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Det är inte bara träden som har djupa rötter, det har även 
vi människor. Det här numret av Näringslivsnytt handlar 
bland annat om platsens attraktivitet. Kommunfullmäktige 
har, i kommunplanen, gett oss i uppdrag att ta fram en 
strategi för Katrineholms platsutveckling.

Och nu är vi många som tillsammans krokar arm för att 
verkligen sätta Katrineholm på kartan!

Katrineholmarna är de som känner Katrineholm bäst. 
Den känsla för staden vi som bor och verkar här har är helt 
avgörande för platsens attraktion. 

För att så många som möjligt av oss ska bli 
ambassadörer tror vi att många behöver bli delaktiga 
i stadens och landsbygdens utveckling. Helt enkelt, 
inkluderas som en medskapande part. Vi är övertygade om 
att känner man att man har varit med att skapa något så 
ökar också stoltheten.

Det är så vi resonerar när vi bjuder in företag, 
gymnasielever och föreningslivet i arbetet med vår 
nya kommunala översiktsplan, Framtidsplan 2050. Vi 
är i början av det arbetet men kan redan konstatera 
två saker, här i Katrineholm finns det en fantastisk, 
energifylld, positiv framåtanda och att vägen framåt går vi 
tillsammans.

Det finns ingen given eller enkel formel som i ett trollslag 
förändrar en plats attraktivitet. Det är därför som vi i 
kommunen samarbetar med Plus Katrineholm och alla er i 
näringslivet för att nu och framöver utveckla vår plats.

Vi är redan på gång, i år är vi med stolthet en VM-stad i 
både bandy och dans. Just besökarna är en viktig målgrupp 
eftersom vi ser varje besökare som en möjlig inflyttare.

Framtiden tillhör platser med starka upplevelsevärden 
som lyckas attrahera och behålla talanger, investeringar 
och besökare.

Det är därför vi nu jobbar tillsammans för att skapa en 
välkomnande plats där visionen om liv och lust är en 
verklighet för alla i vardagen.

 PASCAL TSHIBANDA  JAKOB JANSSON
 Tf. samhällsbyggnads-  vd +Katrineholm
 och näringslivschef

 JENNIE HJERTBERG CAMILLA LINDGREN
 verksamhetsstrateg kommunikationsstrateg

Att sätta Katrineholm på kartan
Foto: Therése Larsson.
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Att man skulle nå den nivån var 
kanske inget som Leif och hans 
anställde medarbetare Mikael 
Andersson såg framför sig när Leif 
bildade SETE Lindström 1992.

– Namnet på företaget står för 
Service Team L Lindström och det 
beskriver rätt bra vår verksamhetsidé, 
förklarar Leif som minns tuffa år vid 
uppstarten.

– I början av 90-talet var vi inne i en 
riktig lågkonjunktur och det blev några 
år utan full lön. Sedan rullade det på 
även om 2009 också blev en riktig dip. 

Uppbyggnad och service av 
affärslokaler var ett tidigt ben att 
stå på och redan i mitten av 90-talet 
fick man uppdraget att bygga om 
Axelssons alla butiker. 

– Det var under en tid som de 
expanderade kraftigt så det fanns 
mycket för oss att göra över stora 
delar av landet, minns Leif.

– Vi kom också tidigt in på 
bensinstationer tillsammans med  
Peter Söderberg som var involverad 
i skötseln av Jet-stationen i Katrine-
holm. Gör man bra jobb ger det ena 
det andra och ganska snart så servade 
vi Jets stationer i hela Norden. 

Från 2014 till 2017 skyltade sedan 
SETE Lindström om cirka 300 Jet- och 
Statoil Automatstationer till dagens 
Ingostationer.

Att hitta rätt lokaler för en 
expanderande verksamhet är alltid ett 
problem.

