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Behovet av Good News är, oavsett konjunktur, stort. Vi mår bra av ryggdunkar
och sporras av de goda exempel du kan läsa om nedan. Låt dig inspireras av
nitton värdebyggare runt omkring oss – de som skapar framtid i Västmanland.

ABB

ABB tar hem stororder världen över och presenterar spännande energiprojekt
på löpande band. En order på 75 miljoner dollar kommer från Hydro-Québec
(ett av Kanadas största elbolag) för SVC-installationer. SVC-tekniken utvecklas och levereras av FACTS-enheten i Västerås och i åtagandet ingår högspänningsprodukter från ABB i Ludvika. ABB har även tagit hem en order värd
38 miljoner dollar från Saudi Electricity Company, Saudiarabiens statliga energibolag. Koncernen meddelar att de inlett ett forsknings- och utvecklingssamarbete med energibolaget Fortum för ett storskaligt smart elnät (Smart Grid).

Atrium Ljungberg – Igor

Betongborrar’n

Behovet av uppskattning ligger på det fjärde steget i kände psykologens
Abraham Maslows behovstrappa. Med tanke på antalet utmärkelser och
galor så värderas detta kliv allt högre. Årets Företagare har sedan 1985
delats ut av företagarorganisationen Företagarna. Det bästa bidraget i varje
län direktkvalificeras till en riksfinal. Betongborrar’n i Kungsör blev årets
företag i Västmanland 2009. ”Det är verkligen roligt att bli uppmärksammad
på det här viset”, meddelar Anders Jäderholm, en av representanterna för
företaget. Nu har även ett framsynt näringslivsmagasin bidragit till att upptaxera utnämningen.

Vissa trotsar baisse och kristider. Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största
börsnoterade fastighetsbolag, investerar tungt i botten av lågkonjunkturen.
Igor heter deras nya moderna shoppingkvarter i centrala Västerås. Före detta
Arosian, nu alltså Igor, är ett 40 år gammalt handelskvarter intill Stora Torget.
Många är belackarna som undrar hur ytterligare handelsverksamhet ska
kunna bära sig. Förutom Igor så expanderar ju både handelsområdet Erikslund
och Hälla Shopping. Vi ger Igor en lyckospark och hoppas att Systembolaget,
Coop och Clas Ohlson tillsammans med grannbutiker lyckas bidra till ett lustfyllt cityliv.

Bombardier

Automation Center

Elgkraft

Det amerikanska hälsorobotikföretaget Giraff AB väljer att etablera sitt
Europakontor på Automation Center i Västerås. Häftigt, helt klart en rättmätig
Topp19-placering! Initiativ och engagemang har befäst Västerås som ett automationscentrum av världsklass. Det märktes inte minst under årets Tekniska
Mässa i Stockholm där regionens kompetenskluster inom automation och
robotik rönte stort intresse med mässans största monter under Robotdalens
vingar. Giraff är en fjärrstyrd, mobil robot med bildskärm som gör att vårdpersonal och anhöriga snabbt och lätt kan få kontakt och kommunicera med en
patient eller familjemedlem på vårdboendet eller i hemmet.

Med risk för att bli tjatig – lågkonjunktur är tågkonjunktur. Bombardier har tagit
hem en kinesisk order på 80 snabbtåg, sammanlagt 1 120 vagnar. Beställaren
är det kinesiska järnvägsministeriet. Snabbtågen är av typen Zefiro 380
som har en topphastighet på 380 km/h. Kontraktet värt cirka 27 miljarder
svenska kronor går till Bombardiers kinesiska konsortium Bombardier Sifang
Transportation. Härav tillfaller omkring hälften Bombardier som har huvudkontor i Berlin. En del av ordern kommer också att gynna Västerås, eftersom
styr- och reglersysem till snabbtågen ska tillverkas här.
Stina Elg driver firman Elgkraft i Hallstahammar och är musiker, manusförfattare, frilansjournalist, formgivare, redaktör, författare, kompositör,
radiopratare, tonårsmorsa och allmän idéspruta. Bara. Nu är hon aktuell med
kåserisamlingen ”Ett horn per sida”. Hans ”Lelle Printer” Dahlman har skrivit författarporträttet i boken: ”Stina var dokumenterat kul redan som barn
hemma i Hallstahammar och deklarerade att hon minsann skulle underhålla
folk, när hon blev vuxen också. Och det slog in. Men Gud ske lov, så har hon
inte blivit så störande vuxen. Stina är påtagligt produktiv. Jag blir trött bara jag
tänker på det.”
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Herrfallet Camping

