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JSC sätter spadarna i marken

Under måndagen 25 augusti tog JSC första spadtaget till sin 
blivande arbetsplats på Lerbacksgatan 13. Samtliga 40 anställda 
var på plats för att sätta ner spadarna.
– Vi ser vårt framtida JSC:s kontor mer som en mötesplats än en 
traditionell arbetsplats. Medarbetarna har varit delaktiga i plane-
ring och anpassningar har gjort efter de aktiviteter som vi utför 
när vi arbetar, säger Christer Löwdahl, vd på JSC it-partner.

Det nya kontoret byggs för att möta JSC:s stora tillväxt och 
lokalerna skräddarsys för att skapa flexibilitet för medarbetarna.

Länge var Annebergs Behandlingshem Nytida på väg att läggas 
ned för att de ansågs ha för små ytor. Istället genomfördes ett 
omfattande arbete där nu verksamheten har flyttat in i nya 
lokaler i Flisby och expanderat. Om en nedläggning hade 
genomförts skulle tolv jobb ha förlorats - nu växer de istället 
stadigt mot att ha 20 anställda.
– Min personal har gjort ett toppenjobb. Att gå med oro för att 
bli arbetslös och ändå kunna leverera hög kvalitet är imponeran-
de. Vi är väldigt glada och tacksamma över de nya lokalerna som 
möjliggjort att verksamheten lever vidare, säger Ann-Charlotte 
Nordmark, Verksamhetschef Annebergs Behandlingshem.

Tung etablering i 
Nässjö kommun
Sivab storsatsar och bygger ny 
fastighet vid riksväg 40. Den nya 
fastigheten kommer vara 2 000 

kvadratmeter stor och är en investering på cirka 15-20 miljoner 
kronor. Just nu pågår planprocessen och företaget är på väg in i 
upphandlingen av byggnationen.
– Vi ser en stor potential att växa och fördubbla vår omsättning 
på fem års sikt och en etablering här är ett steg att nå det målet, 
säger Tommy Simonsson, ägare på Sivab.

Ahlsell in i nya lokaler
I höstas blev det klart att Ahlsell 
ska etablera sig i Nässjö. Från 
början var det tänkt att de skulle 
flytta in i en redan existerande 
lokal, men istället kommer Ska-

gert Byggmaskiner AB att bygga en ny fastighet som kommer att 
resas i närheten av Sörängsrondellen och RV40.
– Vi har äntligen fått rivningsbeslutet och är påväg med en 
bygglovsansökan. Målet är att kunna flytta in under första kvar-
talet 2015. Vi tror att vi behövs i Nässjö, det är många som hör 
av sig och vill att vi ska komma igång, så det känns som att vi är 
efterlängtade, säger Stefan Sandberg, regionchef på Ahlsell.

NLP etablerar sig i Nässjö
Nordisk Logistikpartner(NLP) har etablerat sig på Rödjegatan 
i Nässjö. De tar hand om och säljer företagares överskottsmate-
rial. Det är deras första etablering i Sverige och så småningom 
kommer de även att etablera sig i Finland och Norge.
– Jag är glad över att vi hittade dessa lokaler. Vi har plats för ut-
ökning i framtiden, det är nära till både E4:an och väg 40 samt 
att lokalerna är billigare här än i Jönköping som det annars stod 
emellan, säger Peter Hopstadius, projektledare på NLP. 

Från Småland ska de täcka hela världen
QirraSounds huvudbolag i USA har lagt över all tillverkning 
till bolaget i Europa. De har nu etablerat en filial i JSC:s nuva-
rande lokaler i Nässjö. Tillsammans med OLF Inventory ska 
QirraSound sätta samman högtalarsystem som ska säljas i hela 
världen. Anledningen till att tillverkningen flyttades ner hit är 
för att tillverkningen av högtalarnas chassi är svår att få bättre 
någon annanstans än i Småland.

Samtliga 40 anställda var på plats för att sätta ner spadarna när JSC 
inledde bygget av nya lokaler. 

Platschef Ann-Charlotte Nordmark är mycket nöjd med de nya lokalerna 
i Flisby.

– Senaste nytt inom näringslivet till dig som är intressent hos NNAB

Satsningar bland företagen

Nytida driver tillväxt till kommunen



Atteviks miljonsatsning går mot mål
Nu börjar Atteviks 120-miljoners-
satsning gå mot mål. Tack vare den 
milda vintern har bygget gått mycket 
bra. Man beräknar att inviga den nya 
anläggningen den 14 december i år. 
Anläggningen är VW fullservice: för-
säljning, allmänverkstad, plåtverkstad 
och lack.
– Att lacka i egen regi är nytt för oss 
och kommer att korta ledtiderna för 
en reparation av en skadad bil. Just nu söker vi 6 lackerare till 
den nya anläggningen, vi kommer ha cirka 65 anställda i anlägg-
ningen säger Dan Jonsson, VD på Atteviks Personvagnar. 