– För vår del löste det sig i alla 
fall temporärt genom att vi köpte 
Gogmans Bilskrot 2009. Dels tyckte vi 
att det var synd att den verksamheten 
skulle läggas ned, dels letade vi efter 
nya lokaler. Vi drev sedan skroten 
under några år tillsammans med 
Tomas Eriksson och jag tycker att det 

Att verka i det tysta kännetecknar Årets företagare 
Leif Lindström. Tillsammans med hustrun Pia och 
under senare år sonen Niklas har han byggt upp 
SETE Lindström till ett familjeföretag som är något av 
ledare i den udda branschen byggnation och service 
av bensinstationer.

”Jag syns ju inte så 
mycket i offentligheten 
och jag är ingen 
föreningsmänniska 
så jag blev förvånad 
att man lagt märke till 
vår verksamhet på det 
sättet.

Leif Lindström om att bli utsedd 
till Årets företagare.

Leif Lindström blev årets företagare

Branschledande
lokalt företag
uppmärksammas
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På Högmossevägen ligger SETE Lindströms lokaler och det är härifrån man utgår när man servar Ingos bensinstationer som är 
spridda över hela landet.

var en rolig bransch, den är verkligen 
lite speciell, säger Leif.

Så i början av uppdraget för Ingo 
höll SETE Lindström till i lokalerna vid 
Gogmans innan de kunde flytta in i 
grannlokalerna där de befinner oss 
nu.

Samarbetet med Ingo, som ägs 
av det kanadensiska företaget 
Alimentation Couche-Tard Inc, är stort 
och omfattande och en del uppdrag 
har varit mer udda än andra.

– För Ingos räkning byggde vi inför 
en lansering upp en provstation. 
Uppdraget var så hemligt att vi höll till 
i en lokal i Valla där ingen visste vad vi 
gjorde. Ägarna kom över från Kanada 

i ett privatplan för att följa arbetet, 
berättar Leif och skrattar.

– Vi bygger efter ritningar där 
största delen bestäms av Ingo men 
vi har möjlighet att kunna påverka i 
detaljerna, förklarar Niklas.

– Kunder och leverantörer lär ju 
känna varandra så de lyssnar på våra 
förslag och det är riktigt roligt att vi får 
vara med och vara delaktiga i deras 
projekt, säger Leif.

– Vi har inget med drivmedelsbiten 
att göra, men vi bygger hela rampen 
med all skyltning inklusive den stora 
prisskylten, säger Niklas.

Fortsättning nästa uppslag >>>

3000
Det finns drygt 3 000 
bensinstationer i 
Sverige, en minskning 
från omkring 4 000 1968 
och omkring 12 800 
1939.
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Prisskyltarna dominerar bensinstationerna och de är stora och tunga att transportera.

– Sedan sköter vi underhållet. 
Vi har också Ingos lager av 
förbrukningsmaterial här och de 
beställer det av oss till de 290 
stationer som de har i Sverige. 
Ibland kommer det till någon, ibland 
försvinner någon men i stort sett ser 
det ut på samma sätt över tid, säger 
Leif, som är nöjd med avtalet med 
Ingo.

– Vi servar deras stationer över 
hela landet, men vi utgår alltid från 
Katrineholm. Vi samarbetar också 
med UA Service i Östersund vad 
gäller bland annat betalterminalerna. 
De är en partner till oss i det här 
sammanhanget.

Ingo är inte den enda uppdrags-
givaren inom det här området. SETE 
Lindström servar också hundratals 
St1-stationer.

– I år har vi skyltat om 15 stationer 
och förra året var det ett drygt 20-tal 
stationer. St1 äger Shell och för 4–5 år 

sedan byggde vi om Shellstationer. Nu 
är St1-stationernas nya skyltning vår 
stora grej. Samtidigt ska de stationer 
som Shell har kvar se likadana ut 
över hela världen så där är det tydliga 
riktlinjer för oss. När det gäller Ingo är 
det lite lösare tyglar, berättar Leif.

Omskyltning av bensinstationer är 
med andra ord ett löpande projekt. 
Dels av marknadsmässiga skäl men 
också av tekniska.

