ETT DIGITALT MAGASIN FRÅN KFV MARKNADSFÖRING – APRIL 2019

Med service i fokus
driver Petra och Hege
Åkes Skor vidare
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St Djulö Herrgård • Barnens Hinderbana
Apoteket Violen • Fastighetsmäklarna
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Vingåkers Factory
Outlet vill ha in
kunderna i butiken
HANDEL • Vingåkers Factory
Outlet är en av kommunens
största arbetsgivare med cirka
60 heltidstjänster fördelat på
117 anställda och extraperso
nal över helger. Den stora
mängden besökare gör också
butiken till besöksnäringens
lokomotiv. Företagets betydel
se för Vingåker är stor.
Butikshandeln är dock satt under
press av näthandeln. Vi köper
mer, men besöken i butikerna
blir färre. Det påverkar förutsättningarna och tankarna är många
hos butiksägarna.

– Jag har varit i branschen
i 40 år, men jag har aldrig känt
mig så osäker. Utvecklingen har
aldrig gått så fort, säger Richard
Ericson, vd på Vingåkers Factory
Outlet.
PROBLEMET STAVAS lönsamhet. Men
där butiksägarna behöver ett
bokslut som helst slutar med
plussiffror lever näthandelns stora
aktörer än så länge med andra
villkor.
– Näthandeln är enorm, men
en stor del av den är inte lönsam,
säger Richard. Det gäller framför
allt inom mode som kanske är
den mest utsatta branschen just
nu. Näthandeln konkurrerar om
kunderna varje dag. Priserna
sjunker, marginalerna minskar

och returerna, som är näthan
delns största problem, ökar.
– Någonstans måste bransch
aktörerna inse att vissa varor
inte lönar sig att sälja på nätet på
grund av alla returer. De måste
reagera vad gäller lönsamheten.
Jag tror att den processen är
igång och att vi kommer att få se
förändringar. Man kan inte bara
stoppa in pengar som inte ger
något tillbaka. Vi måste också
fråga oss om det ligger i vårt
miljöintresse att ha långtradare
ligga ute på vägarna för att köra
paket fram och tillbaka mellan
kund och näthandlare.
ÄVEN VINGÅKERS FACTORY Outlet be

driver näthandel, något som man
satsat hårt på att utveckla under
de senaste åren. I dag är den fullt
ut mobilanpassad.
– Cirka 20 procent av vår
försäljning kommer från nätet och
vi kommer att fortsätta utveckla
näthandeln så bra vi kan, säger
Richard. Men vi kommer också att
fortsätta att marknadsföra butiken,
vi föredrar att kunderna kommer
hit för det är här de finner allt vi
har att erbjuda. Näthandeln kom
mer att utvecklas för de produkter
som passar att sälja där.
– Vår ”reason to be” är kosty
mer och det är de som lämpar sig
sämst för försäljning på nätet. Vi
har 70 olika storlekar och dessut

om har vi ändringsservicen kvar.
När det gäller kläder som kräver
passform vill vi ha kunderna till
oss. Returerna blir alldeles för
många annars, det har vi märkt.
ANTALET BESÖKARE PER ÅR var som
mest cirka 450 000. I dag är det
under 400 000. Det betyder också
en minskning av antalet besökare
till Vingåker som ort.

Behöver turismansvariga i Vingåkers kommun vara nervösa?
– Alla som lever på besök
i butik har anledning att vara
nervösa. Det gäller överallt. Men
jag tror inte att den utvecklingen
varar för evigt. Många butiker
kommer att försvinna, men som
jag sa så ser vi nog en förändring,
kanske redan 2020. Vi går fortfa
rande väldigt bra och är ett stabilt
företag med goda vinster. I och
med att vi är en del av en grupp
så klarar vi oss också bättre än en
enskild butik.
– Men jag tycker att man mås
te värna om butikshandeln. Skapa
en känsla av att det ska vara bätt
re att gå in i en butik och känna
på varorna än att titta på bild och
handla på nätet. Så vi kommer
att fortsätta vara besöksnäringens
lokomotiv i Vingåker, avslutar
Richard Ericson.
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Carina Måhl ordnar kurser i konsten att måla.

Carina lär dig
sätta färg
på tillvaron
HANTVERK • Vid Måhlarnas Gårdsbutik vid Forsa Norslund
arrangerar Carina Måhl kurser i hur man använder Annie
Sloans Chalk Paintfärger. De fungerar fantastiskt bra till
möbelrenovering och inredningsarbete.
– Annie Sloans färger torkar
på en timme och kräver ing
et underarbete, man kan gå
direkt på det roliga berättar
Carina som arrangerar fem
olika kurser.
– I botten ligger en
grundkurs där man lär sig
hur Annie Sloans färg fung
erar, hur man blandar den
och hur man jobbar med
vaxerna, säger Carina som
delar med sig av lite tips och
tricks.

Carina Måhl.

DET FINNS FLERA fortsättningskurser. En heter Rost och betong. Ett
passande namn eftersom man får lära sig att måla så att det ser
ut så. Där lär Carina ut hur man blandar rätt färg och sedan får
den att torka snabbt genom att blåsa med hårtork så att färgen
också spricker och får rätt yta.
En annan kurs går igenom hur man för över bilder på det
man målar. Det finns en kurs i hur man arbetar med bladguld
och en kurs i hur man målar mönster. Information finns på
Måhlarnas Gårdsbutiks hemsida.
KURSERNA ÄR populära främst bland kvinnor.

– De riktar sig inte speciellt till kvinnor, men det är de som
kommer, konstaterar Carina. Färgen tilltalar kanske kvinnor på
något sätt. Det är många som håller på och målar och det finns
flera Facebookgrupper.
– Jag brukar säga att man ska släppa prestationsångesten.
Man behöver inte vara konstnär, man lär sig snabbt tekniken,
avslutar Carina.
Richard Ericson, vd på Vingåkers Factory Outlet, spår förändringar inom näthandeln under 2020.
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Följ oss
på sociala
medier
VÅRT ARBETE OCH VÅRA EVENEMANG

BESÖKSMÅL OCH UTFLYKTSTIPS

KFV Marknadsföring
Visit Katrineholm

@kfvmarknadsforing
@visitkatrineholm
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Med service
i fokus ...
Hege Dahlberg och Petra
Vasseur driver Åkes Skor vidare
Erica och Pierre Börjesson flankerar jourhavande pizzabagare Robin
Pettersson.

