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SSOM-institutet har genomfört under-
sökningar i Skåne med jämna mellan-
rum sedan 2001 och förra året genom-
fördes den sjätte i ordningen. Enkät-
undersökningen skickat ut till 8 000 
slumpmässigt utvalda skåningar i åld-
rarna 16–85.

– I den här enkätundersökningen så 
valde vi att göra ett särskilt ungdoms-
urval, så hälften av undersökningen 
skickades till personer i åldrarna 16–29. 
Det är generellt svårt att få yngre per-
soner att svara och det är faktiskt extra 
svårt att få skåningar att svara på enkä-
ter, säger Ulrika Andersson.

Trivseln har enligt de nya siffror-
na ökat sedan undersökningen som 
gjordes 2011. Då var 30 procent myck-
et nöjda med livet mot dagens 40 pro-
cent. Och inte mindre än 87 procent är 
nöjda med livet. 

– Det är stor variation mellan vad man 
tycker i de olika åldersgrupperna, 
mest överraskande är kanske att det 
är i gruppen 65 år och äldre som är 
mest nöjda.

VI ÄR NÖJDA med tillvaron och dessut-
om tycker 80 procent att de mår bra.

– De som tycker att de mår dåligt är 
dock något högre än i tidigare under-
sökningar, säger Ulrika Andersson.

Samtidigt som de flesta är nöjda 
med sitt arbete så anser närmare hälf-
ten av de tillfrågade att det är svårt att 
hitta jobb som stämmer överens med 
den egna kompetensen i det område 
där de bor.

– En tredjedel skulle vilja byta till 
ett jobb som passar dem bättre. Men 
det finns begränsningar för hur långt 
man vill gå. Ungefär 65 procent kan 

inte tänka sig att arbeta i Danmark. 
Det är dock fler i den yngre gruppen 
och bland de med högre utbildning 
som kan tänka sig att arbetspendla 
över Sundet.

Gäller det att faktiskt flytta så kan 
60 procent tänka sig att flytta inom 
den egna kommunen eller till en 
annan del av Skåne, endast tio pro-
cent kan tänka sig att flytta till Köpen-
hamn med omnejd.

SOM-institutets enkätundersök-
ning och bok som även tar sikte på frå-
gor kring bland annat medievanor och 
synen på den offentliga servicen kom-
mer ut vid årsskiftet.
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”Hittills under året har 
nyföretagandet ökat med 
8,1 procent och håller 
denna takt i sig kan 2016 
bli ett rekordår.”

Mats Evergren, eventchef på Nyföretagar-
Centrum till tidningen IT Branschen.

Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Bygg-
industrier till Byggindustrier

”Tror man att lösningen 
på bostadsbristen är 
ökad konkurrens och 
sänkta byggkostnader, 
då är man fel ute.”

Ekobonden Albert Kuiper till ATL, med anled-
ning av att tusentals ton skrot ska samlas in från 
svenska gårdar.

”Så länge det finns plats 
i byggnaderna fortsätter 
man att samla. Till slut  
ligger det i vägen.”

Skåningar är nöjda med livet
Skåningar trivs väldigt bra i Skåne och är mycket nöjda 
med livet.
– Ja, så är det. Skåningen är lite mer nöjd än genomsnittet 
i Sverige, säger Ulrika Andersson, docent och undersök-
ningsledare på SOM-institutet.

SOM-institutet är en opartisk 
undersökningsorganisation vid 
Göteborgs universitet. Sedan 1986 
har SOM-institutet arbetat tillsam-
mans med forskare inom en rad 
olika forskningsfält för att belysa 
opinioner och för att förstå svensk 
samhällsutveckling. 

Ulrika Andersson, docent och under-
sökningsledare på SOM-institutet.

6 10FRAMTIDENS 
LEDARSKAP7

Mest överraskande är kanske att det är i gruppen  
65 år och äldre som är mest nöjda.

ULRIKA ANDERSSON

För mer information om målgruppsinriktade tema tidningar 
med smart finansiering, kontakta: Pia Jarnå,   
pia.jarna@sydsvenskan.se
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V Ä L K O M M E N  T I L L

GÅS, JUL & NYÅR

grand-molle.se

Traditi ell
Gåsmiddag

4-5 n  & 11-12 n

Tis - Ons - Tors  350 kr
Fre - Lör  425 kr

Inkl. glögg & kaffe. Serveras från tis. 22/11
Vi tar även emot större företagssällskap.

Tänk på att boka i god tid.

Bordsbokning:
info@hipp.se | 040 - 97 40 30

Varmt välkomna!

Traditionellt
Skånskt Julbord

hoganassaluhall.se

Saluhallens
 hemlagade 
      Julbord

Jonstorpsv 16, 
Jonstorp | Tel 042-36 74 81

www.tunneberga.se

Välkomna till 
TUNNEBERGAs 
goda mattraditioner
Allt är som vanligt rikligt och gott

VILTVECKOR
1/10-21/10

GÅSMIDDAG
22/10-19/11

JULBORD
19/11-24/12

NYÅR
nyårsmeny för avhämtning

3 rätter 395:-

Stortorget, Malmö. Tel 040-790 20  
www. .se

Gås  
4- 13 november

Svartsoppa/hummersoppa, 
Gås med krås samt äpplekaka

3 rätter 515:- 2 rätter 450:- bara Gås 385:-

Julbord  
25 november–22 december kväll

Julbordslunch från 5 dec
Traditionellt skånskt julbord.
Tisdag - lördag kväll 525:- 

övriga kvällar samt luncher 425:-

Nyårsafton 
Från 18.00

5- rätters supé inkl. 1 glas  
mousserande vid ankomst

675:-

H
H

BOKA DITT BORD PÅ

0431-45 44 50
MARGRETETORP.SE

Vårt traditionella 

JULBORD

18 NOV - 24 DEC

Gås- o. Julpaket
kullaGårdens Wärdshus
hotellet uppe på kullaberG

Gåspaket 10-19/11
Klassisk gåsmeny, svartsoppa, gås med till- 

behör och äppeltart, övernattning & frukost.

Pris per person och dygn i dubbelrum 1095:-

Endast Gåsmeny 595:-

Julpaket 25/11-17/12
Upplev julen i ett pyntat Kullagården.