Proofdoor

HiQ

Robotdalen

Nu bryter vi av det gråmulna vinterrusket och plockar fram lite Good News
med sommarvibbar. Herrfallet Camping utanför Arboga utökar nämligen sin
verksamhet. Den anrika staden får under hösten 2010 ett nytt hotell, när
Herrfallet fritids- och konferensanläggning utanför Arboga öppnar sin nya
hotellanläggning. Orsaken till att man nu bygger en hotelldel är att tillmötesgå
kravet från konferensgästerna. Byggnaden kommer att byggas i äldre stil med
grovt rundtimmer. Arboga, där E18 och E20 möts, blev stad på 1200-talet –
Herrfallet Camping bidrar med tillväxt på 2000-talet. Härlig utveckling!
HiQ har utsetts till ”Bästa IT-konsult” 2009 i Veckans Affärers årliga undersökning. Företaget öppnade lokalkontor i Västerås Science Park för knappt
ett år sedan. Det arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation
och mjukvaruutveckling. Bolaget startade 1992 i Arboga och hade till en början fokus på projekt inom försvarsindustrin, bland annat styrsystemet till JAS
Gripen, men verksamheten har breddats. Idag finns drygt 1000 medarbetare
på företaget. Hanna Pehrson, konsultchef på HiQ, uppskattas för sin provinsiella optimism. ”Nästa år ska vi fördubbla antalet konsulter i Västerås, från 20
till 40 medarbetare”.

Idélab – MDH

Hallstahammarbelägna Proofdoor är ett företag som satsar på garageportar.
Sofia och Thomas Svensson startade firman precis när lågkonjunkturen
gjorde sitt intåg. Nu öppnar de upp för bekvämlighet och rapporterar, trots
konjunkturen, framgång. ”Man får ju använda ROT-avdraget på det här vilket är extra bra för kunderna. Det finns marknadsundersökningar som visar
att de närmaste tio åren kommer 10 000 garageportar behöva bytas ut per
år – så marknaden är stor”, säger Thomas. Efter att ha drivit Järniabutiken i
Hallstahammar i tio år så har de både marknads- och ekonomitänket i blodet.
När finanskrisen slog till såg Robotdalen till att snabbt och effektivt agera för
att stötta företagen i regionen. Riktade insatser kring kompetensutveckling
har genomförts på flera industriföretag i regionen. Det har gjorts fler och bredare förstudier kring företagens möjligheter att satsa på robotik för att stärka
konkurrenskraften och öka produktiviteten. Robotdalen har också satsat på
innovativ produktutveckling och tillsammans med bland annat ABB Robotics
och Mälardalens högskola arbetat fram flexibla lösningar. Helt rätt strategi för
att få nyckelkompetens att stanna kvar i provinsen.

Sigurdsgatan 25

Idélab på Mälardalens högskola har sedan starten 1999 stöttat cirka 2500
idéer, vilket hittills har resulterat i cirka 260 företag. Det vinnande konceptet
med tioårsjubilerande Idélab är att de arbetar med människorna i första hand,
”Everyone’s invited”. De arbetar med kreativa redskap och modeller, workshops, en inspirerande miljö och spetskompetens i form av duktiga konsulter
från relevanta branscher. Studenter, personal och forskare kan arbeta med
sina idéer ensamma eller tillsammans i stimulerande miljö – ”goda idéer behöver gott sällskap”. Fler entreprenörer stärker länets konkurrenskraft!

Enligt undersökningar attraherar ett rikt kultur- och musikliv valet av bostadsort mer än många tror. Därför är Sigurdsgatan 25 i Västerås en beundransvärd satsning. Att Björn Carlsson och Co på företaget Message Production
lyckats ragga så namnkunniga artister imponerar. Eller vad sägs om Bo
Kaspers Orkester, Lars Winnerbäck och Alice Cooper. Och inte minst Tomas
Ledin som kommer den 18 februari. Arrangemangen sker på Sigurdsgatan 25
och andra arenor främst i Västerås. På somrarna driver de Mälarrestaurangen
på Lögarängen och Västerås omodernaste kafé på Elbakajen, Carlsson på
Kajen. Rock On!

