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KREATÖREN JONAS
HAR ORDET
De här är Jonas Henrikssons historia, berättad för kollegan Bengt-Erik Johansson.
Jonas är kreatör och Art Director i Team Heja, tillika upphovsman till B2B-magasinet
HEJA som du just nu läser.

När vi bestämde att Jonas skulle stå för ledaren i den här
utgåvan bad han mig, Bengt-Erik Johansson att sätta texten
i form av en intervju. ”För det är så vi jobbar i Team Heja”,
säger Jonas. ”Vi hjälps åt!”
För att fånga Jonas story ställde jag några frågor till honom.
GRAFISK DESIGN
”Berätta, varför fastnade du för grafisk design?”
”Jag var på väg att bli lärare, som resten av min familj, men efter ett par veckor på pedagogen i Göteborg kände jag att det
inte var rätt för mig. Jag har alltid varit intresserad av design,
färg och form. Först läste jag fordonsdesign i Göteborg men
sedan fann jag den väg som ledde till Brobygrafiska i Sunne,
i Värmland.”
”Vilka mål och ambitioner hade du då?”
”Efter utbildningen jobbade jag ett tag som grafisk formgivare på ett tryckeri men drömde tidigt om att starta en egen
byrå. Hjälp Reklambyrå blev verklighet 2010, som nu är en
del av Team Heja”, berättar Jonas.
MAGASINET HEJA LULEÅ
”Det är ju du som har skapat magasinet Heja. Vad är tanken
med det?”
”Tanken med magasinet är att lyfta fram företag, kunder och
bekanta genom ett samarbete i ett B2B-format. Det ska vara
ett kvalitetsmagasin som finns både fysiskt på papper och
digitalt på internet och i sociala medier.”
”De personer och företag som är med ska känna sig utvalda
och vi som producerar magasinet marknadsförs likaså, tillsammans med dem som är med i reportagen. Vi ser dem
inte enbart som kunder, utan även som samarbetspartners
och nätverkspartners.”
”Hur menar du då?”
”Ambitionen är att de som är med i magasinet ska träffas i
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verkligheten också, för att utöka sina kontaktnät och skapa
nya affärer tillsammans. Och Team Heja ordna träffar och
möten för att se till att detta händer”, berättar Jonas.
SKAPANDET AV TEAM HEJA SVERIGE AB
”Hur kom detta bolag till?”
”Jag delade kontor med Robin Lindquist som driver eventföretaget [å:t kotyr] och kom via honom i kontakt med Mikael Elmegren, 2010. Jag och Mikael gjorde några intressanta uppdrag ihop och 2014 bestämde vi oss för att starta
ett gemensamt bolag, som fick heta Elmegren & Hjälp AB.”
”Våren 2015 tillkom du med Ord & Mening och vår jätteduktiga fotograf Camilla Niemi som delägare och då var det
passande att byta namn på bolaget. Eftersom vi redan hade
börjat kalla oss för Team Heja, efter magasinet Heja, tyckte
vi att Team Heja Sverige AB var ett lämpligt företagsnamn”,
förklarar Jonas.
HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN?
”Vi är ett härligt gäng, som inte bara blivit kollegor, utan
också vänner. Vi har våra respektive specialistområden som
kompletterar varandra väldigt bra. Det känns som att tillsammans kan vi uträtta storverk. Jag ser med tillförsikt på framtiden”, säger Jonas.
”Det gör jag med!”, säger jag. ”Är det någonting mer du vill lägga
till?”
”Ja, ett stort TACK till min mor, far och bror, till min ”bonusfamilj Team Heja”, till Sunderby Tryck och givetvis till alla
samarbetspartners och kundkompisar som har förtroende
för vårt sätt att jobba på och som låter oss hjälpa dem.”
”Sist men inte minst tycker jag att du som läser detta ska
gå in och gilla Team Heja på Facebook och Instagram och
besöka teamheja.se för att kolla in möjligheten till att få nya
trevliga affärskontakter och gratis marknadsföring”, avslutar
Jonas.

jonas henriksson, team heja sverige ab
art director • delägare
webb: teamheja.se, hjalpreklambyra.se tel: 070-592 52 21 e-post: jonas@teamheja.se
text: bengt-erik johansson foto: camilla niemi design: jonas henriksson
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webb: ebeneser.nu tel:

0920-40 83 00 e-post: fredrika@ebeneser.nu
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Den gamla Ebeneser-kyrkan är en av Luleås vackraste byggnader och en välkänd
referenspunkt i staden. Vi är nog rätt
många som har sagt ”Vi ses utanför Ebeneser”, till någon vi ska träffa.
”Och nu kan ni säga att ni ska ses inne
i Ebeneser”, säger Fredrika Johansson,
verksamhetsansvarig i Kulturföreningen
Ebeneser.
BYGGNADEN
För att komma in till kulturlokalen viker man av från Storgatan, runt hörnet på
byggnaden, till Skomakargatan. Man går in
genom två stora dörrar och uppför en bred
tvådelad stentrappa. När man kommer in
genom dörrarna och ser de vackra valven
och den ansenliga takhöjden påminns man
om att detta har varit en kyrka.
Fredrika visar oss runt och berättar hur det
såg ut när de började renoveringen, efter
att lokalen stått oanvänd ett antal år. Då
hängde färgflagor från taket och det stod en
klimatanläggning som tillhörde Fritz Olsson på golvet.
Nu är lokalerna putsade och fejade och
nymålade, med nya armaturer och möbler
och med scen och läktare ombyggda. Här
finns Café REKOmmenderas som är ett
Fair Trade-kafé med både lunchmeny och
fika, med satsning på ekologiskt och närproducerat.
KULTURFÖRENINGEN EBENESER
Fredrika berättar att Kulturföreningen
Ebeneser är en paraplyorganisation för
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en ny gammal mötesplats

andra kulturföreningar. Det började med
Svartöns Blues, som gjorde ett förslag som
man tog till kommunens politiker och när
kommunen var med på båten bjöd man in
Luleå Bugg & Swing och Ersnäs Amatörteaterförening.
Kulturföreningen Ebeneser välkomnar föreningar från hela Norrbotten att ansöka om
medlemskap. Fredrika berättar att det kommer in flera ansökningar varje vecka och
hon tror att vid årets slut kommer de att ha
minst tjugo föreningar som medlemmar.
”Vi håller på de demokratiska principerna.
Medlemmarna har inflytande och kan nominera styrelseledamöter och komma med
motioner och förslag. Det blir väldigt bra
när vi blir en mångfacetterad styrelse som
är blandad i åldrar och i etnicitet. Ju färgstarkare och bredare den är, desto bättre är
det.”, tycker Fredrika.
SPINDELN I NÄTET
Fredrika hade jobbat med detta ideellt sedan 2011 och när det började bli dags att
anställa någon som kunde ta ett seriöst ansvar tänkte hon att hon själv skulle kunna
vara den personen. ”Jag vill ju jobba med det
här! Men jag sa ingenting - förrän frågan
kom.”, berättar Fredrika.
”Jag hade tänkt, tänkt och tänkt på hur det
ska fungera. Då var det klart att det skulle
göras men inte hur det skulle gå till. Och
sedan har jag bollat massor av tankar och
idéer med andra.”, säger hon.

mesta, från vilka artister som vill komma
dit till planer för verksamheten i stort och
från var nycklarna finns till att lägga ut information på deras hemsida. De är en liten
organisation med bara en heltidstjänst, som
Fredrika har och så finns det en tekniker på
halvtid.
Mycket av arbetet görs dock av volontärer
och det är Fredrikas tanke att de snart ska
ha ett antal människor som kan sköta saker
i den löpande verksamheten så att hon inte
själv ska behöva finnas på plats hela tiden.
VÄLKOMNAR NÄRINGSLIVET
”Vill ha in näringslivet - att företag kommer in och stöttar verksamheten. Och stöttar kultur. Det kan vara svårt att stötta ett
enstaka arrangemang men om man stöttar
föreningen så är det enklare att hantera och
hjälper fler.”, säger Fredrika.
Även små företag ska kunna stötta, Om
man kan bidra med tusen kronor per år
så är ju det också pengar som kommer till
nytta.
”Det viktiga är ju att man kommer hit och
lyssnar och att vi fyller huset. Vi vill att företag nyttjar mer kultur, för det är bra för
både kulturen och för dem själva.”, avslutar
Fredrika.
KOLLA MER PÅ
• Hemsida: ebeneser.nu
• Facebook: Kulturcentrum Ebeneser

Det är Fredrika själv som har koll på det
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”Jag gillar att komma på roliga saker, att
använda min fantasi och överraska”

äs g hej(a) till

kajsa nordlund
en frilansande grafisk formgivare & illustratör
webb: kajsanordlund.com tel:

076-830 48 42 e-post: hej@kajsanordlund.com

text: bengt-erik johansson foto: camilla niemi design: jonas henriksson

Kajsa har alltid gillat att arbeta med små
kreativa projekt under sin uppväxt. Färg
och form och att ”göra det fint” har alltid varit ett stort intresse. Inte konstigt
då att hon valde att utbilda sig till grafisk formgivare och illustratör.
LEARNING BY DOING
Utbildningen vid Luleå Tekniska Universitets campus i Piteå (2011-2014) innehöll
en bra blandning av teori och praktik. Bland
annat behandlades konsthistoria, typografi,
layout och färglära.
Kajsa berättar att de fick ett flertal uppdrag
att jobba med under utbildningen, som de
sedan presenterade inför lärare och andra
studenter. ”Det var ofta upplagt så”, säger
hon, ”att vi först hade en föreläsning och
sedan fick vi ett uppdrag. Vi fick göra allt
från böcker till filmer och hemsidor och
mobilappar. Det handlade om Learning by
doing”.
FÖRARBETET ÄR VIKTIGT
”Ett uppdrag handlar till kanske 70 % om
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förarbete i form av idégenerering och att
skissa på lösningar och sen till 30 % om att
producera lösningarna. Först är det viktigt
att ta reda på hur kunden vill ha det, vad
de har för mål och hur konkurrensen ser ut.
Det är också bra att undersöka vad andra
har gjort, dels som inspiration och dels för
att kunna förbättra befintliga idéer. Förarbetet är jätteviktigt för att skapa genomtänkt och kvalitativ design”, säger Kajsa.

”Jag gillar att komma på roliga saker, att använda min fantasi och överraska. Och jag
känner att jag får utlopp för kreativiteten
både när jag gör trycksaker och design för
webben”.

”Sedan är det också viktigt att testa och
utvärdera det man tar fram. Man kan göra
användartester av både webblösningar och
trycksaker, till exempel med metoden think
out loud, där testarna får berätta hur de
tänker för att förstå det som de har framför
sig”, berättar Kajsa.

Och så kan man leta efter illustrationer som
hon lägger ut till försäljning på ETSY.com.
Sök på Kajsa N. Design!

ATT JOBBA MED DET MAN GILLAR
Kajsa säger: ”Jag vill få utlopp för min
kreativitet och få utmaningar. Det känns
ju alltid lite läskigt precis när man får ett
uppdrag, men ändå - att få utmaningar - att
få chansen att visa vad jag kan - att skapa
designlösningar - det är ju det jag vill.”

SE SAKER SOM KAJSA HAR GJORT
Besök Kajsas egen hemsida, kajsanordlund.
com, där finns en hel del smakprov på saker
som hon har producerat.

Kajsa Nordlund
Grafisk formgivare & illistratör
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per sandström

Team Heja fick en pratstund med Per Sandström, som arbetar med marknadsföring
och försäljning för stadens lag i basketligan. Vi ville höra hur de ser på det här
med samarbete.

team heja

GAMMAL FÖRENING

NYTT NAMN

bc luleå är en gammal och anrik klubb, med ett

år

nytt namn. en gång i urtiden, närmare bestämt

engagemang och länsförsäkringar norrbotten

2010 valde plannja att avsluta sitt långa

1974, tog sig dåvarande gammelstads if upp i
landets högsta serie i basket. två år senare gick

kom in som huvudsponsor.

plannja ab in som huvudsponsor och laget bytte

grön-vita matchdräkterna byttes mot de

namn till plannja basket.

nuvarande i blått och rött.

det var också då artikelförfattaren själv gick

nu, inför säsongen

på en basketmatch för första gången. vi var

att ändra lagets namn till basketball club luleå

några lumparpolare som åkte ner från boden

eller bc luleå, i dagligt tal. tanken med det är

och såg en match mot standard liège. det måste

att man vill släppa kopplingen till ett enskilt

1975 eller 1976. min plutonchef
spelade nämligen i plannja basket. det var en
upplevelse att kolla på basket redan då – fast
var bortalaget alldeles för bra.

företag och i likhet med övriga ligaklubbar

laget bytte namn till lf basket och de klassiska

ha varit

2015–2016, har man valt

använda hemortens namn.

1996 vann luleå hockey sitt hittills enda sm-

länsförsäkringar norrbotten är fortfarande

guld och kanske var det detta som inspirerade

huvudsponsor och klubben behåller färgerna

plannja basket att vinna sm-guldet i sin sport

och klubbmärket.