Övernattning, julbord och frukost. 

Pris per person & dygn i dubbelrum 1095:-

Endast julbord 495:-

Tfn. 042-34 74 20 

www.kullagardenswardshus.se

Ett av Sveriges vackraste Hotell 
Dukar upp

Öppet alla dagar
Hotel • Restaurang • Konferens

info@hotelkullaberg.se 
Tel. 042 – 34 70 00

www.hotelkullaberg.se

Värdens Bästa 

Julbord

Välkommen

Premiär den 25/11
Det läckraste julbord Du skådat
med mängder av överraskningar 

Fortfarande några plateser kvar 
på julafton

Men före det:

 Årets GåsaGille 
smyger igång den 4/11 

0431-30 21 00
www.norrvikenbastad.se

Välkommen 
att boka Skånes 

vackraste Julbord 

Vill ni marknadsföra ert julbord?
Kontakta oss för mer information

Jens Bondeson, Jan Bergquist
042-20 60 60 • celeber@hdsydsvenskan.se



IInitiativet till Good Malmö kommer 
från David Polfeldt, vd på Massive 
Entertainment.

– Så länge det finns talanger som 
står utanför arbetsmarknaden så kom-
mer staden inte att nå sin fulla poten-
tial eller tillväxt. Han kände att de var 
en del av lösningen, nämligen att öpp-
na dörren för unga personer och ge 
ett års anställning. Han stannade inte 
där utan pratade med några bekanta 
och när det var några som snabbt sa ja 
till idén så föddes tanken att om vi har 
sagt ja så måste det finnas många fler, 
berättar Åsa Kalée. 

Good Malmö drivs idag som en 
del av den privata stiftelsen Uppstart 
Malmö med stöd från Malmö stad och 
Arbetsförmedlingen.

 ⦁ Vad innebär det att vara ett Good 
Malmö-företag?
– Ett Good Malmö-företag har som 
ambition att ge en ung person mellan 
18-30 år som saknar tidigare arbets-
livserfarenhet anställning under ett 
år. Företaget står för hela kostnaden 
utan lönebidrag. 

Idag är 55 företag knutna till Good 
Malmö och Åsa Kalée ser hur den 
goda matchningen mellan företag och 
anställd ger bra resultat.

– Det är viktigt att båda parter upp-
fattar detta som lyckat. Vårt mål i år 

är 50 anställningar och det är högst 
troligt att vi uppnår det. Jag upple-
ver det som att Malmös näringsliv vill 
vara med och lösa de utmaningar som 
finns vad gäller både tillväxt och kom-
petensförsörjning, säger hon.

Den som fått en ettårig anställning 
i ett Good Malmöföretag blir också en 
viktig del av det yrkesnätverk som sta-
digt växer.

– Vi hittar våra unga talanger dels 
genom uppsökande verksamhet sam-
tidigt som våra talanger, de som 
fått anställning, når nya potentiella 
talanger via sina sociala nätverk. På 
det här sättet så når vi många fler som 
idag kanske inte har tillgång till egna 
yrkesnätverk. Men ju fler vi är desto 
större är möjligheten att man hittar 
rätt i rekryteringen.

43 personer fick anställning under 
förra året, 39 av dem har idag en fast 
anställning eller pluggar på heltid, 
och tre är på resande fot.

– Sedan är det många som har fått 
praktik eller timanställning men de 
ingår inte i vår uppföljning.

Good Malmö är unikt på många sätt 
och det är många andra städer som 
visar intresse för att starta upp lik-
nande projekt.

– Nyckeln till framgång ligger hos 
det lokala näringslivet som bär ansva-
ret för att driften av insatserna. 

noterat

Det går bra för den skånska turistnäringen 
och antal gästnätter ökar stadigt.  Under 

det första halvåret i år noterades 2,3 miljoner 
gästnätter vilket är en ökning med 7,3 procent, 
rapporterar Tourism in Skåne. 

Många utländska turister hittar också till Skå-
ne. I synnerhet är det Storbritannien som stick-
er ut när det gäller utlandsmarknaderna; brit-
tiska gästnätter i Skåne ökade med hela 29 pro-
cent under årets första halva. Det är framförallt 
Malmö som lockar engelsmännen men ökning-

en märks även i Lund, Ystad och Landskrona.
Det finns ingen specifik förklaring bakom det 

ökade engelska intresset, mer än att britterna 
generellt har en positiv bild av Sverige och ser 
det som ett öppet och intressant land, menar 
man på Tourism in Skåne.

Andra länder som utvecklas bra är Polen 
(+30,1 procent), Norge (+15,4 procent) och Kina 
(+41,3 procent), vilka också är Tourism in Skånes 
prioriterade marknader. 
Skånes största utlandsmarknad Tyskland har en 
fortsatt stabil tillväxt och ökar under första halv-
året med 4,5 procent. 

Bland övriga marknader finns de största 
ökningarna från Spanien (+83 procent), Indien 
(+42 procent) och USA (+34 procent).

SKÅNSK TURISM
PÅ FRAMFART

FOTO: PIXABAY

Jag upplever det som att Malmös näringsliv vill vara med 
och lösa de utmaningar som finns vad gäller både tillväxt 
och kompetensförsörjning.

ÅSA KALÉE

Good Malmö har satt en boll i rullning, 
90 procent av de som fick jobb förra  
året har idag tillsvidareanställning eller  
pluggar på heltid.
– Malmö näringsliv pyr av lust att göra 
gott, säger Åsa Kalée, projektchef med 
ansvar för samtliga projekt och utveck-
lingen av Good som modell för fler  
städer/regioner.

GOOD MALMÖ  
STYRGRUPP
Representanter från Massive 
Entertainment, SVT, Malmö stad, 
Arbetsförmedlingen och Uppstart 
Malmö. Projektchef och projekt-
assistent är anställda av Uppstart 
Malmö.

GOOD MALMÖ  
REKRYTERINGSGRUPP 
BOOST by FC Rosengård 
Arbetsförmedlingen 
Uppsök Malmö

Åsa Kalée är  
projektledare för 

Good Malmö.

