
HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NYKÖPINGSREGIONEN

Nyköpings- 
regionen

Tillväxtregionen 
en timme från  
huvudstaden

Sidan 2 

Lokalproducerad 
mat ger stolthet 

och arbetstillfällen
Sidan 14

Ostlänken ökar 
Stockholms 
flygkapacitet

Sidan 7

Lena Josefsson, marknadsassistent, Skavsta
Carl Johan Warfvinge, försäljnings- och marknadschef, Oxelösunds hamn

Där företag 
växer och 
människor trivs.

Flygplats, hamn 
och nya spår 
skapar bästa 

tillväxtmöjligheterna



2

Med tåg är restiden ungefär lika lång. Bygget av den 
nya järnvägen Ostlänken har nyss påbörjats och när 
den står klar blir restiden till Stockholm ca 40 minuter. 
Stockholm Skavsta är Sveriges tredje största flygplats i 
utrikestrafik, där man kan flyga till 46 internationella 
destinationer. Restiden till flygplatsen är ca 15 minuter.

Vad många inte vet är att en av Sveriges största hamnar 
finns i Oxelösund och med direktanslutning till både 
järnväg och motorväg har hamnen ett ypperligt logis-
tiskt läge. Hamnen växer så det knakar och man tar in 
allt fler kunder med gods till Stockholm och Mälarda-
len.

Vår närhet till Stockholm gör att Nyköpingsregionen 
växer hela tiden, både befolkningsmässigt och i antalet 
företag. Vi utvecklar löpande ny företagsmark i takt 
med våra etableringsförfrågningar. Vill du etablera ditt 
företag här hjälper vi dig genom hela processen.

Vi är stolta över att i regionen inhysa bland annat 
SSABs högteknologiska tillverkning av höghållfasta stål. 
Härifrån exporterar företaget sitt specialstål över hela 
världen. I övrigt är vår företagsstruktur blandad med 
flera mycket framgångsrika företag. Några av dem kom-
mer du att möta i den här bilagan.

En av anledningarna till att många väljer att flytta till 
vår region är den livskvalitet vi kan erbjuda, med när-
heten till Stockholm och havet runt omkring oss. Visste 
du att 85 procent av Oxelösund gränsar mot havet?

Ta gärna en tur till Nyköpingsregionen som turist i 
sommar. Vandra runt i Nyköpings vackra stadskärna, ät 
lunch vid någon av restaurangerna vid hamnen. Besök 
det spännande Femörefortet i Oxelösund och ta en skär-
gårdstur från Oxelösunds Gästhamn. Ät en god middag 
på någon av våra skärgårdskrogar. Låt dig fascineras av 
blandningen mellan industri och orörd skärgårdsnatur.

Välkommen att höra av dig till mig på  
Nyköpingsregionen!
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Hallå där…
... Maria Karlsson, näringslivschef  
på Nyköpings kommun, som startat  
ett antal forum som ska främja  
nätverkande mellan regionens 
företag.

Vilka forum har du skapat?
– Det är olika nätverksforum som vi skapat utifrån  
önskemål från företagarna själva. Ett IT-kluster, ett  
byggkluster och ett besöksnäringskluster.

Vilken roll har kommunen i projekten?
– Vi driver forumen och gör det lättare för företagen 
att komma igång med samarbeten. Att vi är den 
drivande parten innebär dock inte att vi styr. Företa-
gens behov och önskemål kommer alltid först. Det 
är snarare ett utvecklingsarbete där vi tillhandahåller 
rätt verktyg för effektivt nätverkande.

Hur jobbar ni i övrigt ihop med företagen?
– Vi vet att dialog är väldigt värdefullt för region-
ens företag och för oss. Så det senaste året har 
vi till exempel jobbat intensivt med att ta fram en 
ny närings-livsstrategi som går ut på att vi, alltså 
kommunen och företagen, inte ska isolera oss 
från varandra utan samarbeta överallt där det är 
möjligt. Vi vaskade fram gemensamma målsättnin-
gar och fokusområden som nu implementeras i en  
handlingsplan.

Finns det något som utmärker regionens  
näringsliv?
– Näringslivet här är väldigt diversifierat, något 
vi ser som en styrka. På exempelvis västkusten 
dominerar bilindustrin, men här finns ingen tydlig 
inriktning på det sättet, även om SSAB i Oxelösund 
sätter viss prägel. Sedan kan man lätt tro att 
småföretagen är i klar majoritet i både Nyköping 
och Oxelösund. Men där skiljer vi oss från andra 
mindre städer. Vi har relativt många medelstora 
företag med 40–100 anställda, och de blir fler för 
varje år. Nyköpingsregionen är inne i en god period.

Varför är det bra för företag att etablera sig 
och verka i Nyköpingsregionen?
En av de viktigaste faktorerna är vårt logistiska 
läge, det spelar stor roll. Det är nära till stor-
stadsregioner som Stockholm, Norrköping och 
Linköping, Skavsta flygplats och en djuphavshamn 
i Oxelösund. Det skapar goda förutsättningar för 
företag som vill växa. Samtidigt finns det fördelar 
med att verka i en mindre ort, med lägre hyror, 
lägre löneläge och lägre personalomsättning.

Vilka utmaningar finns det?
– Den största utmaningen är nog kompetens-
försörjningen, det får jag höra ofta från företagen. 
Särskilt nu när det är många som växer och fajtas 
om den kompetens som finns.  

Bästa läget för tillväxt 
och tillgänglighet
Jag har glädjen att arbeta och bo i en av Sveriges vackraste regioner – Nyköpings-
regionen. Här ingår städerna Nyköping och Oxelösund. Vi har vackra och historiska 
miljöer och ligger samtidigt nära bra infrastruktur. Vårt läge i Sveriges tillväxtkorridor 
är utmärkt. Vi har E4:an utanför knuten med en timmes restid både till Stockholm 
och till Sveriges fjärde storstadsregion Norrköping/Linköping.

Hans Rainer
Vd Nyköpingsregionen & 
näringslivschef i Oxelösund
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Arbeta flexibelt
Hyr en arbetsplats 
Elverket – framtidens kontorshotell 

Välkommen att ta del av en gemensam 
och kreativ Co-work miljö med stora 
möjligheter att nätverka och inspireras. 
Receptionen och café/lunchservering  
drivs av Hellmanska gårdens café som 
håller öppet kl 8–16 alla vardagar. 

Elverket har även en terrass som erbjud-
er en härlig utsikt över ån. Lokalen går 
utmärkt att hyra för möten, seminarier 
eller som festvåning.

firstoffice.se/elverket

Det finns

plats för

dig! 

Lunchbuffé
kl 11–14

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB • WWW.SBBNORDEN.SE • INFO@SBBNORDEN.SE

En hög befolkningstillväxt och ett ökat antal äldre i Sverige leder till stora behov av moderna samhällsfastigheter. Skolor och 
äldreboenden måste börja prioriteras i nybyggnationen, samtidigt som många av de befintliga samhällsfastigheterna som byggdes 

på 1970- och 1980-talet och behöver moderniseras. Där är SBB en viktig partner till Sveriges kommuner. 