Nybergs investering ger ökad försäljning
I början på året invigde Nybergs Bil sin nya anläggning i Nässjö. 
Nu - några månader senare - kan de se att den toppmoderna 
anläggningen har gjort skillnad. Nybergs försäljning har ökat med 
över 70% jämfört med 2013 och den totala omsättningen första 
halvåret har ökat med 30%.
– Vi märker tydligt i våra kundmätningar att kunderna gillar oss 
och vår nya anläggning. Just nu färdigställer vi också vår TANKA 
station så att vi även kan erbjuda miljöbränsle (E85) och vi instal-
lerar nya pumpar för bättre miljö och säkerhet för korthantering, 
säger Anders Larsson, VD på Nybergs Bil.

INVID ser god respons på Höglandet
INVID slog upp portarna till ett nytt och fräscht kontor i 
Nässjö under maj månad för att kunna genomföra en utökad 
satsning på Höglandet. IT-partnern har etablerat sig i Nybergs 
bils lokaler vid riksväg 40. Redan idag är fem personer anställda 
vid Nässjökontoret - och fler kommer det sannolikt att bli. 
– Vi har haft en väldigt god respons från marknaden. Jag är till 
och med överraskad över det varma mottagande som vi har fått, 
det känns jättekul. Det pågår en ständig rekryteringsprocess och 
vi letar efter duktiga konsulter avseende affärssystem men även 
för anställningar inom våra andra fyra fokusområden, exem-
pelvis inom Infrastruktur och Drift. Det är viktigt att man kan 
uppvisa en långsiktig strategi och uthållighet i dylika satsningar, 
så att våra potentiella kunder inser att vi är här för att stanna. 
Vi är så långt från en  kortsiktig dagfjäril som man kan komma, 
säger Andre Prien, VD på INVID.

Under våren har en dialog hållits mellan 
företagare och utbildningsaktörer. Dia-
logen har förts mellan 20-25 företagare 
inom trä-, plast- och metallindustrin med 
utbildningsaktörerna Brinellgymnasiet, 
Träcentrum och Nässjö Akademin. Huvu-
dyftet har varit att matcha skolorna så att 
de ligger nära företagens kompetensbehov. 

I en workshop träffades företagarna och 
utbildningsaktörerna där de fick infor-
mation om befintliga utbildningar och 
rekryteringsmöjligheter. Därefter delades 

de in i smågrupper där företagarna och utbildningsaktörerna tillsammans fick skapa bikupor för kreativt 
och innovativt tänkande för rätt matchning av kompetens, behovet i nuläget och i framtiden.

Nu ser vi ett mycket konkret resultat av vårens dialoger: sex företagare har gått in i olika ledningsråd i 
Teknikcollege. Företagarna är Anders Ragnarsson, Flügger till TE4, Åke Andersson, Forserums Verktyg till 
Industritekniska, Thomas Rohdin från NPP går in i TE4, Thomas Strand från Träcentrum till Finsnickeri-
programmet och Christer Palm från Jeld-Wen till finsnickeri.
– Långsiktigt är kompetensförsörjningsfrågan viktig och att nu med ny kompetens från tillverkningsföreta-
gen som kommer in i Teknikcolleges ledningsråd borgar för att det tillförs en ny kunskap i utbildningssyste-
met, säger Thom Nilsson, VD på Industrilås.

Vad hände efter tryckeriet?
Efter att Nässjötryckeriet lades ner 2011-2012 kom snabbt drygt 
hälften ut i arbete. Bland annat har Scandinavian Business Seating 
och CLG Nordic knutit till sig kompetens från tryckeriet. Vad har 

hänt med resterande forna tryckerimedar-
betare sedan dess?
– Jag har ingen exakt statistik, men det var 
många som hade långa anställningstider 
där och i vissa fall var tryckeriet deras enda 
anställningsplats. För dessa personer har 
det tagit lång tid att komma ut i nya jobb. 
Det finns de som fortfarande inte har 
hittat en ny anställning. Det har främst 
varit tufft för den äldre arbetskraften, säger 

Birger Karlsson vid Arbetsförmedlingen i Nässjö.  

En av vårens dialoger om kompetensförsörjning

Bild från workshopen den 26 maj. Här ser ni bland annat Thom Nilsson, VD på Industrilås, i 
mitten.



Utvecklingsintiativ inom olika kluster

Handelsplatsutvecklingen
Innan årsskiftet kommer hus- & hemvaruhuset Harald Nyborg öppna en butik på 2000m 
i Almenäs Köpstad. I City ökas antal parkeringar tack vare tillbyggnaden av parkering 
Oxen som ska bli klar i januari och inrymma 75 nya parkeringsplatser. Lördagen den 27 
september firar butikerna i city återigen att Nässjö fyller 100 år med Höstyra i city!