Goda utsikter

Stor skånsk  
bredbandssatsning 
� Länsstyrelsen i Skåne har 
beviljat 192 miljoner kronor ur 
landsbygdsprogrammet till bred-
bandsstöd. Tillskotten kommer 
från två håll. Jordbruksverket 
har fördelat en del i stödet som 
hållits inne som reserv, cirka 1,2 
miljarder. Av dessa får Skåne 117 
miljoner. Länsstyrelsen Skånes 
nästa beslutstillfälle blir troligen 
först efter årsskiftet.

Uppåt för skånska  
småföretag 
� Konjunkturen för skånska 
småföretag pekar uppåt. Sys-
selsättningstillväxten ökar och 
optimismen växer. Det framgår 
av rapporten Småföretagsbaro-
metern 2016 som presenteras 
av Företagarna i samarbete med 
Swedbank och Sparbankerna. 
Bland annat ser 70 procent av 
Skånes företagare goda expan-
sionsutsikter.

Privatleasing ökar stort
� Personbilsregistreringarna går 
mot ett nytt rekordår och har 
hitintills i år ökat med 9 procent. 
Privatleasingen som är en del av 
privatbilsregistreringarna har hit-
intills i år ökat med 89 procent, 
enligt MRF. Av 10 i topp är det 
Seat Ibiza (7:e mest privatleasa-
de) som har ökat mest med 272 
%, följt av Volvo V40 som har 
ökat med 175 % och på tredje 
plats ligger Renault Clio med en 
ökning på 135 %.
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A– Alla lokaler och events är olika och 
har olika utmaningar. Det kräver att 
man hittar lösningar som passar just 
där, säger han.

Det finns många stora uppdrag på 
Fremlabs meritlista. Mest omtalat är 
kanske det jobb man gjort på Helsing-
borg Arena, där Fremlab har byggt 
och installerat hela det styrsystem 
som reglerar all belysning, samt hela 
bild- och ljudsystemet. Arbetet resul-
terade bland annat i utmärkelsen Best 
Lighting Control Project i branschtäv-
lingen Crestron Integrations Awards i 
Amsterdam 2013.

– Det är det största installationen vi 
har gjort och det känns så klart kul att 
den har uppmärksammats så myck-
et, både i Sverige och internationellt, 
säger Carl-Fredrik Malmgren, som 
också nominerades till "Entrepreneur 
of the Year" 2014.

FÖR ATT ETT arrangemang ska bli så bra 
som möjligt är det många olika faktorer 
som måste stämma.

– Först och främst är det viktigt 
att ha en tydlig tidsplan som följs inte 
bara av oss, utan av alla som är inblan-
dade i arrangemanget. Får man för 
små tidsrymder att rigga ljudet och 
göra soundcheck blir det inte så bra, 
helt enkelt.

– En annan viktig aspekt är att ha rätt 
teknik till rätt sammanhang. Vi inves-
terar mellan 500 000 och en miljon 
kronor i nya tekniklösningar var-
je år. Det händer mycket inom tek-

nikutvecklingen så vi ser hela tiden  
till att vara uppdaterade. Framför-
allt går vi mot allt mer digitala lös-
ningar, vilka effektiviserar mycket av  
vår verksamhet.

 ⦁ Vilken typ av uppdrag tycker du är 
roligast?
– Det är när man får göra en tråkig 
lokal till något unikt, till exempel ett 
företag som vill hålla fest eller något 
annat event i en lagerlokal eller lik-
nande. Då gäller det att vara kreativ, 
se utmaningar och möjligheter och 
hitta passande lösningar. 

Fremlab har också en rad fasta 
kunder där man levererar och sköter 
underhållet av fasta installationer.

– Bland annat förser vi hälften av 
alla Elite Hotels svenska anläggning-
ar med konferensteknik. Våra kunder 
finns således i hela Sverige, men även i 
övriga Skandinavien och på flera plat-
ser runt om i Europa. 

– För oss är det viktigt att bygga 
upp bra och långsiktiga relationer, och 
med vår erfarenhet och referensport-
följ så vet vi hur man skapar en lös-
ning som alla parter blir nöjda med, 
säger Carl-Fredrik Malmgren.

Öra och blick 
för ljud och ljus

Ett stort event eller en konferens blir inte 
bättre än sin ljud-, bild- och ljusteknik.  
Det vet Carl-Fredrik Malmgren som driver 
Fremlab, ett företag som har lång erfaren-
het av att leverera ljud- och bildlösningar 
till både företag och privatpersoner.

Carl-Fredrik 
Malmgren, 
Fremlab.

Fremlab har prisats för sitt arbete med Helsingborg Arena.

FOTO: CHRISTAYLORPHOTOGRAPHY
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Vasatorpsvägen 1
HD-huset
254 57 Helsingborg
042-16 32 90
www.nyopart.se
www.crowehorwath.se

Vår kompetens grundar sig på kunskap och 
erfarenhet. Vi har i mer än 25 år erbjudit tjänster 
av hög kvalitet inom revision, redovisning, 
skatter och annan kvalifi cerad affärsrådgivning 
– alltid med kunden i fokus! Tillsammans med 
tiotalet andra svenska revisionsbyråer ingår vi i 
nätverket Crowe Horwath International vilket ger 

ytterligare specialistkompetens och internationella 
kontakter. 

Vi vill tacka alla våra kunder för ert stora förtroende 
och välkomnar dig som vill bli ny kund. Kontakta 
oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan göra för 
just dig och ditt företag!

Kompetens ger förtroende



R– Region Skåne var tidigt ute och såg 
potentialen inom bland annat miljö-
teknik och Malmö stad har under lång 
tid profilerat sig kring hållbar stadsut-
veckling, utomlands är staden en håll-
bar stjärna, säger Per Simonsson, vd 
för Sustainable Business Hub och pro-
jektledare för Urban Magma, som tidi-
gare i våras fick tio års ekonomiskt 
stöd av Vinnova för att utveckla håll-
bara och miljötekniska lösningar för 
stadsmiljöer.

– Som en del i detta så har Sustaina-
ble Business Hub slutit ett samarbets-
avtal med Nordvästra Skånes Renhåll-
ning, NSR, om att utveckla Vera Park 
i Helsingborg som testbädd för avfalls-
hantering. Det här är den första av 
vad som förhoppningsvis kommer att 
bli totalt fem nya testbäddar inom vär-
me, teknik, vattenrening och gröna 
tak, säger Per Simonsson.