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta långsiktigt. Som 
partner till Sveriges kommuner vill vi bidra till att skapa ändamålsenliga lokaler för välfärdens viktigaste verksamheter.

DAGENS SAMHÄLLSBYGGARE FÖR MORGONDAGENS BEHOV



»En jättemöjlighet 
för hela regionen«

ståltillverkning kräver mycket energi, och 
SSABs anläggning i Oxelösund ska ställa om 
produktionen från masugnsbaserad stål-
tillverkning till skrotbaserat. Det innebär att 
koldioxidutsläppen minskar till mindre än en 
tiondel av dagens nivåer.
 – Så det här är en jättemöjlighet för hela 
regionen att, förutom att trygga arbetstillfällen 
och bidra till energiomställningen, även ge 
andra verksamheter en skjuts, säger Tomas 
Hirsch energichef på SSAB och projektledare 
för naturgasterminalen.

med en ljusbågsugn som smälter skrot kan 
SSAB i Oxelösund ersätta kolet med elkraft 
och stänga ner masugnar och koksverk. Men 
det behövs energi för att värma stålet innan 
efterbehandling kan ske och därför blir natur-
gasen en viktig del i omställningen.  
 Naturgasterminalen ska placeras inne på 
Oxelösund Hamns område. Det med tanke 
på säkerheten vid lossning av naturgasen, 
som kräver korta avstånd men också för att 
området har egen järnväg och bangård som 
borgar för snabbare transporter ut till andra 
storkunder än SSAB. Med en effektiv järnväg 
kan lastbilstransporter minska.  

– Läget är perfekt. 
Idag finns det ingen 
naturgasterminal 
i Sverige som har 
en direkt järnvägs-
förbindelse. På 
hamnens område
finns det befintliga 
vägar, järnväg och 
pipelines som kan 
användas direkt. 
Det är svårt att idag 
förutse hur SSABs 
verksamhet i Oxelö-

sund kommer att påverkas av den kommande 
omställningen och vilka ytor som kommer att 
behövas, förklarar Tomas Hirsch. 

trots att ssabs produktionsområde är stort, 
är det trångt med utrymme. Byggnader tar 
plats, till exempel är valsverket 100 000m2 
stort. Det finns 5 mil vägar och cirka 12 000 
ton stålprodukter transporteras varje dag. 
Då är inte råjärnstransporterna på järnväg 
inräknade som är på cirka 1 miljon ton per år. 
 – Vår förhoppning är att naturgasterminalen
kan tas i drift 2022. Ju fortare vi kan ställa om 

våra industrier till mer hållbara alternativ 
desto bättre är det för miljön, säger Tomas 
Hirsch som menar att hamnen i Oxelösund är 
den bästa tänkbara.  

liquefied natural gas (LNG) som den heter, 
är naturgas som kylts ner till -160 grader. Den 
övergår då till vätska och volymen minskas 
samtidigt. Naturgasen har totalt sett bättre 
egenskaper än andra bränslen. Den minskar 
drastiskt svavel- och stoftutsläppen och kväve- 
utsläppen blir lägsta möjliga. Gasen som 
sådan är både färglös, gift- och luktfri samt 
mycket lättare än luft. Anläggningen kommer 
också att kunna hantera flytande biogas som 
många industrier efterfrågar just nu. 
 – En ytterligare positiv faktor för miljön är 
att naturgas som fartygsbränsle förväntas 
öka kraftigt de närmaste åren. Med naturgas 
minskar svavel- och partikelutsläppen till nära 
noll och kväveutsläppen med 85-90 procent. 
Med en naturgasterminal inom Oxelösunds 
Hamns område kan fartyg enkelt bunkra 
naturgas och bidra till hälsosammare hav, 
menar Tomas Hirsch.

Här startar omställningen till ett mer hållbart samhälle. En ny natur- 
och biogasterminal ska byggas i Oxelösund, tio mil söder om Stockholm. 

Flygvy äver SSAB i Oxelösund.

Tomas Hirsch, 
energichef på SSAB

hela detta uppslag är en annons från ssab och oxelösunds hamn
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Oxelösunds hamn

Tillsammans  
skapar vi ren  

naturkraft i regionen
Ståltillverkning har mer eller mindre sett likadan 
ut i tusen år. Kol blir till koks, som används som 
bränsle vid stålframställning i masugnar.  
Men nu ska SSAB i Oxelösund ersätta kolet med 
naturgas och el. Genom omställningen kan vi 
minska våra utsläpp av koldioxid med upp till 
90%. Idag är SSAB i Oxelösund en av Sveriges 
största inom koldioxidutsläpp, en pallplats vi 
med glädje kliver ner från.

SSAB i Oxelösund och Oxelösunds Hamn planerar 
nu en anläggning för flytande naturgas (LNG) 
som även kan hantera biogas. Våra masugnar 
kan då bytas ut mot en eldriven ljusbågsugn. 
Oxelösunds Hamn kommer också att kunna ta 
emot naturgasdrivna fartyg.

Vår gemensamma vision är inte bara att minska  
utsläppen drastiskt. SSAB i Oxelösund och  
Oxelösunds Hamn har stor påverkan på samhället 

omkring, både företag och privatpersoner.  
Vi vill bidra till en större utveckling – att bygga 
kunskap och förändringsvilja i en region som  
kan bli ledande inom hållbarhet och miljövänlig 
teknik. Det är ett stort steg vi tar, och ett steg 
som måste tas.

SSAB i Oxelösund och Oxelösunds Hamn levererar 
stål och hamntjänster i världsklass till våra 
kunder. Men vi ser inte bara till slutproduktens 
egenskaper. Vägen dit är lika viktig – en lång 
kedja av processer där alla delar måste präglas 
av miljöhänsyn. Stål har byggt vårt samhälle, och 
kommer att fortsätta bygga det. Framtidens stål 
kommer från Oxelösund.



6

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NYKÖPINGSREGIONEN

Ostlänken  
– en katalysator för tillväxt

Planeringsprocessen för den efterlängtade 
höghastighetsbanan Ostlänken startade redan 
2001. Sedan dess har planeringen fortgått, 
med undantag av en paus 2010–2012.  
Hur långt framskridet är projektet i dag,  
och hur ser förväntningarna ut?

text olle sjögren

Ostlänken är ett gigantiskt projekt. Bara nu under 
planeringsstadiet sysselsätter det runt 200 personer hos 
Trafikverket och kostar ungefär 5 miljoner kronor om dagen 
i konsultarvoden.

– Planeringsarbetet kommer att pågå i minst två år till. 
Just nu undersöker Trafikverket hur järnvägen påverkar na-
tur- och kulturvärden och geologi, så att man kan välja den 
bästa sträckningen ur alla avseenden, säger Christian Udin, 
Ostlänken-ansvarig på Nyköpings kommun.

