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Sommartankar
Tiden rusar iväg och vi går med full fart
mot semestertider och högsäsongen på
Öland. I vårt arbete med Tillväxt Öland har
vi snart varit igång ett halvår och det känns
verkligen att vi är på rätt spår.
Några av grundtankarna med bildandet av
det gemensamma näringslivskontoret var ju
att försöka kraftsamla utvecklingsarbetet,
skapa en gemensam näringslivsstrategi och
att fokusera mera på varumärket Öland.
Genom ett samlat agerande skapar vi bättre
förutsättningar för att stimulera flera att satsa på Öland. Ett led i arbetet är en tät dialog
med våra företag och intressegrupper.
Vi kommer därför att under projekttiden
genomföra ett hundratal företagsbesök för
att skaffa oss bättre kunskap om de enskilda
företagens behov och villkor; hur ser man
på framtiden? Vilka hot och möjligheter finns? Vilka frågor vill företagen att
näringslivskontoret skall prioritera? Det
är några av de frågeställningar vi tar upp
under besöken. Vi kommer under hösten
också att fördjupa kontakten med våra olika
företagsgrupper och intresseorganisationer.
Här finns stor erfarenhet och mycket att
lära. Vi kommer också att fortsätta med
studiebesök hos andra kommuner.
Gotland, Åre och Bornholm har vi redan
en bra kontakt med men det finns andra
kommuner och regioner som kan ge oss
vägledning och inspiration.
Vi har också, vilket faktiskt är smått historiskt, konstituerat en styrgrupp till Tillväxt
Öland bestående av en majoritet kunniga
företagare från olika branscher, ledande
kommunpolitiker och kommuncheferna.
Ordföranden kommer från näringslivet
vilket också är en tydlig markering. Vi
kommer löpande att rapportera till denna
styrgrupp som beslutar inriktningen på vårt
arbete och dessutom säkerställer en bred
förankring.
Till sist hoppas jag på en bred uppslutning
på den kick-off för sommarsäsongen 2009
vi gör tillsammans med Ölands Turist AB
den 17 juni på Strand Hotell. Turistchef
Gustaf Öholm och övriga i branschen spår
en rekordsommar och får vi dessutom vädret med oss kan det bli en rejäl och behövlig
injektion till det öländska näringslivet.
Med vänliga hälsningar
Anders Nyholm
Näringslivschef
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Öland 2009 - bästa sommaren någonsin?
Den 17 juni, kl. 12.00-16.30 är du välkommen till
en stor Turist-Kick Off för Sommaren 2009, på
Strand Hotell i Borgholm!
Här kan du lyssna till några av alla de aktörer som
satsar på utveckling, investerar för framtiden och
inbjudna branschexperter som ger sin syn.
Vi hoppas att du redan nu bokar eftermiddagen i
din agenda och att du kommer laddad med frågor
om och synpunkter på hur vi tillsammans skapar en
rekordsommar.
Vi är många som tror att årets sommar och särskilt
södra Sverige, kommer att besökas av många turistande svenskar som får mest för sina svenska kronor
i Sverige. Sedan kommer alla andra nationaliteter
med en starkare valuta att besöka allt från Skåne till
Öland.
På Öland arbetar vi för samverkan och gemensamma
insatser för allas bästa. Med den här eftermiddagen
på Strand Hotell samarbetar Ölands Turist AB och
Ölands Näringslivskontor för att ge er det allra bästa
och senaste från aktörer och experter.
Program:
12.00 Lunchbuffé
13.00 Inledning, Anders Nyholm och Gustaf Öholm
hälsar välkomna!
Vad händer på Öland i sommar?
13.15 Anna Barkevall, VD KronoCamping Böda
Sand.
13.30 Martin Sahlberg, VD Ekerum Golf & Resort.
13.45 Willy Fredriksson, Stenåsa Camping/styrelseledamot Ölands Skördefest AB.

Sommarens
Frukostmöten
Ölands Näringslivskontor inbjuder till:
8/7 Borglanda Project – Living and flying in
style med Ruud van der Lem & Nicole Zeldenrust ScanParks a Swedish real
estate developing company.
The seminar will be held in
english and is a cooperation
with the Dutch Chamber of
Commerce.
14/7 Resia, för program se hemsida www.oland.se
22/7 Svensk turism idag och imorgon – trender, tankar och tendenser, med Hans Gerremo
VD SLAO, (Svenska liftanläggningars organisation)
www.slao.se
29/7 Gröna jobb – klimatsmarta jobb i ny tappning med
Lena Hallengren, ordförande i
Trafikutskottet och f.d. Statsråd.
Hans Gerremo
Samtliga träffar äger rum på Strand Hotell i
Borgholm. Tid: kl 08.00 - 09.30.
Anmälan till Anna Lindberg, 0485-887 03,
anna.lindberg@oland.se eller
Susanne Bredesjö-Budge, 0485-887 10,
susanne.bredesjo.budge@oland.se