Testbädden i NV-Skåne ska bidra till 
att uppfylla målet om att inte ha något 
avfalls alls, allting ska kunna återcir-
kuleras.

– Testbädden skapar möjligheter 
för att testa och utveckla olika syste-
minnovationer och affärsmodeller i 
storskalig miljö. Vår roll är skapa bra 
förutsättningar för detta, säger Per 
Simonsson.

På Vera Park finns ett nätverk av 
idag 15 olika miljöteknikföretag inom 
avfallsområdet. 

PER SIMONSSON SER hur utveckling-
en inom både miljöteknik och social 
hållbarhet har börjat bli allt mer mark-
nadsdrivet.

– Tidigare var det enbart regler 
och ekonomiska styrmedel som drev 
utvecklingen, men nu ser vi att trots 
ett lågt oljepris ökar efterfrågan på 
förnybar energi, något har börjat hän-
da. Och utvecklingen går fort. Sverige 
är bland de världsledande på miljöom-
rådet men allt fler ser potentialen och 
vi får inte riskera att halka efter. Miljö-
teknikområdet erbjuder svenska före-
tag en enorm tillväxtpotential.

Med Urban Magma ska attraktiva 
innovationsmiljöer skapas under de 
kommande tio åren. 

– Visionen är att företag, forskare 
och andra som arbetar inom miljö-
området ska se Skåne som en självklar 
plats att vara på.

Testbädd för hållbara innovationer
Konferensen i Rio sommaren 1992 kick-
ade igång en rad processer och projekt 
kring miljö och hållbar utveckling, idag 
drygt 24 år senare har begreppet hållbar 
vidgats och genomsyrar de allra flesta de-
lar av samhället.

Testbädden skapar möjligheter för i storskalig miljö testa 
och utveckla olika systeminnovationer och affärsmodeller.

PER SIMONSSON Per Simonsson, vd för Sustainable 
Business Hub och projektledare för 
Urban Magma.
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Social Innovation Summit är för dig som 
får social innovation att hända i Sverige. 
Under två dagar samlar vi entreprenörer, 
förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, 
investerare och fi nansiärer för att hitta 
nya, innovativa lösningar på vår tids mest 
angelägna samhällsutmaningar.

#SISUMMIT16
KÖP DIN BILJETT PÅ

SISUMMIT.SE
VI SES PÅ SLAGTHUSET 
I MALMÖ 25–26 OKTOBER!

ÅRETS KEYNOTE–TALARE

JOHAN H. ANDRESEN
Ägare och styrelse-
ordförande Ferd

LISA LINDSTRÖM
VD Doberman

CAROLINE CASEY
Grundare Kanchi och 

O2 Ability Awards

ANN METTLER
Chef European Political 

Strategy Centre

Välkommen till Sveriges 
årliga mötesplats för 
social innovation!
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PPå en lättrörlig marknad blir det allt 
svårare att förutsäga beteende på 
längre sikt. Många företag har därför 
behov av mindre och lättillgängliga 
lagerlokaler. Kubiklager är ett flexibelt 
och anpassningsbart koncept utfor-
mat där kunden hyr en yta som lätt 
kan anpassas till behoven. Det vänder 
sig till kunder som med korta ledti-
der behöver tillgång till nya moderna 
lagerutrymmen från 3 000 kvm. 

– Vi på Skanska kan nu erbjuda 
lokaler från 2500 till 19500 m2 på 

avtalslängder från 3 år. Det ger våra 
kunder full flexibilitet för framtiden
Tanken med Kubiklager är att erbjuda 
kunder flexibla lösningar istället för 
en standardprodukt, något som Skan-
ska sedan länge gjort med kontorslo-
kaler där man arbetat fram en lösning 
som med sitt innehåll kan möta många 
olika hyresgästers krav. I fallet med 
Kubiklagret ger takhöjden på 11,7 m  
fritt under balk, 1 port per 1000 m2, 
heltäckande ESFR sprinkler, välisole-
rade väggar och möjlighet att dela av 
lokalen var 7:e meter precis den möj-
ligheten, säger Johan Hedve, Skanska. 

– Vi har nu lagt en solid grund för att 
anpassa specifikt till varje kunds krav. 
Givetvis placerar vi väggarna så att 
storleken blir vad ditt företag behöver. 
Självklart kan du peka ut var kontor, 
omklädningsrum, wc och dusch ska 
vara. Och om det krävs flera portar, 

mer kontorsyta eller en annan inred-
ning utöver grundutförandet, då löser 
vi det också. 

JOHAN HEDVE MENAR att lagret i Norra 
Hamnen är en så kallad ”sweet spot”, 
det vill säga lokaler i bästa läge för 
verksamheter som kräver lager och 
transport. Det finns en bra hamn, bra 
vägar, järnvägsspår med kombitermi-
nal vägg i vägg med Kubiklagret. På 
ett par timmar når man en stor mängd 
människor med stor köpkraft. 

– Området Malmö Industrial Park 
är utvecklat för att möta framtidens 
möjligheter och vara ett nav i Öre-
sundsregionen med närhet till Köpen-
hamn. Från Norra Hamnen når du 
snabbt det större vägnätet, framförallt 
E6 och E20 norrut samt Öresunds-
bron till Köpenhamn och kontinenten. 
Inom en timmes radie når du närmare  

4 miljoner invånare i den växande 
Öresundsregionen. 

Det grundläggande arbetet har bör-
jat och man räknar med att själva byg-
gandet startar under oktober, inflytt-
ning blir sommaren 2017.

Framtiden för våra kunder är föränderlig 
därför måste våra lokaler och avtal vara 
detsamma. Det menar i alla fall Skanska 
när de bygger nytt i Malmös norra hamn. 
Deras Kubiklager kommer att öppna upp 
en helt ny del av marknaden.