– Plasten har en garanti på 7–8 år 
men man vet inte exakt hur länge den 
håller även om Ingo-stationerna har 
hållit i tio år. Sedan tillkommer ju det 
löpande underhållet på stationerna, 
säger Leif, som ser uppdraget åt 
St1 som en självklar fortsättning på 
tidigare samarbete.

– Vi har genom andra leverantörer 
jobbat åt dem i flera år. De har hela 
tiden vetat om att det är vi som utfört 
uppdragen så nu har de kommit 
direkt till oss i stället.

Även på butikssidan har SETE 

”De flesta som jobbar 
här har varit hos oss 
länge

Pia Lindström om företagets låga 
personalomsättning.
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SETE Lindström servar 
Ingos bensinstationer över 
hela Sverige men utgår 
alltid från Katrineholm. Det 
innebär mycket resande och 
transporterande. Profileringen 
handlar inte bara om själva 
stationerna utan rör också 
fordon och annat material.

Lindström utökat kundunderlaget.
– Vi jobbar mycket med belysning 

och har bland annat bytt lysrör på 
Coop och Lidl. Här samarbetar vi med 
Aura Light som tidigare hette Luma, 
säger Leif.

– Vi har också bytt armatur i 
byggvaruhuset Hornbach’s alla 
butiker, fyller Niklas i.

Pandemin kom som ett ovälkommet 
avbrott i utvecklingen och det har varit 
ett par tuffa år för SETE Lindström.

– Ja, vi kände givetvis av coronan 
och vi får hoppas att det lättar upp nu 
igen. Vi har fått gå från att vara runt 
20 anställda till 15, säger Leif.

– Fem av dem är här på kontoret 
och tio är ute på servicejobb, förklarar 
Niklas.

– Eftersom alla utgår från 
Katrineholm blir det mycket resande. 
Våra servicetekniker jobbar måndag–
torsdag och det är så klart svårt att 
hitta personal. Dels vill vi att de har 
den kompetens vi efterfrågar men de 
måste också klara av att ligga ute på 
jobb så mycket, konstaterar Leif.

– Har de arbetat ett tag och lärt sig 
jobbet men sedan skaffar familj då blir 
det också svårt att behålla dem, säger 
Niklas.

– Men vi har inte så stor omsättning 
på personal, tycker jag. De flesta som 
jobbar här har varit hos oss länge, 
säger Pia.

– Några som tidigare slutat har 
också kommit tillbaka och man måste 

Fortsättning nästa uppslag >>>

”Nu satsar allt fler 
bensinstationer på 
snabbladdning till 
elbilar. Satsningen 
utmanar de 
redan etablerade 
snabbladdnings-
operatörerna och 
blir ett sätt för 
bensinstationerna 
att fortsätta locka till 
sig bilister. För att 
utmana de etablerade 
operatörerna vill man 
göra laddningen enkel 
och tydlig.

Tidningen Eldrift, september 2021.
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nog vara en viss typ av människa för 
att klara den typen av liv, säger Leif.

Pandemin förde också med sig en 
del andra problem.

– Saker som skulle komma förra 
våren kom inte fram förrän på 
sommaren och kommer inte viktiga 
komponenter fram blir man stående, 
säger Leif.

– Sedan blev det å andra sidan 
dubbelt upp med jobb på hösten i 
stället men då blev det svårt att hinna 
med, säger Niklas.

Företaget står inför ett generations-
skifte. Leif och Pia försöker sakta men 
säkert att fasa ut sig själva och låta 
familjeföretaget leva vidare genom 
sonen Niklas och han tar sig an 
uppdraget med stor ambition.

– Många saker är på gång i 
branschen och det kan hända mycket 
de närmaste åren. Man vet inte exakt 
hur det kommer att se ut men vi är 
ganska breda i vad vi gör och vi har 
alla möjligheter att följa efterfrågan 
på de tjänster vi kan erbjuda. Så det 
här ska bli jättespännande, säger 
Niklas.