Ostlänken har kallats för Nyköpingregionens ”bästa 
tillväxtchans genom tiderna”. Vad innebär det?
– Förutsättningarna för att arbeta och studera i andra orter 
kommer förbättras avsevärt. Restiden till Stockholm halveras 
nästan, vilket också är positivt för regionens företag. Med 
kortare pendlingstider blir det lättare att locka kompetent 
personal från universitetsstäderna.

Själva bygget beräknas pågå i ungefär tio år. Hur 
påverkas regionen av det?
– Det blir 25 000 årsarbetstillfällen längs sträckan i direkta 
jobb och kringtjänster som behövs. Allt detta innebär mäng-
der av affärsmöjligheter för det lokala näringslivet och för 
dem som vill investera eller etablera sig i regionen. 

Vad betyder det att Ostlänken får en station vid 
Skavsta flygplats?
– Det är suveränt, resenärerna får en flygplats på köpet. 
Att olika trafikslag knyts ihop på  det sättet är bra för hela 
Sverige.

Vad säger invånarna och företagen?
– Folk är förväntansfulla och positiva. Trots att byggandet 
inte har startat märker vi av ökad efterfrågan på tomter och 
verksamheter. Vi ser redan nu att hotell bygger ut och att 
företag med koppling till bygget etablerar sig här eller utökar 
om de redan är på plats. Allt pekar på att Ostlänken kommer 
att fungera som en katalysator för tillväxt i hela regionen.

Det finns planer på att bygga resecentrum både i 
Nyköping och Skavsta. Är det fortfarande aktuellt?
– Detaljplanen gick ut på granskning i maj. Målet är där att 
sätta igång produktionen om fyra år. Går allt i lås kom-
mer resecentrumet att bli en viktig pusselbit i regionens 
infrastruktur. Skavstas resecentrum är inte lika långt gånget. 
Det är mer beroende av Ostlänken och kommer planeras 
mer detaljerat längre fram, säger Christian Udin. 
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En dubbelspårig järnväg som kommer att gå 
från Linköping till Södertälje och Stockholm via 
Norrköping, Nyköping/Skavsta och Vagnhärad. 

I Nyköpings kommun planeras 70 km spår.

Trafikverket föreslog förra året att maxhastighe-
ten för tågen ska bli 250 km/h i stället för det 
tidigare förslaget 320 km/h. Motiveringen är att 
kvaliteten och stabiliteten i systemet förbättras 
vid lägre hastighet. Beslut om hastighet tas av 
regeringen inom kort.

Rekrytering underlättas 
med korta pendlingstider
När höghastighetsbanan Ostlänken byggs krymper pendlingstiderna till  
de närmaste större städerna avsevärt. För regionens mindre företag  
med tillväxtambitioner innebär det en stor fördel i jakten på ny kompetens.
text olle sjögren

De stora satsningarna på snabb järnväg påverkar 
Nyköpingsregionen i högsta grad. Sträckan Nyköping–
Stockholm kommer att ta 40 minuter i stället för över 
en timme, när Ostlänken står klar. Ett av de företag 
som kan dra nytta av de goda kommunikationerna he-
ter Trifilon och utvecklar och tillverkar fiberförstärkta 
biokompositer.

– Det utexamineras många duktiga studenter från 
KTH varje år, och Ostlänken kommer att ge oss ett lyft 
och göra oss mer attraktiva som arbetsgivare, säger 
Martin Lidstrand, vd för Trifilon.

Trifilon började som ett forskningsprojekt 2007. 
Projektet gick ut på att undersöka om biofiber kunde 
fungera som ett mer hållbart alternativ till konventio-

nell fiberarmering i plast som exempelvis glas- och 
kolfiber. Efter fem år av framgångsrika tester beslutade 
sig Martin Lidstrand för att kommersialisera produkten 
och bjöd in tre bekanta till delägarskap i Trifilon.

– Vi fick så goda resultat och positiv respons från 
omvärlden att vi tog chansen och startade ett bolag. 
Ganska snabbt efter starten fick vi uppdraget att ta 
fram olika materiallösningar åt Volkswagens rallybilar. 
Vi drev det projektet i ett år och fick då möjligheten 
att testa olika material i verkligheten, säger han.

Det biofiberarmerade materialet visade sig vara 
både lätt och starkt nog att motstå de stora påfrest-
ningar som en rallybil utsätts för, samtidigt som 
miljöpåverkan var förhållandevis liten. Ryktet spred 
sig snabbt och förfrågningarna började trilla in. For-
donsindustrin, möbelföretag och hemelektronikföre-
tag hörde av sig och ville veta mer om det innovativa 
lättviktsmaterialet. 

– Nu satsar vi stort. Målet är att öka produktions-
volymen stadigt för varje år. Men för att nå dit måste 
vi få in ny kompetens, och där kommer Ostlänken in. 
Den kommer betyda mycket för vår utveckling, säger 
Martin Lidstrand.

CTT Systems är ett annat innovativt företag i Nykö-
pingsregionen som är på uppgång. De säljer avfukt-
nings- och befuktningssystem till flygplan, en verk-
samhet som har tagit fart på allvar de senaste åren. 
Mellan 2013 och 2016 ökade omsättningen med över 
100 procent. 

– Vi flyger allt mer, och flygbolagen får samtidigt 
ökade krav på säkerhet och bekvämlighet. Fukt i flyg-
plan är ett tudelat problem. Utan avfuktning ansamlas 
vatten i isoleringen, vilket gör planet tyngre och kan 
orsaka korrosion och elfel. Samtidigt blir kabinluften 
väldigt torr under långflygningar. Våra produkter kan 
motverka båda situationerna, säger Torbjörn Johans-
son, vd för CTT Systems.

Att CTT Systems etablerades i Nyköping föll sig natur-
ligt då en av företagets grundare bodde i Stigtomta 15 
kilometer nordväst om Nyköping. Huvudkontoret är 
fortfarande beläget i staden.

– Det finns både för- och nackdelar med att ligga i 
en mindre stad som Nyköping. Det är lite svårare att 
få tag på duktiga ingenjörer här, men när man väl får 
tag på personal är konkurrensen från andra företag 
mindre, säger Torbjörn Johansson.

Även han tror att Ostlänken kommer att förbättra 
rekryteringschanserna.

– Den kommer nog att locka fler att flytta hit, eller 
pendla från andra städer. Men jag personligen reser 
mycket utomlands i tjänsten och hade gärna sett att 
Ostlänken fortsatt längre norrut till Arlanda.

Angående det allmänna företagsklimatet i regionen 
är han positiv.

– Staden och kommunen är måna om oss och vill 
att vi stannar. Så självklart är det lättare att verka här 
än i exempelvis Stockholm där risken är stor att man 
försvinner i mängden. Här syns man som företag, 
säger Torbjörn Johansson. 

   Martin Lidstrand

   Torbjörn Johansson

Företag och boende i 
Nyköping kommer att gynnas 

av de nya snabbtågen.