Adress: Malmö Industrial Park, 
Norra Hamnen

Storlek: 19 500 m² lager, kontor 
och personalutrymmen

Fri takhöjd i lager: 11,7 meter

Golvbärighet: 4 000 kg/m²

Max punktlast: 9 000 kg

Bärighet entresol: 500 kg/m²

Sprinkler: Enligt ESFR

Lastgård: Dimensionerad för  
25,5 m lastbilekipage

Flexibel lagerlösning

Vårt kubiklager 
kommer att öppna 
upp en helt ny del 
av marknaden.

På Arlövsvägen 
12 i Malmö kan 
kunderna komma 
in och se, klämma 
och känna på över 
200 olika modeller 
av fasadtegel. 

Vi har nu lagt en solid grund för att 
anpassa specifikt till varje kunds krav.

JOHAN HEDVE

– Många känner inte till att det fortfa-
rande tillverkas tegel i Sverige, säger 
Wienerbergers svenska vd Bengt Beve-
rin. Faktum är att vi är Sveriges störs-
ta tillverkare av fasadtegel. 

Haga Tegelbruk i Enköping är Sveri-
ges enda tillverkare av fasadtegel, det 
har man varit sedan ett antal år tillba-
ka. I Enköping finns en modern indu-
striell tillverkning som levererar tegel 
till hela Sverige, från Kiruna till Ystad. 
Här arbetar 12 personer med att brän-
na den lera som hämtas bara ett par 
kilometer bort. Där styr maskinopera-
törer en helautomatisk produktion för 

att tillverka de tegelstenar som lastas 
varje dag och distribueras via lastbil. 

– Tegelsten är en naturprodukt som 
till 90 procent består av lera. Trots att 
den bara tar två veckor att tillverka så 
håller den i hundratals år. Med tanke 
på livslängden för ett tegelhus så är 
det ett väldigt kostnadseffektivt sätt 
att bygga. Dessutom är det i stort sett 
underhållsfritt.

ÄVEN FASADTEGEL-BRANSCHEN HAR 
sina modeväxlingar och sin produkt-
utveckling. Det är inte som förr när 
byggföretag och städer byggde hela 

villakvarter i antingen rött, eller gult 
tegel. Sen var det bra med det. Nume-
ra lanserar Wienerberg ett antal nya 
färger/teman per år och kan erbjuda 
ett 25-tal nyanser tillverkade på Haga 
Tegelbruk i Sverige. 

– Vi har ett produktråd med arki-
tekter, säljare, personer från mark-
nadsavdelningen och mig själv, som 
utifrån de provserier vi tar fram, 
diskuterar vilket tegel som kan vara 
gångbart på marknaden. 

JUST NU LANSERAR Wienerberger två 
nya fasadtegel ute till försäljning. Det 
är Antik Gul som finns i en varm och 
naturlig nyans med inslag av brunt. 

– Den tillverkas av lera som en gång 
i tiden legat på Mälarens botten. Den 
bränns i höga temperaturer och har 

högsta frostklassning. Den andra är 
Vit Marmor som är ett ljust slaget tegel 
som ger luftig karaktär åt fasaden. 

Utöver det svensktillverkade fasad-
teglet säljer Wienerberg även andra 
typer av tegel. Många av dessa kan ses 
på Arlövsvägen 12 i Malmö, där Wie-
nerberger har ett drygt 100 kvadrat-
meter stort showroom. Här finns cirka 
200 olika modeller av fasadtegel och 
ett omfattande sortiment av takte-
gel, marktegel och tegelmurblock. Hit 
är alla kunder välkomna mellan 8-16 
varje vardag. Det går bra att slinka in 
men för säkerhets skull kan det vara 
bra att boka en tid via växelnumret  
0771- 42 43 50.

– Just nu levererar Wienerberger 
fasadtegel till flera nya bostadshus och 
skolor i Malmö och Lund-området.

Tegel med tradition och nytänk
Med egen modern tillverkning av fasadtegel i Sverige, ständigt pågående 
produktutveckling och ett stort showroom i Malmö fortsätter Wiener-
berger att förse Sverige med tegel.

På Haga Tegelbruk finns Sveriges enda tillverkning av fasadtegel. 
Leran som används hämtas bara ett par kilometer därifrån. 

Bo-Göran Johannesson produktansvarig, Jeanette Ström distriktsäljare och Bengt Beverin VD i showrummet på  
Arlövsvägen 12 i Malmö.

Skanskas nya kubiklager i Malmös 
Norra hamn vänder sig till kunder 

behov av mindre och lättillgängliga 
lagerlokaler. Konceptet är flexibelt 

och anpassningsbart.

FOTO: ARKITEKTERNA KROOK & TJÄDER

FOTO: SKANSKA

FOTO: WIENERBERGERFOTO: WIENERBERGER
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Så många naturreservat har 
Skåne, nu när Magnarps strand-
marker i Ängelholm i år fått na-
turreservatstatus. Skånes första 
naturreservat var Lägerholmen 
utanför Kristianstad. Beslutet 
fattades 1914.

Vellinge bäst igen  
– Båstad trea
� För tredje året i rad toppar Vel-
linge Lärarförbundets rankning 
över landets skolkommuner. På 
andra plats kommer Varberg och 
på tredje plats Båstad. Lärarför-
bundets årliga rankning syftar till 
att sätta fokus på kommunernas 
viktiga roll som huvudmän för 
skolorna.

E-handel av  
livsmedel på uppgång 
� E-handeln i Sverige ökade 
under det andra kvartalet med 
18 procent jämfört med motsva-
rande period föregående år. Livs-
medelshandeln är den bransch 
som ökar mest med 38 procent. 
Det framgår av e-barometern 
för 2016 års andra kvartal som 
ges ut i samarbete med Svensk 
Digital Handel, PostNord och HUI 
Research.

Bland talarna finns till exempel Johan H.  
Andresen, ägare av det norska inves-
teringsföretaget Ferd och Ann Mett-
ler, chef för EU-kommissionens tan-
kesmedja European Political Strategy 
Center och nära medarbetare till kom-
missionens ordförande Jean-Claude 
Juncker.

Johan Andresens Ferd värderades 
till 26 miljarder norska kronor 2015. 
Hans intresse för området började då 
han mötte några samhällsentreprenö-
rer på World Economic Forum i Davos 
i början av 2000-talet.