– Jag och Pia har för avsikt att backa 

lite från hösten och framåt även om vi 
finns kvar i verksamheten ett tag till. 
Vi är medvetna om problemen kring 
generationsskiften, men det är inte 
bara att kliva av och på det här sättet 
har vi några år på oss innan Niklas tar 
över helt, säger Leif.

Och så det här med att bli utsedd till 
Årets företagare.

– Jag blev väldigt överraskad. Jag 
syns ju inte så mycket i offentligheten 
och jag är ingen föreningsmänniska så 
jag blev förvånad att man lagt märke 
till vår verksamhet på det sättet, säger 
Leif.

– Ja, det var inget vi hade räknat 
med. Vi jobbar ju inte så mycket lokalt 
så man tror ju att folk i stan kanske 
inte riktigt vet vad vi gör, säger Pia.

– Vi jobbar ju inte heller så 
mycket åt privatpersoner, det är 
inte så intressant för oss. Vi försöker 
fokusera på det vi gör bra. Men efter 
utnämningen är det en del som hejar 
och gratulerar. Det är kul och vi nöjer 
oss med det, sammanfattar Leif 
känslan av att uppmärksammas för 
sina insatser.

MATS FREDRIKSSON

SETE Lindström har inget med drivmedelsdelen på en station att göra. Däremot bygger 
de hela rampen med all skyltning inklusive den stora prisskylten.

”Vi har alla möjligheter 
att följa efterfrågan 
på de tjänster vi kan 
erbjuda. Så det här ska 
bli jättespännande.

Niklas Lindström om att driva 
familjeföretaget vidare i nästa 
generation.
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+Katrineholm är projektledare och arrangerar tillsammans med Katrineholms kommun,
Flens kommun, Vingåkers kommun, Region Sörmland, Sörmlands Sparbank, Företagarna KFV, 
Almi, Nyföretagarcentrum och Forum Flen.

Nätverksfrukost
Fredag 6 maj 07.30–09.00  •  Bruket, Hälleforsnäs

Varmt välkommen till Nätverksfrukost på Bruket 
i Hälleforsnäs. Med oss har vi som vanligt ett
antal experter och inspiratörer. 
Vi startar med en härlig frukost och morgonen
leds av ingen mindre än författaren och 
dokumentär filmaren Jens Lind.

Gäster är Asos Rasool, 
ny vd på Sörmlands Vatten
och Sofia Munko Cilano,
Region Sörmland, projekt-
ledare för Sveriges första
Digifysiska Science Center.

Dagens värdar:
Flens kommun,
Forum Flen
Region Sörmland

Närvaro är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.
Bindande föranmälan:
https://natverksfrukost.confetti.events/

https://natverksfrukost.confetti.events/
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Positionering inför framtiden

Ett attraktivt
Katrineholm
Katrineholms kommun har i uppdrag att ta fram 
en platsmarknadsföringsstrategi. Hur ska vi lyfta 
Katrineholm? Vilka är våra största utmaningar kopplat 
till förmågan att attrahera människor och företag till 
platsen? Och viktigast av allt, hur behåller vi de som 
redan bor och verkar här?

Tillsammans med +Katrineholm har Katrineholms kommun påbörjat en förstudie 
kring platsattraktion. Fokus ligger på fyra delar: näringsliv, bo, besöka och 
arrangera. Nu fortsätter vi med nästa etapp.

På näringslivsdagen fick flera av er möta Helena Nordström, VD på Placebrander. 
Helena är expert på platsmarknadsföring och har stöttat oss i vårt arbete. 
Placebrander kommer även vara en del i det fortsatta arbetet. Norströms viktigast 
budskap handlar om kraften i att jobba tillsammans. Hur långt vi kan komma om vi 
samarbetar.