Snabba tåg till Skavsta skapar  
flygkapacitet i Stockholmsregionen
Nästan två miljoner. Så många fler människor får en  
restid på högst 40 minuter till Stockholm Skavsta 
Flygplats när Ostlänken står klar. Prognosen är att 
höghastighetsbanan kommer ge flygplatsens expansions-
plan en kraftig skjuts och tidigarelägga den med tio år.

text olle sjögren   bild klarabilden

När befolkningen växer och omvärlden 
blir större ökar också passagerarantalet 
på landets flygplatser. För Stockholm 
Skavsta Flygplats har denna organiska 
expansion varit central när man räknat 
på den långsiktiga tillväxttakten. I alla 
fall fram till att planerna på att bygga en 
Skavstastation längs Ostlänken offentlig-
gjordes. 

– Då fick vi tänka om och öka våra 
beräkningar med ytterligare 1,7 miljoner 
människor, då pendlingsavståndet från 
Stockholm till flygplatsen minskar till 40 
minuter. Vårt långsiktiga mål är att nå 
sex miljoner passagerare. I och med att 
Ostlänken byggs kommer vi nå dit tio 
år snabbare än de första beräkningarna 
visade, säger Joakim Lindholm, verk-
samhetsansvarig på Stockholm Skavsta 
Flygplats.

Förra året reste 2,1 miljoner passage-
rare genom Skavsta. Det gör flygplatsen 
till Sveriges femte mest trafikerade totalt, 
och tredje största i utrikestrafik. En ök-
ning med nästan fyra miljoner passage-
rare kommer att betyda mycket för hela 
regionen, enligt Joakim Lindholm.

– Redan nu fungerar Skavsta som en 
motor för näringslivet i Nyköpingsregio-
nen, med drygt 1 000 direkta arbetstill-
fällen. Hotell- och besöksnäringen är 
den bransch som kommer tjäna mest på 
att vi expanderar, säger han.

Han menar att flygplatsen bidrar till 
den transportnod som redan finns i 
Nyköpingsregionen.

– Skavsta kompletterar transportinfra-
strukturen väl redan i dag. Vi har flyg, 
tåg, motorväg och djuphavshamn nära 
varandra. 

Tittar man på flygplatser runt om i 
Sverige är det vanligt att företag etable-
rar sig i områden med bra transport-
infrastruktur, framförallt företag som har 
en internationell marknad. 

– En framtida station på Ostlänken vid 
Skavsta kommer att koppla reseslagen 
till varandra på ett mer effektivt sätt och 
stärka regionens attraktionskraft, säger 
Joakim Lindholm.

Stockholm Skavsta Flygplats är en 
privatägd flygplats som mestadels tra-
fikeras av lågprisflygbolag som Ryanair 
och Wizz Air. Enligt Joakim Lindholm 
tillhandahåller lågprisbolagen ett viktigt 
segment inom flygresor.

– Tvärtom vad många tror är det 
väldigt många människor som besöker 
släkt och vänner som flyger från oss. 
Stockholm Skavsta Flygplats var först i 
Sverige med lågprisflyg, vilket vi är stol-
ta över. Det ska vara möjligt att kunna 
resa till släkt och vänner när omvärlden 
växer, även om man inte är höginkomst-
tagare, vilket är vad lågprisbolagen 
möjliggör. Det är en fråga om jämlikhet.

Det statliga bolaget Swedavia driver 
tio av Sveriges flygplatser, däribland 
Arlanda. Många av passagerarna från 
svenska flygplatser reser inrikes till  

Arlanda för att sedan resa vidare till 
andra destinationer i världen.

– Det är en annan aspekt där Skavsta 
skiljer sig från många andra flygplatser. 
Vi fokuserar på utrikestrafik som går 
direkt till en destination utan att mel-
lanlanda och byta flygplan. Det är inte 
hållbart att flyga så mycket framöver 
på det sätt som vi gör i dag, men de 
längre resorna är svåra att ersätta med 
andra transportmedel, säger Joakim 
Lindholm. 

STOCKHOLM SKAVSTA 
FLYGPLATS

• Drygt 2,1 miljoner årspassagerare  
 (2017). 
• 27 procent av Sveriges befolkning  
 bor inom Stockholm Skavstas  
 upptagningsområde (100 km radie). 
• Cirka 1 300 personer har sin  
 sysselsättning inom flygplatsen/ 
 företagsparken. 
• Cirka 40 företag är i dag  
 etablerade inom företagsparken. 
• Nyköpings Kommun äger 9,9  
 procent av flygplatsen, resten ägs  
 av Vinci Airports. 
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Välkommen till Oxelösund!
Oxelösund med sina drygt 12.000 invånare 
ligger vid Östersjöns kust en timme söder 
om Stockholm. Läget vid havet ger fantas-
tiska möjligheter till havsbad, segling,  
kajakpaddling och skärgårdsnatur.  
Oxelösund är också kontrasternas stad.  
Här möter det småskaliga det storskaliga. 
Industri möter natur. Motorväg möter hav.

oxelosund.se
facebook.com/oxelosundskommun

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NYKÖPINGSREGIONEN

Skavsta är Sveriges 
femte största fygplats. 
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I dag använder ståltillverkaren SSAB 
kol i tillverkningsprocessen. Det är en 
ekonomiskt framgångsrik metod men 
den genererar samtidigt stora utsläpp av 
koldioxid.

– För varje ton råstål branschen 
producerar, släpps det ut 1,5–2 ton kol-
dioxid. Våra masugnar är bland världens 
mest effektiva. Trots det är produktio-
nen inte hållbar och går inte ihop med 
Sveriges mål om att vara fossilfritt 2045, 
säger Jacob Sandberg, platschef för 
SSAB i Oxelösund.

Han berättar att SSAB står inför vägva-
let att antingen göra en stor investering 
i den befintliga, kolbaserade tekniken 
eller investera i ett alternativt spår. 
Produktionsomställningen kommer att 
ske i flera steg. På kort sikt är planen är 
att gå över från masugnar till elektriska 
ljusbågsugnar och basera tillverkningen 
på högförädlat skrot. På längre sikt vill 
företaget utveckla en teknik där man 
kan reducera järnmalm med hjälp av 
vätgas istället för kol. Tillsammans med 
LKAB och Vattenfall har SSAB startat ett 

långsiktigt forskningsprojekt med målet 
att ta fram en sådan teknik.

– Till en början ska vi basera till-
verkningen på skrot, vilket kommer att 
minska koldioxidutsläppen till en tion-
del av dagens nivåer och vi hoppas ha 
konverteringen klar 2025, säger Jacob 
Sandberg.

Han berättar att omställningen 
innebär stora utmaningar. Bland annat 
behövs stora mängder el. Därför har 
SSAB i Oxelösund lämnat in en ansö-
kan till Vattenfall om att få bygga en 
kraftigare elledning. Nytt miljövänligt 
bränsle för att elda ugnarna är annat 
som behövs.

I dag används koksgas och masugnsgas 
i produktionen på Oxelösundsanlägg-
ningen. Framöver vill SSAB införa na-
turgas. För att kunna ta emot tillräckligt 
mycket gas finns planer på en terminal 
för flytande naturgas i Oxelösunds 
hamn.

