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PENGARNA
GÅRDEN

13 delägare i Väderstad-Gruppen. Crister Starks far star  - 
tade maskinföretaget Väderstad på Östgötaslätten och nu blir det nästa  
generation, de nio kusinerna Stark och Glistring, som blir delägare  
tillsammans med Crister, Christina, Andreas och Bo Stark. Ambitionen  
är att behålla ägandet i familjen.  Leif Petersen
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Marknadspris EU-export, 
Hamburg, Tyskland (vecka 39).
Pris föregående vecka: 1,86 kr.

Terminspris (okt), 
Chicagobörsen (vecka 40).
Pris föregående vecka: 3,03 kr.

Bästa slaktsvinsnotering i Sverige: 
Ginsten (vecka 40).
Föregående vecka: 16,80

Vägt genomsnittspris, baserat på de 
större slakteriernas inrapporterade 
uppgifter till EU. Kategori A, klass R3 
(vecka 38). Pris föregående vecka: 
45,51 kr.

Terminspris (nov), Paris (vecka 40). 
Pris föregående vecka: 3,75 kr.

NY UNIK 
FÖRSÄKRING

FRÅN LRF
Har du frågor angående 
bygglov?   
LRF Juridikhjälpen ger dig 
kvali� cerade råd!

Läs mer och teckna försäkringen på www.lrf.se/juridikhjalpen.
Eller smsa Juridikhjälpen till 711 40 så ringer vi upp dig.

Växthus för gröna   företagare
Strax utanför Linköping ligger 
Vreta Kluster. Här samlas  
företag och organisationer från 
de gröna näringarna och ett 
naturbruks gymnasium.

– Vi ser oss som ett slags grönt växt
hus, där vi genom samverkan ska
par förutsättningar för utveckling av 
affärsidéer, företagande och för de 
gröna branscherna i stort, säger Sten 
Gunnar Johansson, ordförande i led
ningsgruppen.

När man samtalar med företrädare 
för de företag som finns här, åtmin
stone de mindre, är det en speciell 
företeelse som alla nämner: det så 
kallade klusterfikat på förmiddagen.

Då samlas de som finns i de två 
huskropparna och tar en fika med 
smörgås. Och där uppstår många 
idéer, uppdrag och förfrågningar när 
man talar med varandra.

– Om du söker samarbete och 
gillar nätverkande är det perfekt att 
vara här, säger Louise Ridderström 
Alenbrand som driver företaget Louise 
Matupplevelse AB och föreningen 
Östgötamat.

Östgötamat marknadsför och mär
ker mat med ursprung i Östergötland.

– Det stora värdet med klustret är 
att du hamnar i ett sammanhang med 
företag från de gröna näringarna.

Nöjda hyresgäster
Många aktörer bidrog till att klust
ret blev verklighet för fem år sedan. 
En faktor som spelade in var att den 
gamla lantbruksskolan i Vreta Kloster 
skulle ersättas med en ny. Regionen, 
gröna näringen och Linköpings kom
mun började diskutera möjligheten 
att ha en gemensam samlingsplats.

Hushållningssällskapet var först ut 

med att bestämma sig för att flytta ut 
från centrala Linköping till Ljungsbro 
där Vreta Kluster finns. I november 
2011 stod huset klart.

Linköping kommuns fastighetsbolag 
S:t Kors, som varit med om att byg
ga upp Mjärdevi Science Park, en IT 
företagspark vid Linköpings universitet, 
byggde huset åt Vreta Kluster.

Under många år var Sten Gunnar Jo
hansson i ledningen för Mjärdevi Science 
Park. För två år sedan blev han ordföran
de för ledningsgruppen i Vreta Kluster.

– Jag fungerar som ett bollplank till 
verksamhetsledare Helene Oscarsson. 

Vreta Kluster har snabbt etablerats 
som de gröna näringarnas företagspark 
och mötesplats. Enligt en färsk kund

undersökning tycker hela 81 procent 
att Vreta Kluster skapar nytta för deras 
verksamheter och 75 procent har fått 
nya kontakter via företagsparken.