– De behövde hjälp med affärsut-
veckling, strategi och att hitta kunder. 
De hade få tillgångar och de visste inte 
vem de skulle be om hjälp. Jag insåg 
att här finns en möjlighet för oss. Jag 
insåg också att en sådan här satsning 
skulle ge Ferd lite kött på benen till 
vår vision om att skapa varaktiga vär-
deringar och sätta tydliga spår, berät-
tar Johan Andresen.

IDAG HAR FERD sex affärsområden, 
varav ett av områdena är samhällsen-
treprenörskap och de har sju samhälls-
entreprenörer i sin aktiva portfölj.

– Det som driver oss på Ferd är att 
vi tror att vi, genom att stötta sam-
hällsentreprenörer, kan skapa verk-
liga samhällseffekter. Kan vi bara få 
några unga att göra bättre livsval och 
därmed få fler ”bra år” framför sig, så 
törs vi ta denna risk. För vi tror att vi 
gör en verklig skillnad.

Ann Mettler är lite av en doldis i 
Sverige och det är inte många som vet 
att hon faktiskt kommer från Malmö.

– Hon kommer att tala om hur soci-
ala innovationer kan främja jobbska-
pande i Europa och Sverige, säger Eri-
ka Augustinsson, kommunikationsan-
svarig på Mötesplats Social Innovation 
vid Malmö högskola.

Erika Augustinsson och verksam-
hetsansvarig Hanna Sigsjö ser att 
intresset för social innovation, soci-
alt företagande och hållbarhetsfrågor 
ökar, inte minst hos yngre människor.

– Det handlar om nya sätt att kombi-
nera samhällsnytta med att driva före-
tag och jobba med innovationer. Att för-
söka göra saker smartare, återanvända 
och ha ett helhetsperspektiv men fram-
förallt att känna att man gör något bra, 
för sig själv och för samhället i stort.

VAD INNEBÄR DÅ en social innovation? 
Den vanligaste definitionen är innova-

tiva tjänster eller produkter var syfte är 
att möta samhällets utmaningar.

– Företag ser i allt större utsträck-
ning samhällsutmaningar som en 
drivkraft för innovation. De gör tyd-
ligare kopplingar mellan innovations- 
och hållbarhetsarbete och vi ser fram-
växten av partnerskap mellan större 
företag, offentlig sektor och samhälls-
entreprenörer.  Hur ser då framtidens 
sociala innovationer ut i ljuset av den-
na utveckling? Det är en av frågorna vi 
diskuterar på Social Innovation Sum-
mit, säger Hanna Sigsjö.

Utmaningar blir  
möjligheter för innovation
En åldrande befolkning, klimathot, arbets-
löshet och bostadsbrist är alla exempel 
på vår tids stora samhällsutmaningar. 
Men de är också exempel på möjlighe-
ter. Det är utgångspunkten för 2016 års 
upplaga av Social Innovation Summit, där 
temat är "Där samhällsutmaningar driver 
innovation".

Det blir allt mer fördelaktigt driva före-
tag i Landskrona. I september kunde man 

konstatera att staden hoppat upp 30 placeringar 
på Svenskt Näringslivs ranking över företagskli-
mat och ligger nu på plats 102 av 290 deltagande 
kommuner. Så bra placering har inte uppnåtts 
sedan 2003. 

När det gäller företagens uppfattning av IT- 
och telenätet ligger till och med Landskrona 
på första plats i Svenskt Näringslivs mätningar. 

Även stadens kommunikationer med vägnät, tåg 
och flyg samt tillgången på mark och lokaler får 
höga betyg,  

Kommuner som bemöter företagare med 
en bra attityd brukar utmärka sig i företagskli-
matrankingen, enligt Svenskt Näringsliv, något 
som också märks i Landskrona; tjänstemän-
nens och politikernas attityder till företagan-
de samt dialog med företagen får högre betyg 
än rikssnittet.

Enligt företagarna själva är den största och 
viktigaste insatsen kommunen kan göra för före-
tagsklimatet att öka kommunens attraktions-
kraft och att möjliggöra för mer arbetskraft med 
relevant kompetens.

BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT 
I LANDSKRONA

Hanna Sigsjö och  
Erika Augustinsson.

• Social Innovation Summit hålls 
25-26 oktober på Slagthuset i 
Malmö

• Bakom konferensen står MSI, 
Mötesplats Social Innovation i 
samarbete med Malmö högskola, 
Malmö stad och Region Skåne.

• Programmet bjuder på en dyna-
misk variation av inspiration och 
expertis inom olika områden och 
teman, och med fokus på aktuella 
framtidsfrågor.

• Exempel på samhällsentreprenö-
rer i Sverige är Ung Omsorg, Mitt 
liv och Mattecentrum.

• Besök sisummit.se för att läsa 
mer och boka biljetter

300
Företag ser i allt större 
utsträckning samhälls-
utmaningar som en  
drivkraft för innovation.

HANNA SIGSJÖ

FOTO: ULLA ALDERIN
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EEfter att ha arbetat på storbyrå i 
många år valde Lars Nyström att 
starta eget 1987. Ett antal år gick 
där kundstocken och verksamheten 
byggdes upp och 2005 blev Marie 
Jönsson, Martin Bengtsson och Ceci-
lia Ståhl delägare. Idag är man fyra 
ägare och 18 anställda uppdelat på 
auktoriserade revisorer, f lera revi-
sorsassistenter, några redovisnings-
konsulter samt en expert på ärenden 
hos Bolagsverket.
– Vi är en liten organisation med lokal 
anknytning och känner väl till den 
marknad där kunden verkar, säger 
Lars Nyström.  

– Vi känner väl till egenföretaga-
rens villkor – vi är själva företagare 
och vet hur företagarens vardag ser ut 
och kan därför vara ett bollplank i de 
flesta frågor, säger Marie Jönsson. 

NÄR KUNDERNA BEHÖVER hjälp utanför 
närområdet, rikstäckande eller utom-
lands, kan de få det genom att Nyström 
& Partners ingår i det internationella 
nätverket Crowe Horwath. Crowe Hor-

wath består av fristående revisionsby-
råer i Sverige samt ett världsomspän-
nande nätverk med ca 30.000 anställ-
da i ett hundratal länder och om kun-
den vill etablera sig utomlands går det 
att få hjälp på rätt nivå. Genom att ha 
specialister utanför byrån används 
resurserna effektivt. 

