktyg för:
• Employer brandning, attraktionskraft och 

karriärsmöjligheter.
• Rekrytering och att anställa andra målgrupper, såsom 

yrkesväxlare, utlandsfödda och äldre vuxna.
För mer information: Pernilla Nordström 
pernilla@stua.se  0155-22 27 73

Med finansiering från

Näringslivs-
strategi 
Sörmland 
För första gången tas en 
näringslivsstrategi fram för Sörmland. 
Den har utarbetats i samverkan 
med många ingångar i samtliga nio 
kommuner i länet.

Den är nu ute på remiss som pågår fram 
till 17 juni och beslut om strategin ska 
sedan tas den 2 september. 
Här har du möjlighet att läsa om den 
och har du synpunkter så lämna dem till 
carina.lloyd@katrineholm.se  senast den 
3 juni.

Användning av data
för besöksnäringens
affärsutveckling
Det finns idag en mängd data för företag i turismnäringen att tillgå. Hur 
använder du din data idag? Och hur kan du som företag bli bättre på 
att nyttja den data som finns tillgänglig för att effektivisera och utveckla 
din verksamhet?

Just nu projektleder Stua ett projekt som ska hjälpa dig med just det! 
Du som företag inom turismindustrin kan nu få hjälp att förstå hur du 
kan använda tillgänglig data i ditt arbete och förbättra din strategiska 
verksamhetsplanering! Genom individuell rådgivning får du kunskap 
om vilken data du har att tillgå och hur du på bästa sätt kan använda 
den för att utveckla ditt utbud och budskap!
För mer information och deltagande kontakta:
Åsa Malmqvist, asa@stua.se eller läs mer här.

Med
finansiering från:

Information från STUA

Branschforum för turism-
industrin i Sörmland

https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/naringsliv/sormlands-naringslivsstrategi-2022---2030/
https://www.destinationsutveckling.com/projekt/data-for-besoksnaringens-affarsutveckling/
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Datum: 15 juni
Tid: Ankomst från kl. 9.00. Start 9.30–15.00
Plats: Hedenlunda slott, hitta hit
Kostnad: Kostnadsfritt, lunch och fika ingår
Övrigt: Du kan delta hela dagen eller i det 
block du anser mest relevant för dig
Anmälan: Anmäl dig här

Den gröna näringen
– framtidens attraktiva arbetsplats
Vill du vara med och utveckla arbetsmarknaden inom gröna näringar?  
Den 15 juni arrangeras en konferens som är startskottet till ett strukturerat 
samarbete för att stärka kompetensförsörjningen mot de gröna näringarna i 
Södermanland.

Välkommen till en dag där vi lägger grunden till hur vi tillsammans 
kan göra framtidens arbetsplatser attraktiva inom lantbruk, skog och 
trädgårdsföretag. 
 
Hur kan vi attrahera kompetenser som vill bidra med att utveckla och 
stärka branschen, vilka är dom och hur kan vi olika aktörer samarbeta 
på bästa sätt? 
 
Agro Sörmland har fått i uppdrag av Region Sörmland att kartlägga 
intresset för ett strukturerat samarbete kring kompetensförsörjningen 
inom gröna näringar. Det finns ett stort intresse och nu bjuder vi 
in dig för att konkretisera vägen framåt. Vill du vara en del av ett 
branschforum som långsiktigt ska hjälpa dig som arbetsgivare ska hitta 
rätt personer att anställa!
Konferensen arrangeras tillsammans med Region Sörmland och LRF 
Södermanland. Mer information om konceptet Branschforum finns här. 

https://www.hedenlundaslott.se/hitta-hit/
https://agrosormland.se/event/den-grona-naringen-framtidens-attraktiva-arbetsplats/
https://samverkan.regionsormland.se/utveckling-och-samarbete/kompetensverkstan/branschforum/
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Citysamverkan delade
ut pris vid UF Marknaden

Shiny UF
Årets lokala
handels-
stjärna
29 st av våra duktiga UF företagare 
deltog på en marknad i Godsmagasinet 
den 27 april för att visa upp sina företag 
och sälja sina produkter. 
För första gången delade Citysamverkan 
ut priset Årets lokala handelsstjärna.  
Priset gick till Shiny UF med 
motiveringen:
”Med en positiv, säljande och 
entusiasmerande framtoning och med 
en innovativ produkt med en given plats 
i framtiden centrum”

Zabina Traneskog 
blev Årets unga 
företagare KFV
Vi är mycket glad att för första gången i vår förening dela ut priset till 
Årets unga företagare i KFV , säger Företagarna KFV.  Priset gick till en 
driven entreprenör Zabina Traneskog.