Gröna näringar viktig motor
– De gröna näringarna är redan i dag 
en viktig motor i Östergötland och vår 
undersökning visar också att vi genom 
Vreta Kluster har gjort de gröna näring
arna mer synliga, säger Helene Oscars
son, verksamhetsledare på Vreta Kluster.

Sammanlagt finns 30 företag i lokaler
na i de två huskropparna. Det pågår dis
kussioner om att bygga ytterligare en del.

– Vår vision är att bli en av Sveriges 
bästa utvecklingsplatser för företag in
om gröna näringen. Att S:t Kors plane

BRA GROGRUND. Företagsparken Vreta Kluster startade för fem år sedan. I dag finns ett          30-tal företag och 110 kontorsplatser. Klustret 
har gjort de gröna näringarna mer synliga, anser verksamhetsledare Helene Oscarsson. 

Negativt handelsnetto i augusti
Varuexporten uppgick under augusti till 87,4 
miljarder kronor och varuimporten till 97,7 
miljarder. Det ger ett handelsnetto på minus 
10,3 miljarder kronor.  Leif Petersen

15L a n d  L a n t b r u k  n r  41 •  7  o k to b e r  2016

Ökad försäljning i detaljhandeln. omsättningen för detaljhandeln mätt i lö
pande priser ökade med 5,1 procent mellan augusti 2015 och augusti 2016. dagligvaru
handeln ökade med 0,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,8 procent, 
enligt SCb. under juni–augusti uppgick försäljningen i detaljhandeln till 193 miljarder 
kronor, vilket motsvarar en ökning på 2,5 procent i löpande priser.   Leif Petersen

Anders Wall med 2016 års lands-
bygdsstipendiat, Viktor Boman.
Viktor Boman från Klöverträsk 
i Norrbotten har med stor mål-
medvetenhet byggt upp ett stort, 
modernt värphönsföretag på lands-
bygden utanför Luleå. Företaget 
förpackar och levererar ägg direkt 
till butik och bidrar med sitt starka 
varumärke till jobb och framtidstro 
på orten.

100.000 kr och brett nätverk 

till ung entreprenör på landsbygden
Nominering till Anders Walls landsbygdsstipendium 2017

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utveck-
las. Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 100.000 kr har till syfte att stimu-
lera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. 
Stipendiaten förväntas också delta i ett brett och aktivt nätverk – Wallumni.
Vi söker kvinnor och män i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och ny-
skapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på 
landsbygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabi-
litet och skapande av arbetstillfällen, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis 
inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Nomineringsblankett och mer information finns på akademiens hemsida www.ksla.se.
Information: Kenneth Alness, tel 070-514 47 14.

Sänd blanketten senast den 15 oktober 2016 (obs! tidigarelagt datum) till 
aw.landsbygdsstipendium@ksla.se  eller till Anders Walls Stipendiekommitté, 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86  STOCKHOLM

TANKA BILLIGARE!
EN AV TANKARNA
MED AGROLKORTET.

Kortutgivare är Nordea Finans Sverige AB (publ). Inköps- och kreditgräns max 100 000 kr. 
Effektiv ränta: vid kontinuerligt nyttjad kredit på 20 000 kr är effektivräntan 17,22 % (2016-03-22)

Agrolkortet från Lantmännen Finans ger dig upp till 
60 öre billigare drivmedel hos Circle K/Truckdiesel, 
OKQ8/Tanka, Preem och vissa Såifastationer. Men 
Agrolkortet är inte bara ett bensinkort. Du kan 
använda det överallt och det ger dig rabatter och 
förmåner på allt från hotellrum till jordfräsar. 
Dessutom får du ett utökat försäkringsskydd för 
bilen, hemmet och när du är på resa.

Ansök på agrolkortet.se 
Ett MasterCard med bondförnuft.

n Vad tycker du om klustret? 
Marcus Halvarsson, 
Fyrklövern:
– Vi är ett rådgivnings- 
och redovisningsföretag 
inriktat mot företag 
inom de gröna näring-
arna och har funnits 
här i drygt två år.