För att kunna göra en bra revision 
och se var riskerna finns i verksam-
heten måste en revisionsfirma ha god 
förståelse för företagens villkor och 
affärsidéer.  Lars Nyström menar att 
närheten till kunden och den person-
liga relationen gör att man utvecklas 
tillsammans med kunderna.

– Vi vill bygga, och vi bygger, lång-
variga relationer med kunderna vilket 
gör revisionen bättre. Man lär känna 
kundens styrkor och svagheter och 
kan lägga kraften där det behövs, 
säger Marie Jönsson. Det är roligt och 
trevligt att träffa människor och att få 
se deras vardag och verkligheten bak-
om siffrorna. Vi ser det som en stor 
förmån att få ta del av så många intres-
santa verksamheter.

BYRÅN HAR KOMPETENS inom de flesta 
områden. För det mesta arbetar man 
med ägarledda företag där omsätt-
ningen spänner från några hundratu-
sen kronor till ett par miljarder. Den 
ekonomiska spännvidden är stor och 
kunderna finns i ett stort varierat antal 
branscher. 

– Vi kan hjälpa till att ta hand om 
ett företags totala ekonomihantering 
och månadsrapportering men oftast 
samarbetar vi med olika redovisnings-
byråer eller med kundernas ekonomi-
avdelningar, säger Marie Jönsson. 

– Med jämna mellanrum anord-
nar vi olika träffar med inbjudna gäs-
ter, i höst har vi en skattedag tillsam-
mans med Skattehuset och ibland kor-

tare träffar om andra aktuella ämnen, 
säger Lars Nyström. Idag räcker det 
inte för en företagare att bara vara 
duktig på sitt område, man måste ock-
så känna till lagar och regler och då 
är det skönt med stöd och en samtals-
partner som förstår problemen och 
kan hjälpa till att hitta de bästa lös-
ningarna. 

NYSTRÖM & PARTNERS har varit verk-
samma i Helsingborgsregionen i snart 
30 år och har nu tagit steget över 
motorvägen och flyttat in i nyrenove-
rade lokaler på Vasatorpsvägen 1, i HD-
huset. Det är lätt att hitta dit och även 
att parkera, vilket underlättar för kun-
derna.  

Nya lokaler 
– samma kompetens
För att ha framgång på marknaden gäller det att känna till närområdet 
och kundernas behov. Det gör revisionsfirman Nyström & Partners.  
I dagarna har man flyttat till nya lokaler i HD-huset.

FOTO: ULLA ALDERIN
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Stjärnglans till Ängelholm
� I år firar Ängelholm 500 år 
som stad, något som uppmärk-
sammats hela året. Den 29 
oktober håller Jubileumskalaset 
i Lindab Arena och nyligen blev 
det klart att Carola kommer att 
uppträda. Miss Li, Oscar Zia, 
Maja Francis, Hasse Andersson 
och Jesper Rönndahl, med flera, 
är klara sedan tidigare.

Trelleborg prisat 
� Nyligen tilldelades Trelleborgs 
kommun SKL:s och Vinnovas 
nyinstiftade innovationspris för sitt 
arbete med att digitalisera invå-
narnas ansökningar av ekonomiskt 
bistånd. Syftet med priset är att 
uppmärksamma offentliga aktörer 
som skapat goda förutsättningar 
för innovation och gjort skillnad i 
vardagen för invånarna. 

Högtryck i nordost 
� Företagen i Skåne 
Nordost har bättre 
tillväxt och anstäl-
ler fler än företagen i 
övriga Skåne och även i 
Sverige som helhet. Det 
visar en analys av fö-
retagandet som de sex 
kommunerna i Skåne 
Nordost tagit fram.

– I båda fallen handlar det om bran-
scher där man har ett stort samhälls-
ansvar eftersom man levererar tjäns-
ter och varor som är centrala i män-
niskors dagliga liv. Man kommer på så 
sätt rakt in i allas vardag, om än på oli-
ka sätt, säger hon. 

Alexandra Callegari Lindholm har 
haft flera olika tjänster på E.On sedan 
2004. I botten har hon en magister-
examen i arbetsrätt och har tidigare 
också jobbat inom FN:s internationel-
la arbetsorganisation, ILO, i Genève. 
Med sin långa erfarenhet har hon på 
nära håll sett hur HR- och ledarskaps-
frågor kommit att få en allt mer fram-
skjuten roll.

– Från att traditionellt ha varit en 
egen avdelning med sina egna frågor 
har HR idag en naturlig roll i lednings-
gruppen. Dagens HR har därmed en 
mer strategisk funktion, där det gäl-
ler att vara delaktig i processen i tidigt 
skede, ha förståelse för affären samti-
digt som man hela tiden ser till slut-
kundens behov.   

– Jag har jobbat mycket med stra-
tegisk HR och jag tror det är en vik-
tig dimension att kunna hjälpa våra 
ledare att frigöra kraften som finns i 
organisationen, det vill säga att göra 
ledarna till katalysatorer för föränd-
ring, ett ledarskap som vågar släp-
pa in och delegera. Jag tror inte HR-

Energibranschen och livs-
medelsindustrin är till sy-
nes vitt skilda fält. Men det 
finns mycket som förenar 
dem. När Alexandra Cal-
legari Lindholm, tidigare 
HR-chef på E.On nu tillträ-
der som ny HR- och Kom-
munikationsdirektör på 
Orkla Foods Sverige är det 
likheterna som hon först 
och främst reflekterar över.

Framtidens ledarskap  
är värderingsstyrt

FOTO: RICKARDL. ERIKSSON

FOTO: COLOURBOX 

FOTO: CECILIA FRANCK/ORKLA FOODS SVERIGE
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Alexandra Callegari Lindholm, tidigare HR-chef på E.On tillträder nu som ny HR- och Kommunikationsdirektör på Orkla Foods Sverige.



30 000 000
� Så mycket får nio skånska klimatprojekt dela på sedan de till-
delats pengar från Klimatklivet, vilket ges till de åtgärder som ger 
den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per 
investeringskrona. Totalt ska två miljarder kronor delas ut fram till 
och med 2018.