Förstudie genomförd och insiktsarbete pågår 
Förstudien pågår och data från enkäter och statistikdatabaser plockas ihop och 
analyseras. Detta arbete är starkt sammankopplat med det som görs inför den nya 
översiktsplanen, Framtidsplan 2050.

Just nu jobbar Kairos Future med att ta fram en analys av flyttmönster i 
kommunen. Denna kommer under sommaren och analysen kommer att vara 
tillgänglig för alla. Insikter som stärker vårt arbete.

Under april och maj kommer även elever från Berghs School of Communication 
i Stockholm att göra ett examensarbete med fokus på Katrineholms och 
besöksnäringen. Att få vara uppdragivare till ett examensarbete är åtråvärt och 
vi har höga förhoppningar på processen och resultatet. Eleverna bidrar med ett 
utifrånperspektiv och innovativa tankesätt.  

Vill du vara med?
Under sommaren och hösten kommer vi att bjuda in till workshops där vi ska prata 
mer om dessa frågor och framför allt försöka svara på: Vad skiljer Katrineholm från 
andra platser? Hur ser Katrineholms DNA ut? Hur positionerar vi oss? 

Vill du vara med eller har du andra funderingar? Hör av dig till Camilla Lindgren, 
kommunikationsstrateg på Katrineholms kommun eller Jakob Jansson på 
+Katrineholm.
camilla.lindgren@katrineholm.se, 0150-576 29 | jakob.jansson@pluskatrineholm.se

90%
Hur är det med vår 
stolthet? 
90% av katrineholm-
arna är nöjda med 
kommunen som 
en plats att bo och 
leva på. 53% kan 
rekommen dera andra 
att flytta hit.
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Skogen. EU, marknad och lövträdsproduktion – ett digitalt 
seminarium onsdag 11 maj kl. 11.00–12.00
Välkommen att delta i ett kostnadsfritt webbinarium med 
fokus på skogen.
• Hur kommer EU:s skogspolitik att påverka dig som 

skogsägare?
• Hur påverkas virkesmarknaden av en orolig omvärld?
• Hur kan lövträdsproduktionen öka i framtiden?
• Vad händer hos Regionalt skogsprogram i Sörmland?

Vi ser fram emot en timme där vi diskuterar högaktuella 
skogliga frågor med både regionalt och internationellt 
perspektiv.

Mer information här.
Anmäl dig här.

Skogen – EU, marknad
och lövträdsproduktion

https://agrosormland.se/event/skogen-eu-marknad-och-lovtradsproduktion/
https://simplesignup.se/event/191921-skogen-eu-marknad-och-loevtraedsproduktion
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Nu lanserar vi digitalt bildarkiv
med gamla Katrineholmsbilder
Nu tar vi med katrineholmarna på en nostalgiresa 
och lanserar ett digitalt bildarkiv med gamla 
Katrineholmsbilder.

Idag finns det över 600 000 bilder i kommunarkivets fotosamling. Med hjälp 
av det digitala bildarkivet har vi nu möjlighet att tillgängliggöra ett urval av 
spännande bilder från den gedigna fotosamlingen.

– Det känns fantastiskt att vi nu på ett enkelt och smidigt sätt kan dela med oss 
av denna bildskatt till katrineholmarna. Vi hoppas att bilderna ska komma till stor 
glädje för många, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg.

I det digitala bildarkivet hittar du bilder från Katrineholm, tagna under mer än 100 
år. Här finns bilder på bland annat människor, byggnader, platser och händelser. 
De bilder som finns tillgängliga är försedda med den information som följt med 
negativet, vanligen årtal och beskrivning. Ibland finns mer information. Arbetet 
med att tillgängliggöra fler bilder från kommunarkivets fotosamling kommer att 
fortsätta under 2022.

Har du frågor om bildarkivet? 
Vänligen kontakta kommunarkivet@katrineholm.se

Järnvägsstationen och gångbron "Himlastegen" 1901. Fotograf: okänt.