– Vi fastnade direkt för kluster-
miljön och dess fördelar när vi skulle 
etablera oss i Linköping.

– Det är enkelt för kunder att hitta 
hit och parkera. För oss som nyetable-
rade är det väldigt värdefullt med att 
få kontakter och ett nätverk här.

– Vi har också en koppling till Na-
turbruksgymnasiet eftersom vi under-
visar i ekonomi på skolan.

Louise Ridderström 
Alenbrand, Östgötamat:
– Jag flyttade hit 2011. 
Jag arbetar med lands-
bygdsutveckling och 
olika matprojekt för 
att synliggöra den öst-
götska maten.

– Värdet med klustret är att jag 
hamnar i ett sammanhang med fö-
retag från de gröna näringarna. Det 
är perfekt att vara här om man söker 
samarbete och är bra på att nätverka.

– Östgötamat har fått kraft av att 
finnas här. Den geografiska placering-
en mitt i länet är viktig, nära E4 och 
bra med parkeringsplatser.

Fredrik Stark,  
Lantbruksit.se:
– Vi kom hit 2012. För 
oss är klusterfikat otro-
ligt värdefullt. Då träf-
far vi andra företagare 
och pratar. Så sent som 
i dag om att ordna en IT-utbildning.

– Kunderna är främst större mjölk-
gårdar och produktionsjordbruk. Vi 
hjälper dem med IT-lösningar utifrån 
det enskilda lantbrukets behov.

– Här får vi ett kunskapsutbyte som 
vi inte skulle få någon annanstans. Den 
geografiska placeringen är också bra.

Tony Rosander, Alnarp 
Cleanwater:
– Vi kom hit för ett 
halvår sedan. Alnarp 
Cleanwater säljer, ge-
nom ett eget patent, 
en biologisk avlopps-
rening där vi varken 
använder kemikalier eller slamtömning.

– Det är en trivsam miljö, det känns 
bra att vara här. Vi har ett litet, enkelt 
kontor med hyfsat låg hyra och till-
gång till konferensanläggningen och 
klusterfikat är mycket bra.

Växthus för gröna   företagare

n FaKTa: Vreta Kluster
4 En företagspark för de gröna näring
arna: jord, skog, mat, djurhållning, energi, 
vattenbruk och trädgård. 
I dag sitter ett 30tal företag i Vreta kluster 
som har 110 kontorsplatser.
I klustret får företagen inte enbart närhet 
till andra företag i samma bransch utan 
även hjälp med marknadsföring, ansök
ningar om eumedel och koppling till 
forskning och utveckling. 
4 Exempel på hyresgäster:
biototal,  Fyrklövern, Gård & djurhälsan,
Lantbruksit.se, Linköpings universitet, LrF 
konsult, LrF Östergötland,
naturbruksgymnasiet Östergötland, 
Swedish agro, Växa, Östgötamat
alnarp Cleanwater, Holmen Skog
Hushållningssällskapet Östergötland.
Swedbank
källa: Vretakluster.se.

rar för ytterligare ett hus skapar ännu 
bättre förutsättningar för att företag in-
om dessa viktiga branscher blomstrar, 
säger Helene Oscarsson.

Redan nu finns flera idéer om vad 
det nya huset skulle kunna innehålla. 
Ett utvecklingslabb för livsmedelsföräd-
ling, ett hälsocentrum för hästar och ett 
teknikcentrum för hydraulik är några. 
Dessutom startas en förstudie kring fjä-
derfäbranschen som är stark i regionen.

Tidigast i augusti 2018 kan en tred-
je del vara klar. Men bygget drar inte i 
gång förrän ett antal intressanta företag 
kommit med skarpa önskemål om att 
man vill flytta in.

Leif Petersen 08-588 367 07
leif.petersen@landlantbruk.se

Företagsparken Vreta Kluster startade för fem år sedan. I dag finns ett          30-tal företag och 110 kontorsplatser. Klustret 
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