Nu öppnar
Pierre och Erica
PizzerICA
MATNYTT • Två liter mjölk, en limpa, ett paket fläskkotletter och en Capricciosa tack! För den som vill kombinera
mathandlandet med pizzaköpet öppnar en enklare tillvaro
upp sig när ICA Speceritjänst nu öppnar pizzeria i sin butik.
Pierre och Erica Börjesson är både glada och förväntansfulla
inför starten fredagen den 26 april.
– Vill man ha en pizza en fredag kan man handla samtidigt.
Det blir ett stopp istället för två, säger Pierre.
Några pizzabagare i klassisk mening kommer de inte att kalla
sig.
– Nej, vi står inte och knådar deg själva utan vi får en fin
pizzabotten, säger Erica. Sedan gör vi beredningen och bakar
den i stenugnen. Vi är inte en konkurrent till pizzeriorna runt
omkring utan ett komplement. Vi har inte hela det utbudet som
en pizzeria har. Men vi tycker det här är roligt. Sedan luktar det
gott i butiken också och för butiksförsäljningen har dofterna stor
betydelse.
ERICA OCH PIERRE tycker att det är kul att hitta på nya saker. De
tror att de i första hand kommer att sälja pizza till sina befintliga
kunder. Det blir som en service till dem. I förlängningen finns
givetvis möjligheter till merförsäljning med såväl pizza till matkunderna som mat till pizzakunderna.
– Det kommer att vara öppet varje dag och man kommer att
kunna ringa och beställa. Men en pizza tar bara drygt tre minuter
att grädda så vi kan också göra den medan man väntar i butiken,
säger Pierre.
– Man kan också köpa bara en slice om man vill ha det på
exempelvis lunchen, säger Erica som också funderar över hur de
konkurrerar med sig själva.
– Vi kommer att sälja pizza i delikatessen och kanske blir det
en stark konkurrent till våra revbensspjäll.
– Det är kul för oss att vara först i stan med något sånt här,
sedan får vi se vart det tar vägen, säger Pierre.
– Egentligen vill vi sälja mer färdigmat. Vi finns i ett område
med många ensamhushåll som har svårt att få ekonomi i sin
matlagning, säger Erica som har fler idéer på lager:
– Det vore också kul om vi kunde skapa en plats där våra
kunder kan träffas och sitta och prata över en fika. Vi får se om vi
kan få utrymme för det.
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MÅNADENS PROFILER • Det är äntligen vår, solen tittar fram och gatorna sopas

rena från allt grus. Större delen av Sveriges befolkning blir sugna på sneakers
och de varmare skorna åker in i garderoben igen. Solen skiner och så gör även
Hege Dahlberg och Petra Vasseur, de nya ägarna av Åkes Skor som har förstått
vikten av att framtiden inom handeln stavas S e r v i c e.

hamnade hon via ArbetsförPÅ KÖPMANGATAN 9, vid Carl
medlingen på Åkes Skor.
Fredrikssons gränd, ligger
Åkes Skor, en av de äldsta
Vad känner du dig som
butikerna i Katrineholm.
idag, svenska eller
Företaget startades 1931 och
norska?
har fram till december förra
– När det är
året varit i familjen Björnskidor eller någon
kvists ägo. Men den 1 januari
annan sport
2019 tog de två anställda,
på TV är jag
Hege och Petra, över butiken.
fortfarande norska,
– Det känns jättebra, till
skrattar Hege.
och med bättre än vi trodde.
Hege är gift med
Jag kvittrar iväg till jobbet på
Magnus och har tre stora
morgonen, säger Hege som
barn, Kine som är 12 år, Vikhar jobbat hela 16 år i butiken.
tor 17 år och Sebastian 19 år.
Hon fortsätter. Det är otroligt
Hon beskriver det som rätt tid
roligt och ärofyllt att ha fått
i livet att ta över en butik.
förtroendet att driva butiken
– Både Petras och mina
vidare.
PETRA VASSEUR
HEGE DAHLBERG
barn är stora nu så de klarar
– Vi har båda jobbat länge
Ålder: 41 år
Ålder: 47 år
sig själva vilket gör att vi
på företaget så vi vet hur
Familj: Man och två barn
Familj: Man och tre
barn
kan lägga ett större fokus på
butiken och yrket fungerar. Jag Bor: Öster
Bor: Norr
butiken.
har jobbat sex år på Åkes Skor, Intressen: Musik, träning
och foto
Intressen: Träning och
kortare än Hege, men vi båda
Läser: Jag läser sällan
inredning
Viktigast just nu: Att
Läser: Helst självbioHur tycker ni att en butik ska
kunde ta över rätt avslappnat,
få må bra så att man
grafier
drivas?
säger Petra.
orkar allt
Viktigast just nu: Att
– Man ska vara lyhörd
Inga större förändringar
må bra och ha hälsan,
att butiken ska gå bra
och lyssna på sina kunder. Vi
kommer att ske i butiken men
försöker också att ta in olika
utseendemässigt har tjejerna
prisnivåer för att det ska finändrat lite och fixat med
nas något för alla, säger Petra.
växter, tavlor (som Petra har
marknaden på den tiden såg lite
– Vi har exempelvis tagit
fotat) och nya möbler för att
annorlunda ut.
in ett märke som heter Calla. De
det ska kännas som deras butik.
– När jag bodde i Norge fanns
har bra skor för personer som har
Att de har bra kemi det syns, men
det inga jobb där, till skillnad mot
problem med Hallux Valgus. Men
hur är det att jobba tillsammans?
idag, så jag flyttade till Sverige.
det är även extra bra skor för
– Vi är som ett gift par, skratMin kompis bodde i Katrineholm
dig som har en bredare fot eller
tar Petra. Vi har jobbat ihop i sex
så valet av stad var därför enkelt. I
för dig som bara vill ha en bra
år så vi vet att vi funkar ihop och
Norge gick jag på en sjöaspirantskomfort, säger Hege.
vi kompletterar varandra bra, det
skola för jag jag ville egentligen
tror jag är ett måste när man går
jobba på sjön och besöka andra
Hur ser ni på konkurrensen från
in som delägare.
länder, berättar Hege.
näthandeln?
Karriären fick dock en annan
– Vi tror att det kommer
HEGE FLYTTADE TILL Sverige 1990.
vändning och hon började jobba
att ändras. Frakten har en stor
Hon är född och uppvuxen i
på Kronfågel, gick vidare till Hanmiljöpåverkan vilket allt fler blir
Norge men valde Sverige och
delshuset, Flextronic och sedan
medvetna om. Vi har många
Katrineholm för att arbets-
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Vårystra kor under kosläppet vid Julita gård. Foto: Peter Segemark.