året efter. föreningen har sedan erövrat guldet

– 1999, 2000, 2002,
2004, 2006 och 2007.

ytterligare sex gånger

bastugatan

bc luleå
webb: bclulea.se tel:

070-399 06 07 e-post: per.sandstrom@bclulea.se

Per Sandström berättar att idag är BC Luleå inte bara en angelägenhet för Luleå utan
laget har blivit hela länets basketlag, med
samarbetspartners i de flesta kommunerna
i Norrbotten.
Det sportsliga målet är som vanligt högt
satt. Det är SM-guldet man vill ha. Men
inte nog med det – klubben vill ut i Europa
också. Och då vill man inte bara vara lillebror som är nöjd med att få leka med de
stora grabbarna, utan etablera sig som ett
respekterat lag i Europa.
”För att kunna nå dessa mål behöver klubben stöd från många parter, både kommuner och näringslivet – och då handlar det
inte om att de bara ska bidra med pengar,
utan de ska få någonting tillbaka också.
Om man syns i samband med vårt lag och
i Luleå Energi Arena så är ju det en del av
företagets marknadsföring”, förklarar Per
Sandström.
MARKNADSFÖRING PÅ FLERA SÄTT
Förutom synligheten i arenan och i matchprogram och annonser ordnar BC Luleå
träffar där deras partners kan nätverka och
lära känna varandra. Vid sådana tillfällen
kommer gärna lagets coach, Peter Öqvist in
och pratar lite, om laget och matchen och
om man så vill, om hur man får ihop en
fungerande grupp.
I samband med hemmamatch är det part-
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ner som är matcharrangör. De ”äger” då
hela matchen. I det ingår till exempel att
man har mottagning i foajén, man får ett
antal matchbiljetter, man syns extra mycket
i matchprogram och matchannonser och
man tar ut matchens lirare.
LULEÅ ENERGI ARENA
Hemmaarenan heter Luleå Energi Arena.
Här finns restaurang med fullständiga rättigheter. Här finns också stora och små utrymmen för möten av olika slag.
VIP-rummet, med utsikt över Norra hamn,
rymmer 20 personer. Det kan man hyra för
en konferens en kick off eller produktvisning. Då har man biljetter och program
och innan match kommer lagets coach Peter Öqvist in och pratar. ”Det brukar vara
väldigt uppskattat”, berättar Per Sandström.

LULEÅ ÄR EN BASKETSTAD
Basketen har ett starkt fäste i Luleå. Här
finns många föreningar runt om i kommunen som fungerar som plantskolor
för nya spelare och därmed många människor som är intresserade av basket.
Luleå Energi Arena är också en av de
mest välbesökta basketarenorna i landet.
Med en fräsch arena, ett hårdsatsande elitlag och underhållande matcharrangemang
är det en upplevelse att gå på basket.
Konkurrensen i serien är knivskarp men –
BC Luleå är ute efter SM-guld.

Det finns större rum också, ett för 30 personer och ett för 70 personer. Det går även
att öppna upp mellan dessa rum och då kan
man vara upp till 100 personer där.
HYR TILL MÅNGA OLIKA AKTÖRER
Det är Luleå kommun som äger arenan och
de hyr ut den till många olika aktörer – men
varje matchdag plockar BC Luleå fram all
reklam – skyltar, digitala skyltar, rollupper
och så vidare så att föreningens samarbetsparter har full synlighet från tidigt på morgonen till efter matchens slut.
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ELIN JANUM, ROBIN LINDQUIST & LARS LINDBERG
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[å:t kotyr] ALLT BYGGER PÅ SAMARBETE
webb: atkotyr.se tel:

070-257 16 88 e-post: info@atkotyr.se

Produktionsbolaget [å:t kotyr] består
av Robin Lindquist, Elin Janum och Lars
Lindberg. De har kontor i Luleå, där Robin och Lars sitter och Piteå, där Elin
sitter. Just den dagen när Team Heja
besöker dem finns de alla tre på plats
i Luleå. De försöker annars göra så att
Elin kommer till Luleå en dag i veckan
och Robin sitter i Piteå en dag i veckan.
Robin är den som för några år sedan startade bolaget och Lars är den som kommit in
senast. Lars har hunnit med mycket innan
han kom till [å:t kotyr]. Närmast kommer
han från ett uppdrag som VD på Luleå
Expo. Lars har också gått in som delägare.
ÄMNET ÄR SAMARBETE
Team Heja besökte [å:t kotyr] för att höra
hur de ser på det här med samarbete och
vad det betyder för deras verksamhet.
”Vi är ett litet företag som jobbar med konceptutveckling, projektledning, genomförande och utvärdering av möten och events
och för att vi ska kunna göra vårt jobb så
krävs det att vi har samarbetsparters.”, säger
Robin.
”Vi själva ser oss som spindeln i nätet, men
utan alla som vi samarbetar med skulle vi
inte kunna leverera det vi gör. Vi samarbetar med tryckerier, formgivare, fotografer,
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teknikspecialister för ljud och ljus, konferencierer, musiker, restauranger och konferensanläggningar.”, fortsätter han.
Det är många delar som ska fungera kring
ett event och [å:t kotyr] har inget av allt
detta själva. Så det handlar verkligen om
samarbete, hela vägen!
Vilka samarbetsparters de har varierar från
projekt till projekt, beroende på vad det är
för event. Alla event är skräddarsydda efter
vad som passar för ändamålet för just den
kunden.
SM-VECKAN I PITEÅ
Ett evenemang som de håller på med att
förbereda nu är den stadsfest som ska äga
rum i samband med SM-veckan i Piteå, i
början av år 2016. Elin håller i detta och berättar att under SM-veckan tävlas det i en
massa olika idrotter. Snöskoter och skidor
är alltid med, annars varierar det beroende
på vilka arenor den arrangerande orten kan
ställa upp med.