Jacob Sandberg är övertygad om att 
Oxelösundsanläggningens omställning 

kommer att bidra positivt till utveck-
lingen av Nyköpingsregionen.

– Vi kommer att importera skrot i stor 
skala, vilket leder till nya verksamheter, 
precis som den nya naturgasterminalen i 
hamnen. Den här förändringen kommer 
att leda till en ökad tillväxt i Nyköpings-
regionen. Att få en mer hållbar produk-
tion är också en möjlighet för Oxelösund 
att säkra produktionen i regionen och 
trygga tillverkningen framöver. 

Ståltillverkaren SSAB  
i Oxelösund är en av de 
aktörer som släpper ut 

mest koldioxid i Sverige. 
Nu vill företaget ändra på 

det och satsar stort på  
en mer miljövänlig  
tillverkningsteknik.

text sara steinholtz sparby   bild ssab

Miljövänligt stål är 
framtiden i Oxelösund

SKROTBASERAT STÅL

SSAB har redan elektrostålverk 
i Montpelier, Iowa och Mobile 
Alabama. Skrotet smälts i ljus-
bågsugnar och förvärms med hjälp 
av naturgas. Elektroder sänks ner i 
skrotbadet och skapar en ljusbåge 
via hög elspänning. Det smälta 
skrotet blir till nytt råstål direkt och 
tappas över i skänkar, där stålet 
finjusteras till rätt temperatur och 
analys.

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NYKÖPINGSREGIONEN

Oxelösundsanläggningens 
miljöomställning kommer  
att bidra till hela regionens 
utveckling. 

   Jacob Sandberg

 Tel: 0155-28 06 60
info@byggmastarna.com
www.byggmastarna.com



nyköping ligger vackert vid havet och här 
har vi nära till allt. Det ligger tio mil söder om 
Stockholm och tio mil norr om Linköping, vilket 
gör Nyköping till en väldigt bra hemort även 
för dig som pendlar. Straxt utanför Nyköping 
ligger Skavsta flygplats som även ger dig 
närhet till övriga världen. Första spadtaget 
för Projekt Ostlänken har tagits, vilket kommer 
göra Nyköping ännu mer lättillgängligt.
 Nyköping växer och invånarantalet ökar 
stadigt för varje år. Det fördelaktiga geogra-
fiska läget och framåtandan i Nyköping gör 
att även företagarintresset har ökat och anta-
let inflyttade och nystartade företag växer.

vi på maison forte tycker att det är jätteroligt 
och väldigt spännande att vara delaktiga i 
utvecklingen i Nyköping, eftersom det är en 
så fantastisk stad. Vi tror på Nyköping med 
sin småstadskaraktär och alla möjligheter, 
den vackra stadskärnan, den vackra naturen, 
det rika kulturlivet, alla smårestauranger, det 
breda föreningslivet och framförallt närheten 
till allt. Här är det lätt att leva.

maison forte är ett relativt nytt företag 
och vi är verksamma dels inom den privata 
bostadsmarknaden och även inom verksam-
hetsbostäder. 
 Vi har byggt bostadsrätter i Eskilstuna och 

Bo i Nyköping
Går ni i tankar om en ny bostad, så vill jag gärna tipsa er om 
min vackra hemstad Nyköping och om oss på Maison Forte.

slutför just nu vårt första projekt i Nyköping 
med 17 stycken fantastiska Kedjehus vid 
vattnet söder om Stadsfjärden i vackra Arnö, 
Rosenhill. 
 Maison Forte är ett relativt nytt bolag, men 
med vår gemensamma kompetens ger oss en 
lång och gedigen erfarenhet i byggbranschen.  

just nu har vi två fantastiskt spännande 
projekt i Nyköping. Båda projekten kommer 
att utföras i flera etapper.
 Vi har Projekt Marieberg som ligger intill 
Nyköpingsån med vackra promenadstråk och 
vacker utsikt. Med närhet till både motorväg, 
tågstation och centrum är det geografiska 
läget mycket bra utan att störas av ljuden. 
I första etappen kommer vi att bygga tio styck-
en friliggande exklusiva villor med ägande- 
rätt på egen tomt. Villorna byggs i två plan 
med en fantastisk takterrass på 65kvm.
 Tänk dig att vakna upp vid Nyköpingsån 
varje morgon och ta ditt kaffe eller varför inte 
ha underbara middagar i sällskap med vän-
ner och familj på den fantastiska takterrassen 
med otrolig utsikt.

det andra projektet ligger i Brandholmen 
intill vattnet norr om Stadsfjärden. I första 
etappen kommer vi att uppföra 48 Bostads-
rättslägenheter i storlekarna 2 – 3 rok. Alla 

lägenheter får stor 
inglasad balkong eller 
uteplats på upp till 22 
kvm. Alla lägenheter 
kommer att ha möj-
lighet till tillhörande 
carport.
 Som granne ligger
Rosvalla sport och 
eventcenter. Den 
mysiga hamnen med 
dess glassar och rökta 
räkor ligger en kort promenad bort och även 
centrum ligger på promenadavstånd.

jag och mina kollegor på Maison Forte tror 
på starka relationer och vår röda tråd är den 
personliga kopplingen och goda servicen 
till er. Med vår fingertoppskänsla och era 
önskningar kan vi skapa det där extra tillsam-
mans.

Så Välkommen Hem! 
Till din drömbostad byggd av Maison Forte.

Elinor Collin, Maison Forte
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Under de senaste tio åren har Oxelö-
sunds hamn fått fler externa kunder och 
arbetat fram det nya konceptet ”The all 
inclusive port”. Det innebär att hamnen 
nu kan ta hand om kundens hela logis-
tikkedja, från att lastfartyget anländer till 
kajen tills varorna levereras till slutdesti-
nationen via väg eller järnväg. 

– Konceptet har tagits emot väldigt 
positivt av både nya och befintliga 
kunder som ökat sin aktivitet i hamnen. 
Historiskt har Oxelösunds hamn varit 
beroende av SSAB som kund. Nu har 
det beroendet minskat tack vare antalet 
nya externa kunder, säger Carl Johan 
Warfvinge, marknadschef på Oxelö-
sunds hamn.

Genom att hamnen planerar trans-
portvägar och sköter kontakten med 
externa distributörer slipper kunderna 
tidskrävande administration. 

– Ju färre kontakter kunden behöver 
ta, desto mer tid tjänar den. Genom 
att vi på hamnen tar ett helhetsansvar 
kan vi också försäkra oss om kvaliteten 

i alla led, få mer överblick och arbeta 
proaktivt.

Det geografiska och logistiska läget, 
med en jämförelsevis kort insegling 
och närhet till infrastruktur, har också 
spelat viktig roll för tillväxten, enligt 
Carl Johan Warfvinge. 