K R O N O R

Slutet av september innebar årets upp-
laga av Paris Motor Show, en av Euro-
pas största bilsalonger. Bland annat var 
Lexus på plats med sin helt nya UX Con-
cept, en cross over-modell utvecklad 
vid Lexus europeiska designcentrum 
ED2. Enligt Lexus bidrar UX:s avance-
rad teknik till en körupplevelse över det 
vanliga.

Fler konceptbilar presenterades i 
Paris. Mitsubishis GT-PHEV Concept är en 
fyrhjulsdriven SUV med plug-in hybrid-
teknik som lovar en räckvidd på upp till 
12 mil på ren el. Plug in-hybridsystemet 
innehåller bland annat ett batteripack på 
25 kWh, tre högeffektiva elmotorer och 
ger en koldioxidnivå som ligger under 26 
gram per kilometer.

Peugeot lanserade också en ny SUV i 
Paris. 5008 SUV är också en uppvisning 
i innovativ teknik, till exempel är den 
utrustad med en åtta tum stor pekskärm 
på mittkonsolen som ger föraren snabb 
tillgång till alla funktioner.

HETA BILNYHETER I PARIS
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Peugeot 5008 SUV.

Mitsubishi GT-PHEV Concept.

LJUD • LJUS • AV-TEKNIK 

Boka tid i vårt democenter på Garnisonsgatan 12

Let’s talk about 
Audiovisuals!

042-16 36 40 
info@fremlab.se 
fremlab.se

En trygg samarbetspartner sedan 1982
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avdelningen eller en ledare på egen 
hand kan skapa förändringar, det 
måste vara något som lever i hela 
organisationen, säger hon.

IDAG TALAR MAN därför allt mer om vär-
deringsstyrt ledarskap och företagskul-
turer med tydligt värderingsfokus.

– Det är heta begrepp idag men fak-
tiskt något som jag har haft med mig 
länge, inte minst från ILO. Det handlar 
helt enkelt om att låta en moralisk och 
etisk kompass styra företagets hand-
lande, att få en ökad medvetenhet. Det 
finns allt för många exempel på före-
tag som agerat utan normer och kom-
passer och vi har sett hur fel det kan 
bli, med direkt påverkan på resultatet.  
Jag tror absolut att det går att träna på 
att höja medvetenheten inom en orga-
nisation och på så sätt bli bättre på att 
fatta hållbara beslut.

ETT AV HENNES fokusområden är att 
jobba för att göra Orkla Foods Sverige 
till en ännu mer attraktiv arbetsgivare, 
både för befintliga och potentiella med-
arbetare.

– Konkurrensen om kompetens blir 
hårdare och det ställer högre krav på 
arbetsgivarna. Det jag har sett på Orkla 
Foods Sverige är att det finns en tydlig 
stolthet över sin arbetsplats och på så 
sätt är medarbetarna de bästa ambas-
sadörerna, att man spontant delar med 
sig av en positiv bild av företaget även 
när man inte jobbar. Att jobba inifrån 
och ut på det här sättet är verkligen 
värdefullt när det handlar om employ-
er branding. 

ETT ANNAT VÄRDEFULLT verktyg sta-
vas sociala medier. Även här har Orkla 
Foods Sverige en framgångsrik strategi. 

– Till exempel förvaltas företagets 
Instagramkonto av olika medarbetare 
på olika nivåer i organisationen, under 
en vecka var. De får göra uppdatering-
ar utan pekpinnar vilket skapar en 
unik inblick i deras vardag, samtidigt 
som det säger en hel del om det förtro-

ende som Orkla Foods Sverige faktiskt 
känner för sina medarbetare. 

Ett bra klimat på jobbet bidrar till 
mer än trivsel, menar Alexandra Cal-
legari Lindholm.

– Jag är övertygad om, att om med-
arbetare känner stolthet, arbetsglädje 
och får utvecklingsmöjligheter så är 
det också något som visar sig på sista 
raden.

Generationsväxlingen med sto-
ra pensionsavgångar som nu präglar 
arbetsmarknaden är något som också 
innebär en utmaning för en HR-avdel-
ning. Att möta dagens unga och deras 
förväntningar är något som är viktigt 
att förhålla sig till, menar hon. 

– Den yngre generationen vill ha 
mycket utvecklingsmöjligheter och 
feedback – det räcker inte bara att ha 
ett utvecklingssamtal med chefen ett 
par gånger om året. De lägger också 
stor vikt vid värderingar. De vill känna 
att de kan stå upp för företaget. Perso-
nen de är på jobbet måste så att säga 
matcha den personen som de är hem-
ma. Väldigt många känner också att de 
vill vara med och göra skillnad – arbe-
tet ska bidra till en hållbar utveckling. 

DET BLIR ALLTSÅ allt viktigare för före-
tagen att vara trovärdiga i sina hållbar-
hetssatsningar, inte minst för att locka 
till sig nya talanger.

– SCR-arbete är en tydlig konkur-
rensfördel och även här har Orkla 
Foods Sverige tagit stora kliv. Att ta 
samhällsansvar är mer eller mindre en 
nödvändighet idag och de företag som 
inte har med sig den aspekten har nog 
ingen ljus framtid.

Och Alexandra Callegari Lindholm 
tror att hållbarhetsperspektivet kom-
mer att bli större i framtiden.

– Inkludering, mångfald och förmå-
gan att kunna spegla sina kunder är 
måsten för att kunna vara med och ver-
ka även framåt. Det hänger ihop med 
kulturfrågan, att jobba för en företags-
kultur som är innovativ och flexibel 
med ett tydligt värderingsfokus.

Jag är övertygad om, att om med arbetare känner 
stolthet, arbetsglädje och får utvecklingsmöjligheter 
så är det också något som visar sig på sista raden.

ALEXANDRA CALLEGARI LINDHOLM
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Risky business?
Nej, new business!

Vill du satsa internationellt? Kanske gå in på en helt ny marknad? 

Med Exportkreditnämndens garantier är du försäkrad mot  
risken att inte få betalt vid exportaffärer. Så du kan ta tillvara  
på all världens möjligheter. 
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