14.00 Kjell Gehammar, Strand Hotell, Borgholms
Gästhamn.
14.15 Peter Adolfsson, Framtid Borgholm.
14.30 Paus
Internationell marknadsföring – Öland i samarbete
med VisitSweden och projekt VINST.
14.45 Niels Mouritzen, Regionchef Nord VisitSweden, Kulturella skillnader mellan
danska och svenska turister samt
Marknadssatsningen Danmark i
Kubik.
15.15 Christina Thorstensson,
Regionförbundet Kalmar län,
Projekt VINST och Ölands
medverkan kring internationell
Niels Mouritzen
marknadsföring.
Ölands Turist – tankar om
framtiden.
15.30 Peder Larsson, styrelseledamot i Ölands Turist AB.
16.00 Benny Sigurdsson, Ölands
Försäkringsbolag, Varför partner
till Ölands Turist AB?
16.15 Richard Teern, Kjell GeChristina
hammar och Rolf Edmark, Visit
Thorstensson
Öland AB.
Välkomna!

Peder Larsson

Bussresa till Smaklust
Följ med på bussresa till Smaklust 2009, en
Upplevelsemässa om Sveriges mathantverk!
Mässan äger rum 21-23 augusti 2009 i Tantolunden, centrala Stockholm.
Smaklust i Stockholm är den i särklass största
enskilda händelsen på temat småskaligt mathantverk i Sverige – och Norden. En kraftfull
manifestation för såväl branschen som regionerna
och de enskilda företagarna. Smaklustmässan
2007 lockade 250 företagare från 12 regioner och
100 000 besökare till Tantolunden. Det blev med
andra ord succé!Gå gärna in på www.eldrimner.
com och www.smakapa.se för mer information
om evenemanget.
Du är välkommen att
följa med på bussresan som arrangeras av
LRF-projektet Smaka
på Blekinge, Småland
och Öland i samarbete
med Ryssbygymnasiets
turismlinje. Resan sker
med en helturistbuss och
vi avreser den 22 augusti
kl. 07.30 från Samarkand i Växjö.
Anmäl dig senast den 24 juni till
elisabet.storck@lrf.se.
öretagaren
på Öland

Mat som hantverk
Vid första inspirationsträffen för projektet med
livsmedel inom ”Tillväxt Öland” deltog ett
20-tal mycket matintresserade entreprenörer.
Förutom goda smakprover på bl a getost serverades goda tips och idéer för dem som vill satsa
på att utveckla och marknadsföra öländska
matprodukter.

Matprovning med mersmak

Träffen hölls,
förstås, på
Torslunda
Försöksstation. Från
Ölands Näringslivskontor medverkade Anders
Nyholm, Gun
Karlesand
och Tage

Öppet Hus!
Välkommen till Öppet Hus
på Ölands Näringslivskontor

i nya lokaler på Storgatan 1
i Borgholm fredag den 26 juni
mellan kl. 14.00 och 17.00.
Vi bjuder på kaffe och tårta. Välkomna!

Selander. Pigga producenter representerades
av Eva Gustafsson från Håks gård i Beteby
(Vin och Kryddor) och Annica Schrevelius från
Hagelstad (Getost och dito kött).
Katarina Proos Vedin från miljöförvaltningen i
Mörbylånga gav goda råd om bl a livsmedelshygien och Peter Billberg från ALMI informerade om olika sätt att få finansieringsstöd till
investeringar.
Annigun Vedin, som är ledare för livsmedelsprojektet, toppade talarlistan med att berätta
om metoder att gå vidare i utvecklingen och
betonade starkt att samarbete mellan alla producenter är ytterst viktigt.
Sedan dukades en rad godsaker upp. Bland
annat väckte”Byost” – en ost ystad av ko- och
getmjölk berättigad beundran, liksom en underbart god juice gjord av Rosenkvitten!
Fortsättning följer…
Text o foto: Acke Sandström

Du arbetsgivare...
Du som är arbetsgivare: hur ser ditt kommande
rekryteringsbehov ut? Vilka möjligheter har
du att ta emot någon på arbetspraktik (max 6
mån) eller praktisk kompetensutveckling (max
3 mån), så att våra arbetssökande kan bibehålla
och öka sin kompetens?
Vill du veta mer? Kontakta Arbetsförmedlingen
på tel. 010-487 21 89.

Styrgrupp Tillväxt Öland är utsedd
Måndag den 25 maj 2009 hade styrgruppen för
projekt Tillväxt Öland ett första konstituerande
möte på Halltorps Gästgiveri.
Styrgruppen består av de sex politikerna i
Mörbylånga och Borgholms kommuners arbetsutskott, kommuncheferna i Mörbylånga och
Borgholms kommuner samt 14 representanter
från näringslivet.
Ordförande är Mårten Lindberg, VD Ölands
Bank AB. Deltagarna i styrgruppen har utsetts av
Ölands Kommunalförbunds direktion den 18 maj.