Kontorslandskapet
Just nu pågår finplanering av Kontorslandskapets årliga event. I år heter eventet ”Smaka 
på Småland” och den kommer att äga rum den 24 september i Stockholm. Där kommer 
Ragnars, LG Collection, Martela, Scandinavian Business Seating och Morgana att ställa 
ut i olika showrooms. 

Nässjö Business Park
I nuläget är det 25 företagare som sitter i Nässjö Business Park. Under den närmsta tiden 
planeras en marknadsinsats för att lyfta parken. Bland annat kommer en ny hemsida att 
göras, olika marknadsföringsinsatser som att annonsera om att parken finns kommer att 
ske med mera.

Nordic Infracenter
Ett utvecklingsarbete pågår för att se på möjligheterna att bilda en enhet kallad Nordic 
Infracenter. Den ska bistå de etablerade skolorna för att kunna genomföra såväl gymnasie- 
som högskole-, yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar. Förutom järnvägsutbildningen 
på Brinellgymnasiet har även en kvalificerad signalteknikerutbildning startat på Nässjöaka-
demin. Denna utbildning genomförs av Brinellgymnasiet. Flera nya utbildningar söks. 

Logistic Park Nässjö
Logistic Park Nässjö är i full gång och har redan hunnit avverka ett antal 
seminarier och mingelträffar under våren. I dagarna går inbjudan till 
Logistic Park Conference 2014 ut, en konferens som blev väldigt uppskattad 
och lyckad förra året. I år blir det utöver internationella talare även utställare 
som SSI Schäfer, Lexicon, Constructor Logistics och Industriforum.
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Utvecklingsstatistik

Mellan den 1/1 till den 30/6 har Nässjö Näringsliv AB  gjort följande antal insatser hos företag:

Företagarkommunen: drygt 1001 företagsinsatser. 
Handelsplatsutvecklingen: drygt 190 butiksinsatser.
Nyföretagare- och entreprenörskommunen: drygt 7 företagsuppstarter.
Etableringskommunen: drygt 7 etableringar/investeringar.



Nya intressenter 

Att boka in i höstens kalender

Under våren fick vi 16 nya intressenter hos Nässjö Näringsliv AB. Några av intressenterna är Invid, 
AA Kyl & Energiteknik, Vita Amandi, Hooks Herrgård, Diamant Personal, SSI Schäfer, Audio Vi-
deo och Veolia Transport.

3/10 Näringslivsmässa  - Företagare i Nässjö kommun ställer ut och Swedbanks koncernchef 
Michael Wolf är med och föreläser på temat ”Så får vi fart på Sverige”. 

4/11 Logistic Park Conference - en heldag med inspirerande föredrag och workshops. För tillver-
kande företag samt tjänste-, logistik- och handelsföretag. 

27/11 Frukostmöte på tema effektivitet - Codeqs Christer Johansson föreläser.

(Se fler händelser i vårt kalendarium på www.nnab.se)

Ta stöd av våra nya mentorer!
Vi öppnar upp för att ta stöd för att hitta ett ”bollplank” eller en resurs till styrelsen. Vi har ett antal men-
torer som finns beredda att stötta företagens ledningsarbete. Vi är just nu inne i behovsanalysfasen i ett par 
olika kundföretag som vill stärka sitt ledningsarbete. De nya mentorerna är John Vellema, Berndt Axelsson, 
Jonas Netterström, Margareta Carlsson, Roland Andersson, Stefan Milesson, Elisabeth Wagner, Patrik 
Sandstedt och Andreas Krona. Läs mer på nnab.se/tillverkande-foretag/fa-stod-av-mentorer

Tillverkande företag i tillväxt - ett nytt kluster
I våras startade ett nytt kluster vi kallar för ”Tillverkande företag i tillväxt”. 
Klustret innefattar företag inom trä, metall och plasttillverkning. Syftet är att 
fånga upp de tillverkande företagen och förse dem med verktyg för att öka sin 
konkurrenskraft. Läs mer på nnab.se/tillverkande-foretag

Andra satsningar

Nytt ledarnätverk
Michael Kullberg, seniorkonsult på Montico, och Leyla Is, verksamhetsutvecklare på Nässjö Näringsliv 
AB driver ett nytt ledarnätverk för kompetensutveckling. Deltagare får erfarenhetsutbyte, teoretisk kun-
skap, åka på studieresa för ”best practise” samt utvidgar sitt kontaktnät.

Har ditt företag en oslipad diamant?
Nya produkter och tjänster som inte är kopplade till er kärnverksamhet kan ändå bli lönsamma i ett nytt 
företag. Vi på Nässjö Näringsliv AB hjälper er att lyckas med en avknoppningsprocess eller om ni så vill 
en spin-out process. Tillsammans hjälper vi er att utvärdera om det går att skapa ett nytt bolag kring er idé. 

Nytillkomna aktieägare är JSC och Fortner som förvärvat aktier från tidigare ägare. Är du intresserad för 
framtiden att bli aktieägare, så välkommen att höra av dig.

Nya aktieägare 