Scanna QR-koden med 
kameran i din mobiltelefon 
för att komma till det digitala 
bildarkivet, eller gå in på:
katrineholm-mediagallery.
imagevault.se

http://katrineholm-mediagallery.imagevault.se
http://katrineholm-mediagallery.imagevault.se
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Nu kan ni själva 
registrera era 
uppgifter i
vår databas
Vår databas är viktig för att vi ska nå 
ut till Katrineholms näringsliv med 
information, inbjudningar och inte minst 
detta nyhetsbrev. Du kan själv registrera 
och hålla sidan uppdaterad genom att 
gå in på denna länk:
Business Update System.

Vi hoppas du tycker detta är värdefullt och hjälper oss hålla 
sidan uppdaterad och gärna lägga till fler personer som vill 
ha information av oss.

Katrineholm får högt betyg i den  
senaste Nöjd-Kund-Index (NKI) 
undersökningen bland företag 
i Katrineholm och som varit 
i kontakt med Katrineholms 
kommun. Undersökningen är en 
kvalitetsmätning av den kommunala 

myndighetsutövningen och servicen 
gentemot företag. I år landar 
kommunens NKI återigen på 75.

– Det gläder oss att vi fortsätter hålla 
en hög nivå i vår service och i vår 
myndighetsutövning. Vårt arbete 

fortsätter att gå i rätt riktning och 
svaren i undersökningen hjälper oss 
att kontinuerligt förbättra vårt arbete 
och vår service, säger tillförordnad 
samhällsbyggnadschef Pascal 
Tshibanda.
Läs mer här.

Kommande 
upphandlingar 
Upphandlingar som kan vara av lokalt intresse:

•  Tryckeritjänster 
• Bryggerivaror
• Trä- och byggvaror
• Solskydd och mörkläggning
• Fönsterputs
• Direktupphandling av Digitala körjournaler
• Företagshälsovård
• Direktupphandling av tillbehör till 

musikinstrument och visa instrumentgrupper
• Skolskjuts genom Region Sörmland
• Direktupphandling av Färskt bröd

Mer information på vår hemsida.

Högt NKI-betyg för Katrineholm

https://business.updatesystem.se/katrineholm/company-create
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2022/2022-04-21-hogt-betyg-for-katrineholm-i-kundundersokning.html
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/upphandling.html
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"Vi vill få hela stan
att må bättre"
Visste du att Hälsoåret 2022 är i full gång? 
Katrineholm ska må bättre och nu satsar vi 
tillsammans med näringslivet på hälsofrämjande 
aktiviteter, hela året! 

Vi vill berätta om goda exempel hos företagare som arbetar med hälsa. Först ut är 
Ica Maxi Katrineholm som är en av många samarbetspartners till Hälsoåret. 

Så här berättar Emil Remröd, ägare, om den hälsovecka som butiken genomförde 
vecka 9:
– Vi kände att vi ville hänga på kommunens initiativ och förstärka det. Vi gillar ju 
Katrineholm och vill få hela stan att må bättre. Vi jobbar mycket med att få alla i 
rörelse och leva både längre och hälsosammare liv. Den här veckan blir en del i 
det och vi har till exempel fem av våra stödföreningar på plats som erbjudit olika 
aktiviteter. Det är också ett sätt för dem att få visa upp sin verksamhet, säger Emil 
som också berättar att butiken även bjöd in företag som erbjuder olika hälso-
tjänster för att kunna möta deras kunder.

Kommer ni att göra det här igen? 
– Jag tror absolut att den här hälsoveckan blir en återkommande vecka. Det 
är bra att kunna lyfta företag och föreningar som arbetar för att folk ska må 
bra. Vi jobbar med flera företag och även med Generation Pep, men vi börjar 
såklart med våra egna medarbetare. Vi har träningsbidrag, gemensamma 
gruppträningar, olika aktiviteter och vi har också ett tränings- och massagerum 
som de kan nyttja när det passar, säger Emil som också passade på att testa dans 
tillsammans med föreningen Rock U 2 under föreningsdagen i hälsoveckan.