Tillväxt Öland är ett tvåårigt projekt, med stöd
av Tillväxtverket, vars syfte är att arbeta fram
en näringslivsstrategi för Öland samt skapa ett
forum för dialog och samsyn mellan samhälle
och näringsliv.
Projektet leds av näringslivschef Anders
Nyholm och projektdeltagare är anställda på
Ölands Näringslivskontor.
Nästa styrgruppsmöte äger rum i slutet av
september.
Har ni frågor kring projektet kontakta projektledare Anders Nyholm tel 0485–887 00.
Öland – Kalkstenens Landskap

Öland – Kalkstenens Landskap
Öland – Kalkstenens Landskap - är ett tvåårigt
samverkansprojekt med Ölands Näringslivskontor.
Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad
och säsongförlängd naturturism med temat
kalkstenensnatur – och kulturhistoria, samverka
internationellt, nationellt (SGU – Sveriges
Geologiska Undersökning), Regionala och
lokala myndigheter. Utveckla nya och spännande inslag inom näringsliv, föreningsliv, natur
och kulturutövare. Skapa förutsättningar för Geo
– turism under lågsäsongen. Utveckla samarbetsformer med andra projekt och samverka i
gemensamma nätverk.
Syftet är också att visa upp stennäringens
betydelse i ett historiskt perspektiv och dess

Kontaktinformation

Månadens profil:
ROSITA ODLJUNG
NIKLAS PILE
KÖPINGSVIKS KONDITORI

betydelse för folk, landskap, näringsliv och
turism. Det geografiska verksamhetsområdet är
i första hand Öland men projektet syftar också
till att skapa nätverk i frågor kring geologiska
upplevelser i regionen inom geo-turism.
I styrgruppen ingår Tage Selander Ölands
Näringslivskontor, Lars Lundberg projektledare,
Jan Mikaelsson geolog och Anna Erici.
Stenens dagar infaller i början av juli månad
tillsammans med stenindustrin. Därefter blir det
samverkande evenemang med olika intressenter
under sommaren och hösten 2009.
Närmare informationer kommer att förmedlas
genom annonsering i massmedia.
Väl mött
Lars Lundberg

Ansvarig utgivare - Anders Nyholm: 0485-88 700 anders.nyholm@oland.se
Louise Asp Olsson: 076-128 71 90 louise.asp-olsson@oland.se – www.oland.se
Företagaren på Öland ges ut av Ölands Näringslivskontor Tryck: ADT digitaltryck, Borgholm

Niklas Pile och Rosita Odljung vid sitt konditori

Namn: Niklas Pile och Rosita Odljung
Ålder: 36
Bor: Köpingsvik, Öland
Familj: Barnen Isac 8 och Lucas 5.
Efter att ha sommarjobbat hos den förre ägaren under somrarna tog så småningom Niklas tillsammans
med sin Rosita över verksamheten när tillfället dök
upp.
– Övertagandet skedde 2002 och sedan dess har
vi bytt ut maskinerna i bageriet och smitt planer
för vidare utveckling av hela verksamheten, säger
Rosita och Niklas.
– Nästan omedelbart började vi göra färdiga
mackor som blev väldigt populärt bland annat för
badgästerna som på ett smidigt sätt kunde ta med
sig lunchen till stranden.
Därutöver har vi en hel konditoriverksamhet med
allt vad det innebär. Bland annat till Mors Dag
bakar vi en speciell tårta som det kan finnas ett
smycke i. Vi lägger ett smycke i en tårta och så blir
det en rolig överraskning till en lycklig mamma på
den stora dagen.
– Säsongen för oss sträcker sig från påsk till nyår,
säger Rosita. Det innebär att vi har 17 anställda
varav 6 är i bageriet.
– Så det blir vintersemester för oss, och det är skönt
eftersom vi lever i semesterparadiset resten av året,
tycker paret.
– Våra planer framöver är att bygga ut hela fastigheten, så att både bageriet och serveringslokalen
blir mycket större, fortsätter Rosita och Niklas.
Även boendedelen på övervåningen blir då större
och det behövs med två växande barn i familjen.
– Vi har ju många barnfamiljer som gästar oss och
deras barn skall kunna leka på baksidan, så där
skall vi också leda om gatan tillsammans med ICAbutiken, så att det blir säkrare för alla.
– Nu kör säsongen igång på allvar, så förändringarna får vänta till hösten. Men vi växer och det känns
bra för framtiden, avslutar Rosita och Niklas.
Louise Asp Olsson