Kosläppet
lockar många
åskådare
EVENEMANG • Söndagen den 5 maj är det åter dags för
kosläpp på Julita gård. Det är ett av årets gladaste evenemang som räknar in allt större åskådarskaror år efter år.
På frågan hur det har blivit så hittar Ebba Bursell Haglund, som
är publik- och programkoordinator på Julita Gård, snabbt ett
svar:
– Det är ju glädjen hos korna. De står verkligen innanför dörrarna och väntar på att få komma ut. De känner på sig att det är
läge för det nu. På landet är det också ett av de riktigt klassiska
vårtecknen.
Kosläppet är gratis men museiparken tar entré för vuxna över
18 år. Tillställningen har blivit folkkär och det är många som
packar picknickkorgen för att ta sig ut och se när korna släpps ut
på grönbete. I år gästas kosläppet av Pettsson och Findus.
– Korna tillhör vår arrendator och arrangemanget kring
kosläppet är Arlas och inte vårt, tydliggör Ebba. Men eftersom
många tar sig till Julita gård passar vi på att också öppna upp
herrgården för guidade visningar. I parken fortsätter också Pettsson och Findus att träffa barn under resten av dagen.
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Petra Vasseur och Hege Dahlberg har tillsammans tagit över Åkes Skor, en av de äldsta butikerna i Katrineholm.

trogna kunder som inser
värdet i att handla lokalt om
butikerna ska finnas kvar,
säger Hege.

Vi är som ett gift
par. Vi har jobbat ihop
i sex år så vi vet att vi
funkar ihop och vi
kompletterar varandra

PETRA HAR BOTT i Katrineholm i hela sitt liv. Hon bor
tillsammans med sin man
Tomas och barnen Celine 14
år och William 16 år. Hon
gick estetisk linje med inriktning musik på gymnasiet
och hade som dröm att få
jobba med musik.
– Jag hade bestämt att jag
skulle jobba med musik men
det blev inte riktigt så. Efter
studenten började jag jobba på
Datorteket och läste en utbildning inom IT och multimedia.
Jag jobbade sedan på Bildstudion
ett tag innan jag började jobba på
Hemtex för att till slut landa på
Åkes Skor, berättar Petra.

Vad gör er unika? Hur skulle ni
beskriva er själva?
– Det som gör oss unika är vår
energi, att vi är glada och tycker
om att skoja, säger Hege.
– Ja, vi jobbar med service
och det ger så mycket. Det är så
roligt att få tillbaka glada kunder,

fortsätter Petra. Jag skulle nog
beskriva mig som glad, positiv,
för snäll ibland, tålmodig och
lugn. Hege nickar instämmande
och fortsätter.
– Jag är glad, positiv, energisk
och försöker alltid att tänka positivt. Det är ingen idé att gräva ner
sig, säger hon med ett leende.
Dagarna går i ett högt tempo
och för att orka lägger tjejerna
ner mycket tid på sin träning,
men även andra fritidsintressen
får plats i vardagen.
– Jag tycker om att springa
och gör det gärna flera gånger
i veckan. Annars tycker jag om
inredning och så har jag ett hundintresse, säger Hege.
– Jag tycker också om att träna
men jag cyklar hellre än springer.

Annars har jag ett stort musikintresse och tycker om att
fotografera, mest växter och
natur, berättar Petra.
Trender kommer och trender
går. Våren 2019, vad tror ni
om den?
– Vårens stora färg är
gul, i alla dess nyanser. Men
vi ser även rött och grönt.
Pratar vi modeller så är det
sneakers som gäller, säger
Petra.
– Vi ser mycket jordfärger,
man kan nästan säga att höstfärgerna nu är vårfärger. Det är
ett roligt mode och vi ser många
skor med en högre sula, berättar
Hege.
FRAMTIDEN SER ljus ut och tjejerna

är positiva.
– Vi kommer att fortsätta i
samma anda men utveckla med
en del nya märken. Vi har stans
bästa läge och det måste vi förvalta, avslutar två positiva företagare
som med sin glädje och positiva
energi fick mig att lämna butiken
med ett leende på läpparna.
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Nu öppnar St Djulö
för årets säsong
BESÖKSMÅL • Våren är här och sommaren i antågande. Djulöområdet är katrineholmarnas egen oas där man umgås året
runt men kanske mest under den varma årstiden. St Djulö
Herrgård, vars café och restaurang drivs av Hotel Statt, är
navet kring vilket mycket snurrar.
Hur är läget inför säsongen, Sarah Lagerbäck, vd på Hotel Statt?
– Vi öppnar caféet den 1 maj och
samma dag öppnar även glasscaféet under lunchtid. Vi hoppas på samma fina
väder som förra året och har rustat för en
lika bra sommar.
Det är början på en hektisk tid eller hur…?
– Ja, vi går in i en period med många avslutningar och fester.
Själva kommer vi att som vanligt arrangera After beach under
fem fredagar med början den 5 juli. Vi kommer även att köra
lounge-onsdagar, en skön hängstund tillsammans med trevliga
människor, bra musik och god dryck.
Vad sysslar ni med inne i den gamla arrendebostaden?
– Vi bygger om den till en konferensflygel och det arbetet blir
klart i mitten av juli. Den lokalen kommer även att kunna hyras
för fester, middagar och möten.
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Sovi och David
fann sitt drömhus
Barnens Hinderbana
– årets festligaste
gatlopp för alla barn
BARNSLIGT ROLIGT • Hallå alla barn! Missa inte chansen att
delta i Barnens Hinderbana lördagen den 4 maj. Ett fantastiskt evenemang mitt i centrum av Katrineholm för alla barn
som är mellan 6 och 12 år.
Det är KFV Marknadsföring och Sörmlands Sparbank som
bjuder på Barnens Hinderbana, en hinderbana för alla barn
födda 2007 t.o.m. 2013 där de får ta sig förbi roliga hinder och
utmana kända TVprofiler i Gatloppet på slutet.
NÄR BARNEN KOMMER i mål får de ett diplom och ett armband.
Innan och efter varje start får du träffa profilerna, ta kort och
få autografer. Profilerna är där för barnens skull och kommer
hänga med barnen så mycket som möjligt under dagen så att
alla får chans att träffa dem. Som förälder får du stolt titta på
och heja på när ditt barn klarar utmaningen och tar sig förbi
profilerna i gatloppet på sista hindret.
HINDERBANAN KOMMER att gå i centrum (Stortorget/Köpmangatan).
På Gatloppet kommer barnen att få möta Peter Bláha, Cecilia
Benjaminson och Aristides Denis
Sanchez.
Barnen är inte försäkrade genom
anmälan så kolla att ni har hemförsäk
ring som täcker idrottsevenemang. Ni
kan även teckna motionsförsäkring på
www.startklar.nu.
– Det här ska bli jätteroligt och vi
är väldigt glada att vi kan bjuda barnen
så att alla får samma möjlighet att vara
med, säger Ida Grönvall på KFV Mark Ida Grönvall,
KFV Marknadsföring.
nadsföring.