Motiveringen:
Hon är tjejen med det outtröttliga drivet som med hjärta och hjärna 
fortsätter att utveckla sin salong, sig själv och sina medarbetare hela 
tiden. Hon är ärlig och transparent och delar gärna med sig av både 
sin egen historia och all den enorma kunskap kring hårvård som hon 
besitter!
Mitt under renoveringen av den nya salongen och lansering av det 
nya varumärket TRANESKOG så slog corona till.. Men trots det står de 
starka idag och har fortsatt att utveckla företaget med både en egen 
e-handel och nu även egna hårvårdsprodukter!
Zabina är en kreativ entreprenör som gärna engagerar sig och 
brinner för ett levande Katrineholm. Hon är en grym ambassadör för 
Katrineholms näringsliv och en inspiration för andra unga personer att 
våga följa sin dröm!
För oss en självklar vinnare av Årets unga företagare 2022.

Stefan Edlund från Blomberg & 
Stensson berättar glatt att företaget 
nu spräckt 100 vallen i antal 
anställda. 

Swedboard har slutit avtal med det 
Schweiziska företaget 3A Composite 

som nu blir delägare i bolaget. Det 
kommer innebära en fyrdubbling av 
kapaciteten i Katrineholm och två 
skift till för att klara av efterfrågan 
som finns på den miljövänliga 
och återvinningsbara skivan som 
produceras av komposit och 

träfiber.  En utökning av ett tiotal 
nya medarbetare räknar företaget 
med. ”Vi är mycket nöjda med avtalet 
och det kommer att snabba på vår 
expansion” säger Kurt Aldén, ägare 
och grundare av Swedboard. 

Företagsnytt

Hannah Larsson, ordförande i Företagarna KFV, Zabina Transekog, 
Årets Unga Företagare, samt Ebba Bauer Zetterblom och Jim Lindström, 
styrelseledamlter i Företagarna KFV.

Shiny UF blev Årets lokala handelsstjärna.
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Katrineholms kommun har beviljats 
608 000 kronor i LOVAbidrag för att 
förbättra vattenmiljön i Spetebysjön 
utanför Valla genom metoden 
reduktionsfiske. Arbetet kommer 
att pågå under tre år och beräknas 
starta hösten 2022.

– Det här är ett väldigt spännande projekt. Med hjälp av 
en ganska så enkel metod som reduktionsfiske är vår 
förhoppning att återställa balansen i sjöns ekosystem, 
säger Jenny Herbertsson som är miljöstrateg och 
vattensamordnare på Katrineholms kommun.

Problem med övergödning
Spetebysjön har under en lång tid haft problem med 
övergödning. Idag klassas sjön som kraftigt övergödd. 
Provtagningar från augusti 2018 och juni 2020 visar på 
mycket höga halter av fosfor.

Det här innebär reduktionsfiske
Reduktionsfiske innebär att man med hjälp av selektivt 
fiske minskar mängden vitfisk i en sjö. Det kan röra sig om 
vitfisk såsom braxen, ruda och mört medan rovfisk såsom 
gädda och abborre släpps tillbaka och gynnas.

Bottenlevande fisk som tillexempel braxen söker 
nämligen efter föda på och i botten av en sjö, vilket leder 
till att näringsämnen frigörs och vattnet blir grumligt. 
Fosfor lagras ofta i sediment på botten och fiskens 
aktivitet gör att fosforn överförs i högre grad till vattnet.
– Vi har tidigare genomfört provfiske i sjön och gjort en 
ekolodning och båda visar att det finns en mycket stor 
mängd vitfisk i sjön, fortsätter Jenny Herbertsson.

Planen är att den fisk som tas upp ska skickas till en 
närliggande biogasanläggning för att minska transport-
sträckan av fisken. Där kommer sedan fisken att rötas och 
brytas ned till biogas.
– 1 ton fisk motsvarar cirka 420 liter bensin i energivärde, 
så det känns positivt att vi kan återanvända fisken på det 
här sättet. Dessutom kan den rötade gödseln återföras till 
åkermark som gödning, säger Jenny Herbertsson.

Förväntade resultat
• Med hjälp av reduktionsfiske i Spetebysjön är målet att:
• Förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet.
• Ta upp cirka 17 ton fisk ur sjön. Detta skulle motsvara 

127 kg fosfor och 425 kg kväve som lyfts ut från sjön i 
form av fisk.

• Minska algblomningen.
• Förbättra badmöjligheterna.
• Öka kunskapen, samverkan och intresset för sjöns 

ekologiska status hos närboende och allmänheten.

– Vi tror och hoppas att den här metoden kommer att 
ge sjön en chans att återhämta sig. Bonusen blir så 
klart en trevligare miljö med klarare vatten och nya fina 
badmöjligheter för boende i området, avslutar Jenny 
Herbertsson.

Lova-bidrag
Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan 
få stöd genom LOVAbidrag. Bidraget kan sökas hos 
länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra 
sammanslutningar. I år har 219 miljoner kronor fördelats 
ut till länen.

Över 600 000 kronor i
LOVA-bidrag för förbättrad 
vattenmiljö i Spetebysjön

Provfiske i Spetebysjön under hösten 2021. Foto: Jenny 
Herbertsson
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I projektet Hållbar omställning i östra Mellansverige har 
Energikontoret i Mälardalen fått i uppdrag att stötta små 
och medelstora företag i östra Mellansverige i deras 
energiarbete.