– Oxelösunds hamn ligger otroligt 
bra till. Navigeringen in från havet går 
enkelt och snabbt, och eftersom vat-
tendjupet är drygt 16 meter är vi en av 
få hamnar i Östersjön som kan ta emot 
de största fartygen. Sedan finns både 
motorväg och järnväg i direkt anslut-
ning till hamnområdet. Det gör att vi 
kan erbjuda en konkurrenskraftig logis-
tisk helhetslösning som sparar tid och 
pengar för kunderna. Som ett led i vårt 
nya kocept väljer många kunder också 
att flytta sina lager från sin befintliga 
verksamhet och in i hamnen.

Oxelösunds hamn är den nordligast 
belägna hamnen under den så kallade 
islinjen, vilket innebär att fartygen som 

lägger till där vintertid inte har krav på 
sig att vara isklassade. 

– Det är en stor fördel för rederierna. 
Icke-isklassade fartyg är betydligt bil-
ligare.

– Enligt mig är medarbetarna vår 
mest unika tillgång. Nere på kajen 
märks det att alla har otroligt stort en-
gagemang och vill lösa allt till kunder-
nas bästa. De vet vad som är på gång i 
branschen och vill delta i att utveckla 
affären och generera fler uppdrag, säger 
Carl Johan Warfvinge. 

Från att främst ha varit  
en industrihamn har  

Oxelösunds hamn vidgat 
sina vyer. Ett nytt helhets-

grepp på logistikkedjan 
skapar nya affärer och 

attraherar både små och 
stora kunder från  

varierande branscher.

text olle sjögren

bild oxelösunds hamn

Nytt koncept lyfter hamnen

OXELÖSUNDS HAMN

Hanterad årlig godsmängd 
Cirka 6 miljoner ton
Huvudsakliga godstyper
Stålprodukter, kol, malm, 
olja, biobränslen
Inseglingstid 1 timme
Djup 8-16,5 meter
Antal kajer 11
Total kajlängd 1 382 meter

Kom hem till LR i Nyköping!

Nu behöver vi bli fler på kontoret i Nyköping. Hos oss får du det bästa av två världar: du kan framgångsrikt kombinera 
din expertis och ditt affärssinne med en berikande vardag och fritid. Vi är ett av 70 kontor i LR-familjen som tillsammans 
med andra egenföretagare bygger framtid genom kompetens och engagemang.  
Vare sig du kommer från våra trakter eller aldrig varit här tidigare så är du  
välkommen hem! Gå in på lr-revision.se/nykoping och läs mer.

Båtarna som lägger till i Oxelösunds 
hamn behöver inte vara isklassade, 
vilket är en fördel för rederierna.
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Oxelösunds Segelsällskap är i behov av föryngring. Över  
hälften av medlemmarna är över 50 år. Nu ska föreningen  
få ny vind i seglen genom att arrangera ett prestigefyllt  
internationellt mästerskap – EM i havskappsegling.

text olle sjögren   bild jan hallberg

Det senaste decenniet har Oxelösunds 
Segelsällskap (OXSS) sett färre och färre 
medlemmar som kappseglar, alltså tävlar 
med sina båtar. Hans Johansson är en 
av eldsjälarna i föreningen och mångårig 
medlem. 

– Jag har några år kvar till pensionen 
och kappseglar själv fortfarande. Men 
generellt har det blivit svårt att generera 
bra återväxt. Vi behöver fler ungdomar 
som stannar kvar längre tid i föreningen 
och byter sin jolle mot en större tävlings-
båt, säger Hans Johansson.

Det vill han nu förändra. För drygt tre 
år sedan, tillsammans med en grupp 
andra OXSS-medlemmar, började Hans 
Johansson spåna på en plan för att locka 
tillbaka ungdomarna till föreningen.

– Vi insåg att vi måste försöka 
överbrygga generationsgapet och hitta 
på något som drar till sig de ungas 

intresse, något som skapar energi i 
systemet.

De hörde sig för och fick snart reda på 
att Svenska Havskappseglingsförbundet 
var intresserat av att försöka få 2019 års 
EM i havskappsegling till Sverige.

– Det var Sveriges tur att hålla i mäs-
terskapet. Samtidigt är Oxelösund en 
av kanske tre platser i landet som kan 
arrangera en så stor tävling, så vi visste 
direkt att chansen var relativt stor, säger 
Hans Johansson.

Ansökningen lämnades in – och accep-
terades. Nästa sommar är det alltså den 
lilla föreningen OXSS som arrangerar EM 
i havskappsegling.

– Hela staden kommer att uppmärk-

sammas för detta. Flera toppnamn från 
den europeiska seglarvärlden kommer 
och tävlar, så mycket media kommer fin-
nas på plats. Vi ska också ordna en rad 
olika kringaktiviteter längs vattnet och 
hoppas på en riktig folkfest.

Förberedelserna har redan börjat. 
– Ja, det är en hel del som måste 

fixas. Sjödelen har vi bra koll på, men 
landdelen är svårare. Framför allt boen-
det till alla 700 tävlande är en utmaning. 
Vi hoppas att Oxelösundsborna kommer 
att ställa upp och hyra ut sina bostäder 
till besättningarna – även om de inte 
kan ta lika höga hyror som i Almedalen, 
säger Hans Johansson och skrattar. 

EM I HAVSKAPPSEGLING 2019

� Arrangeras av Oxelösunds 
 Segelsällskap
� Inleds den 11 augusti 2019 och  
 pågår i sex dagar
� Mästerskapets tävlingar består  
 av två långa havskappseglingar  
 och sex kortare banseglingar
� Totalt 70 båtar, som seglas av  
 ungefär 700 besättningsmän,  
 deltar
� Två olika klasser tävlar: Tävlings- 
 anpassade kölbåtar på upp till 52  
 fot och segelbåtar på runt 40 fot
� Kappsegling är en utpräglad  
 lagsport där alla tio besättnings 
 män behöver samarbeta

EM i havskappsegling  
ska locka fler  
ungdomar att segla

Brf Skeppsbron 4, Nyköping - säljpremiär i augusti
Nya hem i centralt hamnläge!
Här tänker vi på dig som vill bo tryggt och bekvämt! Vi planerar för lägenheter om 1-4 rok, alla med minst en generös balkong eller uteplats. Förening med toppmodernt 
garage! Härifrån tar du hissen upp till ditt hem - enkelt och tryggt! För cyklisten finns platser under sedumförsedda tak och i cykelrum. I Brf Skeppsbron 4 satsar vi lite 
extra på gemensamma utrymmen. Stor innergård med planteringar, sittplatser och Wi-Fi samt övernattningslägenhet med kök och badrum med dusch. Dessutom får 
du tillgång till takterrass med växthus! Nu kommer vi in till ditt hem, där du vill bara vara! Badrummet blir ljust och helkaklat och köket är utrustat med moderna vitvaror, 
som en självavfrostande frys och en extra fin ugn med självrengöringsfunktion. Visst sa vi att det inte bara ska vara tryggt att bo här, även enkelt!

Kontakt: Anders Wallén, tel. 0155-28 60 40, anders.wallen@fastighetsbyran.se

Cykel frd.

Cykel frd.

Cykel frd.