Kohlswa gjuteri

The Phone House Köping

LRF Mälardalen

Västerås Stad

Marknadsföreningen i Västerås

YOU-projektet

Stålmännen från Kohlswa Gjuteri AB, anno 1548, ryter till – rapporterar både
investeringslusta och angenäm orderingång. I 460 år har det tillverkats stål
i Kohlswa och man började gjuta 1885. Kunskap har utvecklats och förts
vidare i generationer. Nu har de fått ett kontrakt på schacklar till förankringssystem för oljeriggar från Ramnäs Bruk till ett totalt ordervärde om 11 MSEK.
Projektet ligger offshore vid Nigerias kust och ska levereras i april 2010.
Sommarens investering på cirka 2.5 MSEK i en ny flaskformningsanläggning
fördubblar deras kapacitet från 2000 ton till 4000 ton per år.
LRF Lantbrukarnas Riksförbund region Mälardalen hojtade till i ett mail till
Topp19-redaktionen. Skriv om oss! Sånt uppskattas och premieras. De är
Sveriges största organisation för småföretagare inom de gröna näringarna
(17 000 medlemmar i Mälardalen – 170 000 i landet) inom lantbruk, jord och
skog samt de nya näringarna, trädgård, entreprenad, turism, energi och miljö.
Jorden och skogen är resurser som ska utnyttjas mer för att vi ska få ett hållbart samhälle med svenska mervärden, svensk klimatsmart mat, heter det på
hemsidan. LRF representerar en ny generation företagare. Go green!
Den ideella föreningen med 260 medlemmar fortsätter att locka deltagare till
sina månatliga föreläsningar. Arrangemangen lockar lika mycket för möjligheten till nätverkande som för dess innehåll; hundra deltagare är ingen ovanlighet! Vi hyllar deras arbete som lyfter fram entreprenörer och skapar goda förutsättningar för kreativa möten. Den 26 november gästade Henrik Schyffert
föreningen och pratade om ”Kreativitet – tur eller skicklighet”. Nya värdeskapande föreläsningar och happenings utlovas. Varje år delar föreningen ut
priset Årets Marknadsförare under Västerås glittrande Guldstänk-gala.

NetOnNet

NetOnNet, Sveriges ledande e-handelsbolag inom hemelektronik, har öppnat
en Lagershop i Västerås. Lagershopen är den tionde för NetOnNet och satsningen grundas på konceptets ökade försäljning trots lågkonjunktur. Affären
ligger intressant nog inte i något av stadens stora handelsområden, utan har
istället ett läge mellan dessa två köpcentrum, precis utmed E18. Fastigheten
är på 4 600 kvadratmeter och ligger på Metallverksgatan i närheten av gamla
brandstationen i den byggnad Silvan Byggmarknad tidigare låg i. Pågående
handelssatsningar verkar måttlösa. Det lär bli många hårda paket under granen i år.
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Ett starkt engagemang i kombination med ett bra koncept bär ofta till försäljningsframgångar. Så även i en central del av Köping. Zoran Maksimovic
driver The Phone House på Stora gatan 8 i Köping och blev nyligen utsedd till
”Årets Franschisetagare i Sverige” på en stor gala anordnad av The Phone
House. ”Det var riktigt mäktigt att gå upp på scenen och ta emot priset”,
berättar en glad Zoran. I motiveringen står bland annat: … få en butik att öka
sin försäljning med fantastiska siffror och samtidigt hålla en hög kvalitet och
service. Bra attityd och en positiv inställning skapar föredömen. Grattis!
Länets centralort går på offensiven både beträffande energibesparing och att
sätta invånarna på hal is. Genom aktiv rådgivning hoppas Västerås stad minska hushållens elanvändning och uppvärmning med fem procent per invånare.
Detta är ett av sju konkreta effektmål i Västerås Energiplan för 2007-2015
som ska verka för ett hållbart samhälle. Informationen står stadens energirådgivare, förvaltningar, Mälarenergi, Vafab miljö och Bostad AB Mimer för.
Tillsammans med Västerås citysamverkan och lokala företag satsar de även
på en isbana på Stora Torget. På me grillor och hjälm. 2010 åker vi!
Konkreta och genomarbetade satsningar på ungdomen är på G. Nätverket
Jobba i Västerås är en ekonomisk förening som bland annat ägs av Västerås
stad, landstinget, Arbetsförmedlingen, ABB, Ica och Adecco. Enligt projektledare Björn Nordén representerar nätverket halva Västerås arbetsliv.
Satsningen på arbetslösa ungdomar i Västerås kallas You, Yrkesorientering
för unga, och målet är att inom tre år skapa en fungerande modell som
gäller alla arbetssökande ungdomar. Huvudägare av You-projektet är
Arbetsförmedlingen, Västerås stad och Mälardalens högskola. Fler nycklar
in på arbetsmarknaden alltså.
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