Ny utställning hos
Apoteket Violen

Apoteket Violens ambition att använda sitt skyltfönster som en lokal
konstsalong för skolelever fortsätter. Nu är det elever från klass HA17
Handelsprogrammet som har fått tolka temat ”miljö” fritt och skapat
kreationer utifrån de tankar som har dykt upp.

BOENDE • Man kan hitta sitt
drömhus på många sätt. Sovi
och David Rydén tog båten
tvärs över viken och där, vid
Gamla Ruda gård i Skedevi, väl
gömt bakom stora häckar och
träd fanns huset som de senaste åren successivt blivit deras
fasta plats. Med ett vackert hus
och en fantastisk utsikt över
Tisnaren förstår man att de
båda trivs med tillvaron.
Sovi och David har bott i Stock
holm i mer än 30 år. Likt många
inflyttade stockholmare har de
behållit kontakten med hembyg
den genom ett fritidsboende i
de gamla hemtrakterna. David
har sina rötter i Bohuslän och dit
är restiden lite för lång. Sovi är
uppvuxen i Skedevi, dryga tim
men med tåg från huvudstaden.
– Först bodde vi i Katrine
holm och sedan flyttade vi till
Stockholm. Men vi har alltid haft
en del av oss kvar här, berättar
Sovi. Ett tag hyrde vi gamla
skolan i Skedevi, sedan köpte vi
torpet Tisenhöjden 2001.
EN DAG TIPSADE en släkting dem om
det stora huset rätt över sjön vid
Gamla Ruda gård. De tog båten
och åkte över.
– Vi hittade knappt huset för
det var alldeles igenväxt på tom
ten, minns Sovi. Det stod tomt
och var till salu och när vi tittade

David och Sovi Rydén.

in genom fönstret så kände vi att
det faktiskt var ett riktigt hus som
man skulle kunna bo i året runt.
Jag gick i lågstadiet i Ekesjö så
min gamla skolväg gick här, men
jag minns inte att jag någonsin
lade märke till det här huset. Det
var så igenväxt redan då.
– Huset är ganska stort och
från början var det stamfastighe
ten till Ruda gård. Vi hade också
hus i Stockholm och vi kände att
det skulle bli jobbigt med två hus
att sköta, säger David.
– Men vi kunde sälja huset
och köpa en lägenhet och då
kunde vi också köpa det här huset
vid Ruda, säger Sovi, som ser hus
på landet och lägenhet i stan som
en perfekt kombination.
DAVID HAR JOBBAT som chef på
Matton sedan 1992 och varit
delägare sedan 1993. Han har
kvar delägarskapet, men sedan 1

april har han klivit av chefsjob
bet och jobbar nu med Gamla
Ruda gård som utgångspunkt.
Tillsammans med nya grannen
Kim Gustafsson har han startat
ett fastighetsbolag som äger ett
par fastigheter i Vingåker.
– Jag hade redan innan be
stämt mig för att jobba med det
jag gjorde fram till jag fyllde 62.
Jag flyttade bara fram det beslutet
lite, säger David och ser nöjd ut
med sitt val.
Sovi jobbar på SAS som
kabinchef. Hon har varit på
företaget i 33 år och har sett det
mesta av världen.
– Jag tycker fortfarande att
det är kul, även om jag nu gått
ned till 60 procent. Jag jobbar tre
dagar och är ledig fem. Det passar
utmärkt för att kunna bo mer här
på landet.
SEDAN DE KÖPTE huset 2011 har de
successivt flyttat sitt boende hit.
– Till att börja med så var vi
här varannan helg plus storhel
gerna, säger David. Fortfarande
behöver vi lägenheten i Stock
holm, men från att ha spenderat
80 procent av tiden där och 20
procent här är det nu tvärtom.
De första åren var det mycket
jobb i trädgården med att rensa
träd och buskar. Huset är sedan
renoverat invändigt med glas
verandan som en tillbyggnad.
– Det har också blivit nytt tak,

Prisläget är stabilt för fritidshusen,
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling,
Jeanette Carpman
Hur ser tillgången på fritidshus ut?
– Det börjar dyka upp
fler fritidshus på Hemnet
nu men det finns fortfa
rande några som avvaktar
tills det blir lite grönare och
blommar i trädgården. De fritidshus som ligger ute
nu är ofta kunder som förberett försäljningen redan
förra sommaren med bilder så man inte behöver
vänta in vårblomningen.
Jag skulle dock säga att det är bra att lägga ut
fritidshus tidigt då spekulanterna gärna vill flytta in
före midsommar.

Fritidsboendet kan förvandlas till ett fast boende om man
hittar rätt hus.

Hur bedömer du prisläget?
– Prisläget är nog ungefär som förra året som var
ett lite sämre år vad gäller fritidshus än 2017. Det var
färre ”Stockholmare” som tittade. I år verkar de ha
dykt upp igen och senaste visningen av ett torp hade
jag hundra procent Stockholmskunder av de som var
på visningen.
Dock är man väldigt försiktig med att lägga bud
och man får ofta låga första bud.

Söker man mest efter fritidsboende eller fast boende?
– De flesta som tittar nu önskar ett vinterbonat
fritidshus och vill helst ha ”riktig” toalett och dusch.
Många planerar för att först använda huset som
fritidshus men att man sedan på sikt flyttar dit. Om
det är ett enklare fritidshus så ska det helst gå enkelt
att bygga ut och göra om till ett åretruntboende.
Avloppsfrågan viktig och finns det kommunalt VA
eller ett nytt godkänt avlopp så är det ett stort plus.
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Sten- och
smyckemässa
på Idéfarmen
KONSTHANTVERK • För tredje året i rad arrangerar Nina och
Martin Wande från Idéfarmen i Malmköping en Sten och
smyckemässa. En unik mässa som innehåller det mesta.
– Det blir en favorit i repris. Redan 2017 hade vi några av Sveriges bästa handlare. De kommer tillbaka och nu följer resten
av svenska kristalleliten med och rör om i Sörmlandsgrytan,
säger Nina Wande.
Det är en upplevelse att besöka mässan, ett tillfälle att se och
köpa smycken.
– Mässan fascinerar många. Det finns en otrolig kunskap hos
handlarna och det är en spännande estetik. Att något naturligt
kan vara så vackert. Många besökare går i flera timmar och tittar,
hör historier, lyssnar på föreläsning, umgås och fikar. Det är
unikt att ha det så koncentrerat, berättar Nina.
HAR DU ALDRIG nuddat en dinosauriekäke eller provat att slipa
stenar tidigare så finns den spännande möjligheten på mässan.
– Ta även chansen att köpa Nya zeeländskt guld, Apacanit
från chilenska öken, Dessert Diamonds från Sahara eller Meteoriter från rymden, uppmanar Nina.
Sten och smyckemässan på Dunker i Malmköping är den
enda mässan i Sörmland av det här slaget.
– Skillnaden mot större mässor är att vi erbjuder en rogivande miljö. Här får du i lugn och ro en kvalitativ upplevelse.