Vill du också berätta om ditt företags hälsoarbete för era kunder eller 
medarbetare? Mejla till halsoaret@katrineholm.se

Forss IT utökar
sin geografiska
närvaro till
Östergötland
Norrköpingsföretaget WR-IT 
(WR Svenska AB) är sedan 
2022-04-04 ett dotterbolag 
till Forss IT AB. Genom detta 
utökar Forss IT sin geografiska 
närvaro till Östergötland. 

WR-IT kommer att fortsätta 
drivas tillsammans med 
grundaren och delägaren 
Richard Lind, som grundade 
företaget för snart 20 år 
sedan. 

De båda företagen har mycket 
gemensamt. Erbjudandet 
till kunderna är snarlikt 
och vi ser stora möjligheter 
att vidareutveckla WR-IT 
tillsammans. 

– Med det större teamet 
står vi ännu starkare till-
sammans både resurs- och 
kompetensmässigt, vilket gör 
att vi skapar förutsättningar 
för större åtaganden, säger 
Mattias Forss VD, grundare 
och ägare av Forss IT AB.  
www.forss.se

Företagsnytt

Mattias Forss.

Emil Remröd tillsammans med dansföreningen Rock u 2 och KSK Fotboll som var två av 
de föreningar som visade upp sin verksamhet på ICA Maxi under butikens hälsovecka.

http://www.forss.se
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6 maj
Nätverksfrukost

11 maj
Skogen, Agro Sörmland 

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 
mars jämfört med året innan

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  22 9 144,4%
Enskild firma 3 4 50%
Handelsbolag 1 0 +
Kommanditbol. 0 0 0
 26 11 136,4%

Antal nyregistrerade företag i
Sverige på Bolagsverket under 
mars jämfört med året innan

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  6031 5960 1,2%
Enskild firma 1279 1652 –22,6%
Handelsbolag 178 245 –27,3%
Kommanditbol. 34 38 –10,5%
 7522 7895 –4,7%

Källa: Nyföretagarbarometern / NyföretagarCentrum

2022 kommer SKAPA att dela ut över 600 000 kronor. 
Särskilt pris till årets unga innovatör.

– Sverige har genom åren hållit sig i framkant när det gäller innovation. Stiftelsen 
SKAPA vill genom att premiera, lyfta fram och belöna nya uppfinningar och 
innovationer skapa en bättre värld och samtidigt bidra till att Sverige fortsätter 
med att ligga i framkant och är ett av de mest innovativa länderna i världen säger 
landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Stiftelsen SKAPA uppmanar idérika människor att tävla om SKAPA-priset. Unga, 
födda mellan 1992 och 2002, tävlar också om SKAPA-talang för unga innovatörer. 
Ansökan fylls i direkt på stiftelsens hemsida.

Även i år delar stiftelsen ut ett nationellt pris, SKAPA-förebild till minne av Leffe 
Smith, på 100 000 kr till en person som är en förebild. Nominering/ansökan på 
hemsidan senast 15 september. 

Enkelt att söka
Intresset för SKAPA priserna ökar för varje år och i år hoppas SKAPA på 
fler tävlande än någonsin. Det är enkelt att delta när allt sker digitalt. 
Ansökningsformuläret ligger på stiftelsens hemsida, www.stiftelsenskapa.se. Man 
kan söka själv eller nominera någon annan.

SKAPA-priset är Sveriges största 
innovationspris, med syfte att ge stöd 
till uppfinnare att utveckla sina idéer. 
SKAPA är en stiftelse som bildades 
till minne av Alfred Nobel 1985 och 
delade ut sitt första pris 1986. Bakom 
stiftelsen står Stockholmsmässan 
och Svenska Uppfinnareföreningen 
med stöd av Almi Företagspartner AB, 
VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons 
Minnesfond och Patent- och 
registreringsverket.

SKAPA söker 2022 års bästa 
uppfinnare och innovatör

https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
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