I satsningen erbjuds företag kostnadsfria och 
skräddarsydda insatser, utifrån era behov och 
utmaningar. Vi tar gärna ett digitalt eller personligt möte 
för att diskutera hur vi kan stötta er verksamhet på 
bästa sätt! Längre ner finns kontaktuppgifter och mer 
information kring projektet.

Det här kan vi erbjuda
Energikontoret kan bidra med oberoende kompetens 
och hjälp med era specifika energiutmaningar. Vi har 
lång erfarenhet av att arbeta med små och medelstora 
företag i många branscher. Vi har även ett brett nätverk 
av aktörer som på olika sätt kan bidra i företagens 
omställning och/eller tillväxt. 

Några exempel på vad vi kostnadsfritt kan erbjuda 
företag:
• Platsbesök med energigenomgång
• Energirelaterade beräkningar och hjälp med lönsamma 
åtgärder
• Kontinuerligt bollplank i energiarbetet

• Energinätverk för erfarenhetsutbyte med andra företag
• Hjälpa till med ansökningar för stöd (t.ex. 
omställningscheck och klimatklivet)

Projektet drivs tillsammans med Almi Företagspartner 
som även kan bidra med affärsrådgivning, 
finansieringslösningar och stöttning kring digitalisering.
Du kan läsa mer om projektet Hållbar omställning i östra 
Mellansverige på Energikontorets hemsida.
Hör gärna av dig så ser vi hur vi kan stötta ditt företag på 
bästa sätt.

Kontakta våra projektledare på Energikontoret i 
Mälardalen

Minska ditt företags
energikostnader

August Lindholm
Energikontoret i Mälardalen
august.lindholm@energikontor.se
073-533 12 39

Jesper Sundling
Energikontoret i Mälardalen
jesper.sundling@energikontor.se
072-971 41 73

https://energikontor.se/projects/hallbar-omstallning-i-ostra-mellansverige/
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Ta ditt nästa steg med
Almis mentorprogram
Saknar du någon att bolla dina idéer med för att ta nästa steg med ditt företag? 
Behöver du någon som stöttar och peppar dig i en eventuell motgång? Eller 
behöver – och vågar – du och ditt företag utmanas med nya synvinklar? Då kan en 
mentor vara svaret. 

Med Almis mentorprogram får du som företagare tillgång till en erfaren 
mentor som kan vara ditt stöd och bollplank. Mentorerna i Almis bank har olika 
kompetensområden och branscherfarenhet, många inom internationalisering/
export, innovation, hållbarhet och digitalisering. 
Hur funkar mentorprogrammet?

Processen börjar med att du tillsammans med en Almi-rådgivare pratar igenom 
ditt nuläge, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar. När du och ditt 
företags behov och utmaningar har identifierats sker matchningen via Almis 
mentorsystem och vi tillsammans arbetar för att hitta bästa lösningen. När du 
och din mentor funnit varandra arbetar ni tillsammans målinriktat utifrån det 
inledande samtalet. 

Det är du som företagare som är den drivande parten under mentorprogrammet 
och mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att 
underlätta ditt företags utvecklings och tillväxtprocess. Och det är du som fattar 
besluten, mentorn fungerar som ett stöd i beslutsprocessen. Dialogen mellan 
mentor och adept pågår under 6 eller 12 månader. Fokus är att coacha/utveckla 
dig/ditt team, affärsmodell och företag. Programmet handlar mindre om frågor 
som ”så här gör man”. 
Mer information finns på Almis hemsida. 

Info om
kriget i
Ukraina
Svenskt Näringsliv har 
skapat en samlingssida med 
information, nyheter och 
relevanta länkar för företagare 
och arbetsgivare med 
anledning av kriget i Ukraina.

6 juni
Nationaldraget i Stadsparken

6–14 augusti
Katrineholms-Veckan

15–18 september
VM i Disco och Disco Freestyle

7 oktober
Nätverksfrukost

2 december
Nätverksfrukost Katrineholms kommun, enhet Näringsliv har en egen sida på 

LinkedIn där vi lägger ut intressant näringslivsinformation.  
Vi vill ha er hjälp att bygga upp ett stort nätverk och hoppas 
du vill följa och dela våra inlägg.
Sidan hittar du här.

Antal nyregistrerade företag i
Katrineholm på Bolagsverket under 
april jämfört med året innan

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  11 3 + 8
Enskild firma 0 2 – 2
Handelsbolag 0 0 0
Kommanditbol. 0 0 0
 11 5 + 6

Källa: Nyföretagarbarometern / NyföretagarCentrum

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/mentor/
https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/kriget-i-ukraina?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nytt%20fr%C3%A5n%20Svenskt%20N%C3%A4ringsliv
https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/kriget-i-ukraina?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nytt%20fr%C3%A5n%20Svenskt%20N%C3%A4ringsliv
https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
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