Med utsikt över Tisnaren ligger Gamla Ruda gård fantastiskt vackert. Närheten till svamp- och bärskogen gör inte tillvaron
mindre trivsam för Sovi och David Rydén.

ny skorsten, nya balkonger m.m.
Vi har målat och bättrat på och
vi har säkert lagt ned lika mycket
som huset kostade. Samtidigt
var det, när vi köpte det, mycket
billigare än sonens etta på 26
kvadratmeter i Stockholm, säger
David.

– Det är också billigare att bo
på landet, säger Sovi. Man har tid
att plocka bär och svamp, man
kan göra storkok, baka bullar,
köttet kommer från granngården
och det mesta är närproducerat.
Det är verkligen livskvalitet att
kunna vara här.

– Vi har ett liv som vi älskar
här samtidigt har vi fortfarande
möjlighet att kunna ta vara på
vad storstaden har att erbjuda,
sammanfattar David.

Vad är dina förväntningar på mässan?
– Förhoppningen är att det kan vara en brytpunkt. Att fler
vågar ta sig ut och undersöka. Det är inte bara en mässa för
branschen utan för alla att uppleva. Det kostar 40 kronor att gå
in och det är dessutom ett mysigt utflyktsmål.
Mässan äger rum den 11–12 maj. På lördagen är det öppet
mellan 10.00–18.00 och på söndagen 10.00–16.00.

KFV MARKNADSFÖRING

IDA GRÖNVALL

KFV MARKNADSFÖRING

MATS FREDRIKSSON

en, många letar efter åretruntboende
Svensk
Fastighetsförmedling,
Andreas Malmsten
Hur ser tillgången på fritidshus ut?
– Efter en kall och sen
vår så har säsongen precis
kommit igång och jag skulle
tro att många som funderar
på att sälja just nu ägnar
helgerna till en del förberedelser.
Hur bedömer du prisläget?
– Stabilt, på de få fritidshus som redan varit ute på
marknaden i år har intresset varit stort. Förra årets
rekordsommar gör att många drömmer om ett eget
sommarställe samtidigt som man kanske drar ner på
utlandssemestrar.
Söker man mest efter fritidsboende eller fast boende?
– För yngre familjer är det i första hand för fritidsboende men som i förlängningen, för vissa, blir ett
åretruntboende. En del köper större åretruntboende
efter en tid som fritidsboende och kanske byter större
lägenhet mot mindre i Stockholm. I familjerna där
barnen flyttat hemifrån är det fler som direkt söker
efter ett åretruntboende.

Fastighetsbyrån,
Oscar Tannlund
Hur ser tillgången på fritidshus ut?
– Som alltid fram emot
vårkanten nu så börjar
utbudet öka på fritidshus i
vårt område. Vi ser fortsatt
en hög efterfrågan på
fritidshus.
Opalsmycke.

Hur bedömer du prisläget?
– Priserna på fritidshus är enligt oss relativt oförändrat men sjönära fritidshus ser vi en prisökning på
jämfört med tidigare år.
Söker man mest efter fritidsboende eller fast boende?
– Vi har en hög efterfrågan på både permanenta
bostäder och fritidshus men självklart är det ett uppsving på fritidshus nu när våren är på intågande.

Nina och Martin Wande driver Idéfarmen vid Dunkers Lundby utanför
Malmköping.
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En festlig tid för
blomsterhandeln
kommit saker som inte fanns förr,
typ babyshower. Det kan ju vara
trevligt att uppmärksamma olika
händelser och mycket av detta
kommer från USA, konstaterar
Anna.

DEKORATION • Påskfirande,
pingstbröllop, nationaldag och
studenten. Våren är festernas
tid vilket märks inte minst i
blomsteraffärerna. På Annas
Gröna Rum laddar man upp
inför vad som komma skall.

Eva Asklund, ägare av Eleganza.

Eleganza gör dig
fin till festen
SKÖNHET • Frisörsalongen Eleganza har två ben att stå
stadigt på inför kommande evenemang. Förutom hårmode
och styling för såväl män som kvinnor finns här också ett
stort sortiment av brud- och festkläder både till försäljning
och uthyrning.
Eva Asklund, som äger salongen, har nästan 30 års erfarenhet
från branschen och hon konstaterar att våren inte är lika självklar tid för bröllop som den var tidigare.
– För vår del är det nog lika mycket på sensommaren och
hösten. Å andra sidan är studentfesterna större nu än de var för
20 år sedan så visst har vi mer att göra på våren än under andra
årstider.

– Ja, vi går in i en period med
mycket fester, konstaterar Anna
Carlsson. Det handlar om bröllop
och studentfester där man förbereder och gör fint i festlokaler
men också hemma. Blommor
används vid dukningen, men de
är också en stor del av heminredningen nu för tiden. Rätt färg på
blommorna för rätt person.
VILKA BLOMMOR som används
varierar förstås med årstiden
och här följer blomsterhandeln
almanackan.
– Nu är det mycket sommarblommor som kommer, säger
Anna. Pioner är populära liksom
trädgårdsrosor. Över huvud taget
är det mycket vilda blommor

Anna Carlsson och Ewa Haraldsson
på Annas Gröna Rum.

i buketterna. Det ska vara lite
plocka-själv-känsla. Det är en
trend som varat ett par år nu. Det
gäller även till presentbuketter
och när man ska dekorera hemma. Det ska inte se så arrangerat
ut, men det är en konst att få det
att se ut på det viset.
Blomsterarrangemangen
utvecklas och tillfällena att fira
hittar också nya former.
– Det verkar som att vi gärna
vill hitta något att fira och det har

DET LÄGGS mycket jobb på firandet.
Bröllop, möhippor, svensexor och
studentfester tenderar till att bli
stora och dyrbara arrangemang
där det hämtas mycket influenser
från sociala medier.
– Ja, men sociala medier gör
också att vi hela tiden ligger med
i tiden. Förr tog det ett tag innan
nymodigheter och trender nådde
hit, men nu är man online oavsett
var man bor.
– Vi själva följer trenderna
via Instagram och Facebook som
då blir ett verktyg för oss. Emma
Lindskog hos oss är ung och det
är hennes uppdrag att följa vad
som gäller avslutar Anna Carlsson med ett leende.