Övernattnings--
lägenhet

Lekyta

Odlingslådor

Trädäck

Takterrass 
med lokal

Gemensam-
hetslokal

HUS 8

HUS 9

HUS 11

HUS 10

Stapelgatan

Tolagsgatan

Tullkam
m

argränd

N

Illustration i tidigt skede.

peabbostad.se

Få förtur - anmäl ditt intresse på peabbostad.se/skeppsbron4

Samlingsplats
med grönska

Gemensam takterrass

Totalt 70 båtar tävlar i 
havskapp i Nyköping.
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Ilija Batljan nådde djupt in i maktens 
korridorer under sina blott sex år som 
politiker. Först som kommunalråd i 
Nynäshamn, sedan som landstingsråd i 
Stockholm, där han bland annat lycka-
des förhandla ned kostnaden för Nya 
Karolinska med 7,8 miljarder kronor. 
Karriären var utstakad som socialde-
mokratisk påläggskalv. Inför valet 2010 
lyftes han fram som en trolig efterträdare 
till dåvarande partiledaren Mona Sahlin. 

– Men tvärtemot vad många tror såg 
jag aldrig politiken som en karriär, utan 
mer som att jag gjorde min samhälls-
tjänst under en begränsad period. Det 
var en tid då jag fick mycket värdefull 
kunskap. Framför allt fick jag en insikt 
i hur viktigt det är för samhället med 
professionell fastighetsförvaltning, säger 
Ilija Batljan.

Den insikten gjorde att han beslutade 
sig för att lämna politiken 2011 och ge 
sig in i fastighetsbranschen. 

 – Jag ville bidra till att de människor 
som verkligen behöver bra bostäder och 
lokaler också får det.

Först var han vice vd för Fjärde AP-
fondens fastighetsbolag Dombron, som 
senare bytte namn till Rikshem. När han 
fick sparken därifrån 2015 valde han att 
starta ett eget företag, Samhällsbygg-
nadsbolaget (SBB). Det dröjde inte länge 
innan tillväxten tog fart. I dag, efter bara 
tre aktiva år, äger SBB runt 500 fastighe-
ter till ett värde av 23 miljarder kronor. 
Ilija Batljan håller fortfarande fast vid 
visionen som han hade under tiden som 
landstingsråd.

– Egentligen började allt under min tid 
som doktorand inom framtida behov av 
vård och omsorg. Då såg jag för första 
gången vilket stort behov det finns av 
samhällsbärande fastigheter. Framförallt 

äldreboenden, men också skolor och 
statliga förvaltningar. Under tiden som 
landstingsråd i Stockholm förstärktes 
den övertygelsen, och i dag är den typen 
av fastigheter grunden i vårt bestånd.

Det blir dock en hel del bostäder också 
för SBB. Förra året ingick företaget ett 
samarbete med HSB för att bygga drygt 
1 000 lägenheter i centrala Nyköping, 
i området Nöthagen intill Nyköpings 
lasarett. Det som nu är ett grått indu-
striområde ska, om detaljplanen antas 
till sommaren, förvandlas till en levande 
blandstad med skolor, restauranger, buti-
ker, vårdinrättningar och andra verksam-
heter i anslutning till bostadshusen.

– Just det läget är fantastiskt viktigt 
att använda för bostadsändamål, för 
det ligger i direkt närhet till spårbunden 
trafik. Det är en extremt viktig fråga 
att få detta på plats, inte minst utifrån 
hållbarhetsaspekten, säger Ilija Batljan 
och förklarar vidare:

– När stadskärnan runt tågstationen 
förtätas kommer många människor att få 
anledning att använda tåget som effektiv 
pendling till sina arbetsplatser i Stock-
holm i stället för att ta bilen. En förtät-
ning gör också att färre kommer att köra 
bil in till stan då de bor på gångavstånd 
från affärer och verksamheter.

Många fördelar med att bygga bostäder 
centralt, alltså. Men varför blev det just 
i Nyköping?

– Det är en vacker stad med tillgång 
till natur, havet och skärgården, en 
regionstad som har förutsättningar för 
att attrahera en stor bredd av arbetskraft 
från hela landet. Det finns också en flyg-
plats i närheten med allt vad det inne-
bär. När Ostlänken sedan byggs kommer 

pendlingen till centrala Stockholm bli 
ännu mer effektiv. Just den kombinatio-
nen av flera positiva väsentliga aspekter 
gör att vi tycker att Nyköping är en väl-
digt attraktiv plats att investera i, säger 
Ilija Batljan. 

Fastighetsmagnaten vill bygga 
1000 lägenheter i Nyköping

Under 2000-talet gjorde 
han sig ett namn både 

som akademiker och  
politiker. Nu är Ilija Batljan 
inne på sin tredje karriär –  

i fastighetsbranschen. 
Som vd för det succé- 

artade Samhällsbyggnads-
bolaget, SBB, har han 

ställt in siktet på Nyköping 
där han tänker bygga 

1 000 nya bostäder  
mitt i centrum.

text olle sjögren

Här ska byggas en levande blandstad.

ILJA BATLJAN

Ålder 50
Född Kolasin, Jugoslavien 
Titel Vd för Samhällsbyggnads-
bolaget (SBB)
Bor Nynäshamn
Intressen Teater, fjällvandring
Företagsengagemang Förutom 
sitt eget bolag SBB är han stor-
ägare i Cryptzone group, Eniro och 
Conpharm. 
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Nyköpings centrum får snart 1 000 nya bostäder. 



Connecting Your World

Södra porten till Stockholmsregionen

Direktflyg till hela
47 destinationer!
Boka på 
skavsta.se

STOCKHOLM
SKAVSTA

RYANAIR

BARCELONA

LONDON
(STANSTED)

BUDAPEST

ROME
(CIAMPINO)

GDANSK 

KATOWICE�

 

WIZZ AIR

MALTA

PISA

MALLORCA
(PALMA)

FARO

PARIS
(BEAUVAIS)

ZADAR

SKOPJE

WARSAW 

BEZIERS

MALAGA

ALICANTE

POZNAN

WROCLAW

THESSALONIKI

SOFIA

BUKAREST

NAPOLI

LUBLIN

BELGRAD

TUZLA

MILANO
(BERGAMO)

CRACOWBRUSSELS
(CHARLEROI)

VILNIUS 

NIS^

ARKIA

VIENNA

SZCZECIN

KIEV

EDINBURGH

BANJA
LUKA

RIJEKA

BREMEN

RHODES

VENEDIG
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CYPRUS
(PAPHOS)

TENERIFE LAS PALMAS

KARLSRUHE
(BADEN BADEN)

DÜSSELDORF
(WEEZE)

PODGORICA

MEMMINGEN

TEL AVIV
(ISRAEL)

MARRAKESH

Kiev Memmingen - München
• Flexibel flygplats i 
   utveckling
• Nära Stockholm,   
   Norrköping & 
   Linköping (E4)
• Ostlänken -
   Stationsläge Skavsta
• ca 2,4 miljoner inv. 
   i upptagnings-
   området 100 km
• Inflygningssystem 
   ILS CAT III år 2020

Stockholm Skavsta 
Business Lounge
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Sörmlands matkluster arbetar för 
bättre, mer och godare lokal mat. Fören-
ingen bildades 2006 och består i dag av 
100 företag, främst små och lokala. Här 
finns lantbrukare, restauranger, butiker 
och enskilda som samarbetar i stort och 
smått. 