KFV MARKNADSFÖRING

MATS FREDRIKSSON

STUDENTBALERNA HAR många gånger blivit en större tillställning än
själva studenten. I Katrineholm, Flen och Vingåker nöjer sig killarna ofta med kostym, men Eleganza har en hel del kunder från
Norrköping och Linköping som för strax under 1 000 kronor hyr
frack eller smoking till sina baler. Vill man hyra en balklänning
hos Eleganza får man betala 800–1 300 kronor.
– En del tjejer hyr balklänning, men det finns också billiga
klänningar att köpa på nätet. Med fler fester får man också
användning för kläderna vid fler tillfällen, säger Eva.
För bröllopet har Eleganza ett stort lager egna klänningar
både för försäljning och för uthyrning. Prisklass för köp av
bröllopsklänning varierar från 1 500–8 000 kronor beroende på
kvalitet och 2 000–3 000 kronor att hyra. Den som vill köpa en
frack får betala cirka 5 000 kronor.
EVA ASKLUND OCH Ramona Ekengren, som är frisörer på Eleganza,
har både kvinnor och män som kunder i frisörstolen. Viljan att
hålla frisyren vid liv är lika hos båda könen.
– När det gäller kvinnor är det populärt med olika färgningar
även om många vill se naturliga ut, man håller hårfärgen vid
liv. Sedan kanske man lägger till lite slingor också för att det ska
hända något med frisyren, säger Eva, som konstaterar att modet
är ganska brett.
– Man kan ha det man trivs med. Utmaningen för oss är att
hitta det som passar kunden. De unga är oftare påverkade av
vad som finns på sociala medier och vi försöker hänga med i all
media för att se trender.
NÄR DET GÄLLER kommande hårtrender är Eva lite försiktig i sina
funderingar.
– Jag tror att hårmodet kommer att fortsätta vara brett. Vissa
vill ha det enkelt, andra vill ha det stort. Kanske kommer det
gråa och platinavita att försvinna och lämna plats för lite varmare toner. Kanske blir det också lite mer av pastellfärger. De flesta
vill nog se naturliga ut, men det finns alltid en klick som gör
extrema saker, säger Eva Asklund.

KFV MARKNADSFÖRING

MATS FREDRIKSSON

Emma Lindskog använder sociala media för att hålla koll på vad som är aktuellt när det gäller blomsterarrangemang
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Tycka om
eller…
tycka om!
NU PRISAS Katrineholm igen!
Vi har av NTF utsetts till Sveriges bästa kommun gällande
utveckling av trafiksäkerhet.
Att det under byggtiden stökar
till sig med tillgängligheten
och att man måste ta nya
vägar för att komma till sitt
mål, kan vara besvärande
under en period. Det kan man
alltid debattera, men kan vi
spara liv så är det naturligtvis
bra.
NKI (NÖJD KUNDINDEX) släpptes
nyligen och där ligger vi
på höga nivåer. Framförallt
väldigt högt (andra plats)
bland de kommuner som varit
med i undersökningen inom
bygglovshantering. Det borgar
för att vi kan utvecklas vidare
då det ofta handlar om att
bygga eller vårda relationer
när vi möter kunder.
Jag hade i veckan besök
av en potentiell ny etablering
som träffat 25 kommuner
under en kort tid. Han tyckte
att Katrineholm låg bland topp
fem i det bemötande han fått
här.

Sofia – kvinnlig chef
i en manlig bransch
NÄRINGSLIV • Sofia Lundborg
är 35 år och vd för VVS Tjänst.
Hon bytte jobbet som frisör
mot en karriär i en manligt
dominerad bransch, ett val
som gett många erfarenheter. Både yrkesmässiga och
personliga.
Det är ännu inte ett år sedan
konsultbolaget VVS Tjänst
etablerade sig i Katrineholm,

men i lokalerna på Lövåsen sitter
redan åtta ingenjörer och jobbar
med olika typer av projektering
inom VS- och ventilationssystem,
kylsystem samt övriga förekommande trycksatta gas- och
luftförsörjningssystem.
Sofia Lundborg förklarar
etableringen i Katrineholm på ett
enkelt sätt.
– Huvudkontoret ligger i
Norrköping, men nästan alla

som jobbade där bodde i Katrineholm. Bättre sitta på hemmaplan istället för att en massa
bilar åker till Norrköping, säger
Sofia, och berättar om företaget
bakgrund.
– VVS Tjänst startades som
ett enmansföretag 2002 av Dan
Filipsson. 2012 började jag jobba
på Rörproduktion som startats
två år tidigare. De två Norrköpingsföretagen blev ett 2014 när

Rörproduktion köpte VVS Tjänst
och jag klev in som vd.
– Tanken var att öka verksamheten. Då ökade vi från två till tre
anställda, nu är vi nio varav åtta
jobbar med kontoret i Katrineholm som utgångspunkt. Förutom Norrköping med en anställd
på kontoret och Katrineholm
finns vi i Växjö och Kristianstad
även om vi inte är bemannade på
plats där.
VVS TJÄNST ÄR inte beroende av att
finnas på vissa speciella platser
utan kan jobba över hela landet.
Tillgången på nyckelpersoner har
fått styra utvecklingen.
– Vi är ett konsultbolag som
ägs av Sandbäckens Rör. För oss
är det ett medvetet val att jobba
som ett helt fristående bolag,
under eget varumärke och med
exempelvis en egen hemsida.
Upplägget ger trygghet både
för ägarna och för oss. Vi har
tillgång till jobb och de har tillgång till en konsultfirma inom
koncernens väggar, förklarar
Sofia.
– Även om vi jobbar som
konsulter är det viktigt för oss
att, så mycket som möjligt, vara
närvarande hos våra kunder och
våra pågående projekt. Här har
vi stor nytta av att vara en del
av Sandbäcken-koncernen där
våra konsulter exempelvis kan ha
direktkontakt med Sandbäckens
montörer även under projektgenomförandet, vilket kan ses som
ovanligt. Det går nog inte en dag
utan att någon hos oss lämnar
kontoret och för att ge sig ut i
verkligheten, säger Sofia med ett
leende.

VI FÅR INTE vara blyga att berätta
om våra fördelar, vi har alla
möjligheter att växa vidare. Jag
är stolt och vill fira våra framgångar och alla är vi viktiga
ambassadörer när vi bygger
vårt Katrineholm. KatrineholmsGalan visade återigen
att vi kan fira både oss själva
och nya ambassadörer och
eldsjälar – tack för det!

STEFAN TOLL

NÄRINGSLIVSCHEF
KATRINEHOLMS KOMMUN

Mer än männen måste man bevisa att man kan och det stötte jag på hela tiden. Men det har också gett mig många
erfarenheter som jag har haft nytta av och som gjort mig trygg i den roll jag har i dag, säger Sofia Lundborg.

PRESENTKORT Presentkort Presentkort

200
kr
100 kr

Har du svårt att bestämma dig eller är du osäker på vad du vill ge bort
i present så är Presentkort en idealisk gåva

Här kan du köpa presentkorten:

DATUM MOT KONTANTER
VÄRDE: ETTHUNDRA KRONOR. PRESENTKORTET ÄR EN VÄRDEHANDLING OCH KAN EJ BYTAS
GÄLLER HOS FÖRETAG ANSLUTNA TILL KFV MARKNADSFÖRING

DATUM

Vi tar emot presentkort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drottningplansklinik
Dufweholms Herrgård
Eleganza
Elektrotjänst
Enjoy Bar & Mat
EventX
Floda Prästgård
Fröken C
Garmlands
Guld & Silver
• Glad Rags
• HaRos Wellness
Garden

VÄRDE: TVÅHUNDRA KRONOR. PRESENTKORTET ÄR EN VÄRDEHANDLING OCH KAN EJ BYTAS MOT KONTANTER
GÄLLER HOS FÖRETAG ANSLUTNA TILL KFV MARKNADSFÖRING

GILTIG TVÅ ÅR FRÅN INKÖP

• Katrineholms Turistinformation • ICA Maxi

• Allt för händer & fötter
• Annas Gröna Rum
• Anne Maries Tyg Garn
och Sömnad
• Apoteket Violen
• Audio Video
• Bela anno 1923
• Cayenne
• Cri
• Cykel & Sport
• Djulöbadets Camping
• Dialect
• Dressmann

GILTIG TVÅ ÅR FRÅN INKÖP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heaven or Hell
Helenergi
Hemtex
Holmbergs Tryckeri
Hotel Malmköping
Hotel Statt
Hälsogymet
ICA Maxi
ICA Nära
ICA Speceritjänst
Idéfarmen
Jaana & co
Julita Gård

• KappAhl
• Katrineholms-Kuriren
• Katrineholms
Hyrmaskiner
• Katrineholms
Turistinformation
• Kerstins Skinnbod
• Kjell & Co
• KomoLek
• Lida Gård
• Life
• MatPiraten
• Motorkompaniet

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mums vegansk mat
Måhlarnas Gårdsbutik
Nagelfixeri’t
Ninas Kammare
NZ Craft Pies
Reiki & Relax
Royal Nail & Form
Safiren
Silverworth (Si)
Själalyft
Självfallet
Skobes Bil

Presentkorten är en värdehandling och kan ej bytas mot kontanter.

• Sköna Gertruds
Te & Kaffe
• Specsavers
• Stjärnkliniken
• Stjärnurmakarna
• Stora Djulö Herrgård
• Stortorgets Bistro
• Strandviks Blommor
• Städteknik
• Sultans Konditori
• Svenssons Foto
• Synsam

KFV Marknadsföring 2019.04.19

• Sörtorps Gård
• Team Oksana
Dance & Fitness
• Teater Klämman
• TT Clean Solutions
• Vingåkers Factory
Outlet
• Wengströmska Villan

•
•
•
•

Åkes skor
Ängby Ull o Hantverk
Ängens pärla
Änglarnas kök
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På VVS Tjänst kontor på Lövåsen jobbar man i ett öppet landskap för att lättare kunna hitta varandra. ”Är det något man inte klarar själv tar man hjälp av en kollega”, säger Sofia Lundborg.

PÅ VVS TJÄNST jobbar man i en
avancerad teknisk miljö med
alla 3d-modeller som finns och
alltid de senaste versionerna av
AutoCAD i kombination med
MagiCAD. Kunderna köper en
helhetslösning och VVS Tjänst
utför alla former av beräkningar
som krävs för att projekteringen
ska bli komplett.
När hus konstrueras samarbetar konstruktörer från olika
leverantörer för att få fram den
slutliga ritningen och modellen.
– Det är kul med samarbete.
Vi gör ventilation och rör, sedan
kommer elektrikerna och lägger
in eldragningarna. Med de nya
programvarorna är det lätt att
visualisera verkligheten, säger
Sofia. Tillgången till program och
kunskap gör att vi är långt fram
och tekniskt duktiga. Vi är ett
ungt gäng och alla är upplärda
med ny teknik.
SOFIA SJÄLV HAR gått en annorlunda
väg fram till rollen som vd för ett
högteknologiskt företag i byggbranschen.
– Jag är i och för sig utbildad
VVS-ingenjör, men jag börja-

Såväl pengar som utvecklingsmöjligheter finns i männens värld ...
... Det gäller att få fler tjejer att välja
branschen och dess utbildningar,
men sedan måste man också skapa
en arbetsmiljö som gör att kvinnorna
stannar kvar.
de som frisör, säger Sofia. Jag
pluggade till det på gymnasiet
och jobbade som frisör och egen
företagare i fem år. Sedan tyckte
jag att det kan jag inte hålla på
med till jag fyller 65.
– Jag har alltid haft lätt att läsa
och jag tänkte att man kanske
skulle använda den förmågan till
att bli något annat. Först funderade jag på utbildningar inom de
klassiska kvinnoområdena lärare,
sjuksköterska m.m. Sedan tänkte
jag att varför skulle jag göra det,
jag tyckte ju inte ens att de yrkena
verkade roliga.

– Jag tycker om att utmana
mig själv, min man var rörmokare och IUC fanns i stan. Det
var tre viktiga parametrar bakom
mitt val. Ett tag funderade jag på
universitetet i Linköping men
jag tyckte inte att man blev något
med deras utbildningar.
– Därför valde jag installationsbranschen och IUC. Utbildningen är bred, man kan bli
säljare, konstruktör m.m. Det är
lätt att välja inriktning. Sedan var
det ju ett plus att min man fanns i
branschen. Även om vi inte sitter
och pratar rörkrökningar hemma

så förstår vi varandras arbeten,
säger Sofia.
ATT SOM KVINNA ge sig in i en manligt dominerad bransch har sina
utmaningar och det är inte alltid
man ser dem innan de plötsligt
står framför en.
– Det har varit en tuff resa.
Det är inte precis så att man kommer in på en räkmacka som ung
och som kvinna i en bransch som
är manlig och konservativ. Mer
än männen måste man bevisa
att man kan och det stötte jag på
hela tiden. Men det har också gett