Anna Jerden, pressansvarig på fören-
ingen, berättar att Sörmlands Matklus-
ter ordnar fera populära arrangemang 
varje år. 

– Först ut är Korv- och brödfestivalen 
i Stallarholmen, en gemensam mat-
marknad i mars. Rabarber- och primör-
festen den 27 maj inleder sommar- 
säsongen. Störst är Aptitrundan som i 
år är 16–17 september. Då öppnar  
gårdar, butiker och restauranger för 
besök och försäljning av varor.

Varje år arrangeras också tävlingen 
Matverk med syfte att ta fram nya spän-
nande produkter.

– Vi har inte utvärderat effekten på 
sysselsättning på landsbygden, men vi 
samarbetar med Stolt Mat i Sörmland, 
en verksamhet som drivs av Länssty-
relsen i Sörmland och är inriktad på 
att utveckla sysselsättning och levande 
landsbygd.

Anna Jerden och de andra medlem-
marna i föreningen märker ett ökat 
intresse för närodlat och innovativ mat 
och dryck både bland producenter och 
konsumenter. 

Peter Eklund har varit involverad i 
matutvecklingen i Sörmland de senaste 
15 åren, såväl i matklustrets styrelse 

som ansvarig för en mängd aktiviteter. 
Han är också ordförande i Hela Sverige 
ska leva/Sörmland och berättar att 
Sörmland är en riktig pärla inom mat-
utveckling.

– Den främsta aktiviteten Aptitrundan, 
där besökare åker ut till matklustrets 
medlemmar på landsbygden över hela 
Sörmland, lockade 2017 mer än 40 000 
besökare till närmare 50 besöksmål.  
Aptitrundan är Sörmlands i särklass 
största besöksaktivitet på en dag och 
omsatte senast över 10 miljoner kr. 

Sörmland, precis som de flesta andra 
län, vilar fortfarande tungt på sin indu-
stri. Men jobben inom matbranschen, 
som livsmedelsförädling, mathantverk, 
café och restaurang, där matklustrets 
medlemmar verkar, är i dag fler. 

Mat med hög kvalitet 
ger liv åt landsbygden

Lokalproducerad mat 
lockade 40 000 besökare 
till Sörmland, på en enda 

dag. Föreningen Sörm-
lands Matkluster ser allt 

större intresse för närodlad  
mat och småskaligt 

mathantverk. 

text nella bergström 
foto rocco gustafsson

AFFÄRSJURIDIK FÖR HELA FÖRETAGET
Maminza Advokatbyrå AB
Järnvägsgatan 10, 582 22 Linköping, Sweden
Sankt Annegatan 7, 611 34 Nyköping, Sweden
Tel (växel): 010 - 165 00 30



Orios moderna logistikcenter strax utanför 
Nyköping är navet i verksamheten. Logistik-
centret är automatiserat och har avancera-
de säkerhetslösningar och faciliteter för att 
hantera farligt gods och returer. 
 – Vi är stolta över vårt logistikcenter och 
alla resurser som vi kan erbjuda. Minst lika 
viktigt är våra medarbetares kompetens och 
att vi har ett extremt kundnära och flexibla 
arbetssätt. Det ger oss konkurrensfördelar 
som ger våra kunder ett verkligt unikt värde, 
säger Martin Lennbom, affärsområdes- 
ansvarig för Orio Logistics.

kundanpassade logistiklösningar 
Orio Logistics är ett affärsområde i Orio, 
före detta Saab Automobile Parts. Bolaget 
startades som SAABs reservdelsbolag för mer 
än sjuttio år sedan. 2013 ersattes SAAB Auto-
mobile Parts av det nya företagsnamnet Orio 
AB som är verksamt med dotterbolag i nio 
europeiska länder och i USA. 2016 bildades 
affärsområdet Orio Logistics. 
 – Genom Orio Logistics erbjuder vi lös-
ningar för alla verksamheter som söker efter 
en flexibel logistikpartner med resurser och 
förmåga att utveckla skräddarsydda lösningar 
i Norden och vid behov globalt, säger Martin 

Lennbom. Han nämner att storföretag som 
Opel/PSA Group och Lidl samsas med Annas 
Pepparkakor och Sjö & Hav Outdoor Care i 
anläggningen strax söder om Nyköping. 
 – Vi har hanterat reservdelar på global bas 
i decennier. Den hanteringen är så komplex 
och mångfacetterad att de resurser och 
erfarenheter vi har i princip gör det möjligt att 
hantera vilka produkter som helst i vårt 73 000 
kvadratmeter stora lagercenter. Den gemen- 
samma nämnaren är kundens behov av 
snabbhet och hög servicegrad i kombination 
med hög kvalitet och effektivitet, konstaterar 
Martin Lennbom. 

satsning på e-handel driver på utvecklingen
Orio Logistics satsar även på att attrahera 
kunder inom e-handel. Ökningen av e- 
handeln har på kort tid ställt tredjeparts- 
logistikbranschen inför nya utmaningar och 
ställer höga krav på flexibla upplägg, hög 
servicegrad till kunder och konsumenter och 
inte minst en effektiv returlogistik. De flesta 
e-handlare har inte möjlighet att bygga upp ett 
eget logistikmaskineri. Martin Lennbom menar 
att lösningen då är att vända sig till en tredje- 
partslogistiker som har de resurser och den 
kompetens som behövs, som Orio Logistics.

 – E-handeln är ett 
spännande segment.  
Efterfrågan och försäljning 
är ofta svårbedömd sam-
tidigt som leveransför-
måga, hög leveransser-
vice och returhantering 
är baskrav, säger Martin 
Lennbom och fortsätter:
 - Det kräver betyd-
ligt mer av flexibilitet i 
arbetssätt och avtals- 
former, skalbara lösning-
ar och värdeskapande 
tilläggstjänster som till exempel kundservice, 
smart returhantering och integrerade IT-lös-
ningar som ger en god visibilitet i logistikflö-
det. Allt detta driver innovation och utveck-
ling av våra processer och tjänster.

Orio satsar stort på 
skräddarsydda logistiktjänster

Orio Logistics utvecklar skräddarsydda och innovativa tredjepartslogistik. Vi är en 
engagerad partner som tar fullt ansvar för att hantera och utveckla våra kunders 

logistik samt erbjuder mycket konkurrenskraftiga distributionslösningar.

Martin Lennbom, 
affärsområdesansvarig



www.turnmill-group.se

MACHINING EXCELLENCE
Manufacturing is in our DNA – Machining Excellence!

HIGH VOLUME FAST TRACK

ADVANCED PRECISION 
MACHINING

TurnMill Group is a global contract manufacturer! With our segments in High Volume, Fast Track 
and Advanced Precision Machining we offer all our customers a differentiated production choice!  