mig många erfarenheter som jag
har haft nytta av och som gjort
mig trygg i den roll jag har i dag,
säger Sofia.
– Man måste gilla utmaningen
och ha lite skinn på näsan. Man
kan inte vara den snälla flickan
utan man måste vara lite tuff,
säger Sofia som är lite trött på de
attityder hon ibland möter.
– Jag är kvinna och då tycker
många att de måste behandla
mig som kvinna. Det tycker jag
är fel, jag vill bli behandlad som
vem som helst utifrån det jobb
jag gör. Det krävs ingen speciell
personlighet för att göra det jag
har gjort. Det finns massor med
kvinnor som skulle fixa det.
– Sedan har byggbranschen
generellt varit ganska duktig på
att ta hand om tjejer men inom
installationsbranschen har det
varit sämre. Därför har det har
varit en morot för mig att visa att
kvinnor också kan.
– Det är svårt att rekrytera
kompetent personal så den biten
skulle också underlättas om vi
fick in fler kvinnor i branschen
och fick ett större underlag att
välja bland. Jag har bidragit till
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På VVS Tjänst jobbar man i en avancerad teknisk miljö med alla 3d-modeller som finns och alltid de senaste versionerna av AutoCAD i kombination med MagiCAD.

utveckling med mitt strukturtänkande. Grabbarna kan vara lite
slarvigare även om det finns undantag. Det här är ett kontorsjobb
där vi jobbar med tekniska saker.
Ingenjörsjobb är komplexa, men
alla kan fixa det. Oberoende av
kön, säger Sofia.
Segregationen mellan könen
i yrkesvärlden är fortfarande
stor vilket får konsekvenser på
många sätt, framför allt vad gäller
lönesättningen.
– Såväl pengar som utvecklingsmöjligheter finns i männens
värld. Inte minst inom byggbranschen, säger Sofia.
MED SJU ÅR i installationsbranschen
ångrar hon inte sitt yrkesval.
– Om jag jämför mellan
frisöryrket och att vara ingenjör
så är det sistnämnda roligare,
men det var lättsamt att vara
frisör. Det var kul att möta folk,
mysigt och trevligt. Men det här
är mer utmanande och det passar
mig bättre. Jag behöver något att
boxas mot. Att gå upp och jobba
med samma sak 7–16 varje dag
hade jag nog ledsnat på.
Det är inte bara manligt och
kvinnligt som är skillnaden mellan de två branscherna.
– Här är det ingen som klappar
en på axeln och säger bra jobbat.
Det ingår liksom i förutsättningarna att man ska jobba bra och du
träffar aldrig slutkunden som ska
använda bostaden. Som frisör får
man direkt feedback från kunden
om den är nöjd med frisyren.
Just detta är en erfarenhet som
Sofia tagit med sig från frisörstolen till chefsrollen.

På Starrvägen på Lövåsen ligger VVS Tjänst lokaler i Katrineholm. Huvudkontoret finns i Norrköping

– Manliga projektledare är
dåliga på att ge positiv feedback
till sina arbetare och montörer.
Jag försöker ge beröm till de som
har utfört jobbet. Det kanske är
kvinnligt att göra så, men det
finns fortfarande lite machokultur
kvar att övervinna och jag tror att
alla mår bättre av lite beröm. Med
fler kvinnor på plats blir det också ett annat språk vid fikabordet.
En annan kultur och lite bättre
stämning. Många män tycker
faktiskt om den förbättringen.
EN KÖNSUTJÄMNING på arbetsplatserna är av godo av många skäl.
– Det är bra om fler kvinnor
vill bli ingenjörer, men jag vet
inte riktigt hur det ska gå till,
säger Sofia. Jag vet att IUC har
jobbat lite på det och själv har jag

varit med på mässor och liknande
och pratat om det här.
– Fler män har med sig det
tekniska redan från början. Jag
vet inte varför, men jag ser ju
skillnaden mellan min egen son
och dotter.
Frågan är komplex och man
måste jobba med den på flera
plan. Det gäller att få fler tjejer
att välja branschen och dess
utbildningar, men sedan måste
man också skapa en arbetsmiljö
som gör att kvinnorna stannar
kvar.
– Jag har försökt dra nytta av
de egenskaper jag har och som
jag är bra på. Vi som jobbar här
måste komplettera varandra. Är
det något man inte klarar själv tar
man hjälp av en kompis/kollega.
Som på en förskola ungefär. Det

är lite därför som vi sitter i ett
öppet landskap, vi ska lätt kunna
hitta varandra. Göra jobbet
tillsammans.
SOFIA TYCKER ATT framtiden för
VVS Tjänst ser ljus ut även om
byggbranschen givetvis påverkas av konjunktursvängningar.
Företagets kunder är mer fastighetsbolag och kommuner än
byggföretag men de jobbar också
åt stora entreprenörer.
– Katrineholm ligger bra till
och vi har nära till Norrköping,
Örebro, Linköping, Västerås och
Eskilstuna. Det finns en potential
att växa om det kommer bra folk
till oss. Men vi anställer inte för
sakens skull. Vi är en bra grupp
här just nu och vi har även stora
möjligheter att växa på andra

orter. Det är bra att folk slipper
resa till sina jobb, säger Sofia.
– Sedan tycker jag att det nästan känns som om vi i branschen
skapar en lågkonjunktur själva.
Alla är livrädda för lågkonjunkturen, men det är fortfarande högkonjunktur även om det planat ut
lite. Byggandet av bostadsrätter
har minskat men det har mer
med räntor och banker att göra.
Även om det finns både behov
och efterfrågan får vi inga köpare
till de bostäderna.
– Kylsidan har ökat beroende
på den varma sommaren 2018
och det är kul att följa hur marknaden beter sig i förhållande till
människors och medias agerande.
Självklart är vi lite rädda för
en lågkonjunktur men det är sunt
om högkonjunkturen planar ut.
Folk jobbar för mycket vilket gör
att de mår dåligt samtidigt som
det blir för dålig kvalitet på jobben som utförs under press.
SOFIA, SOM ÄR född och uppvuxen i
Katrineholm tycker det är kul att
jobba på hemmaplan.
– Barnen växer upp i en bra
miljö. Staden ligger också bra till
med närhet till större städer.
Som företag levererar vi ju
också möjlighet till högkvalificerat arbete. Det första man
tänker om VVS är rörmokare
men många som kommer in här
i kontorsmiljön blir förvånade
när det sitter åtta ingenjörer och
jobbar här, avslutar Sofia.
KFV MARKNADSFÖRING

MATS FREDRIKSSON

PÅ UPPDRAG AV
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN,
NÄRINGSLIV

Kundklubb KFV

Bli medlem
du också!

Ta del av evenemang
och erbjudanden från
våra medlemmar

info@kfvmarknadsforing.se