folkfest.
För att få allt detta att fungera samarbetar
de med en massa underleverantörer och
kulturföreningar och restauranger, utomhuskaféer och även någon som ska bygga
ett lekland i snö. ”Det är verkligen allt möjligt.”, fyller Robin på.
Tanken är att locka människor som inte är
så intresserade av idrott att besöka staden
under SM-veckan.
SÅLEDES...
Att genomföra sådana här projekt kräver
koordination och projektledning och fungerande samarbeten med många aktörer,
från uppdragsgivare till underleverantörer.
Läs mer på atkotyr.se

Uppdragsgivare är Destination Piteå, som
jobbar mycket med centrum och handeln
och arrangemang inne i staden. Elin berättar att de samarbetar med Sveriges Television, Riksidrottsförbundet och Piteå
kommun för att denna stadsfest, tillsammans med SM-veckan, ska bli en mästerlig
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luleå
Ett helt annat

webb: pegasusreal.se tel:

0920-179 38 e-post: info@pegasusreal.se
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FRÅN ALVIK TILL GÖTEBORG
Anders, som är uppväxt i Alvik lämnade
Norrbotten för att utbilda sig till fastighetsmäklare i Gävle, strax innan millennieskiftet. Han började sedan jobba som privatmäklare på ett fastighetsmäklarföretag i
Uppsala men flyttade sedan till Göteborg
och började som fastighetskonsult på Colliers International.
Colliers är ett stort företag, med 16 300
anställda fördelade på 67 länder och en
omsättning på 1,7 miljarder euro. Där lärde
han sig mycket och fick många värdefulla
kontakter men efter ett par år valde han
att starta eget företag, tillsammans med en
tidigare kollega från Colliers.
År 2014, hade detta bolag varit igång i åtta
år och hade cirka femton personer anställda. De var störst i Sverige på uthyrning av
lokaler, när Anders i samband med en flytt
till Stockholm, började längta tillbaka till
Norrbotten.

hade också jobbat många år med fastigheter, på Luleåföretaget Galären. Tillsammans startade de fastighetskonsultbolaget
Pegasus Real Estate.

ETT HELT ANNAT KLIMAT
Anders slogs omedelbart av att det var en
enorm skillnad mellan det Luleå han hade
lämnat för 15 år sedan och det han kom tillbaka till. Det rådde en helt annan stämning.
Då fanns det få förväntningar och regionen
hade en stämpel av tärande bidragstagare.
Nu, när han kom tillbaka möttes han av
människor med en enorm tillförsikt och
framtidstro och inte minst med självförtroende. Det hade också skett stora förändringar av hur staden såg ut, med Kulturens
hus, Clarion Sense Hotell, Savoy Hotell
och stora uteserveringar som var fulla av
folk. Och höghusen på Lulsundsberget.
Vad beror denna förändring på?

TILLBAKA TILL LULEÅ
Han hade nu familj och kände att han ville
ge barnen en trygg uppväxt. Hans fru, som
egentligen inte hade någon annan knytning
till Luleå än att hon pluggat här, var med på
noterna. Så han sålde sin andel i bolaget för
att flytta norrut och börja om på ny kula.

Anders pekar på flera saker. Han tycker
att kommunen gör ett fantastiskt jobb. De
marknadsför kommunen för att locka hit
företag och de tar emot besökande investerare och företag som funderar på att etablera sig här på ett bra sätt. Det är inte i alla
kommuner sådana gäster tas emot av ledande politiker på det sätt som man gör här.

När han kom tillbaka till Luleå träffade han
på en gammal gymnasiekompis, Henrik
Mattsson, som han inte haft någon kontakt
alls med på 20 år. Det visade sig snart att
de hade liknande yrkeserfarenheter. Henrik

Och ta de här företagarfrukostarna som är
en gång i månaden i Vetenskapens Hus.
Vilken fantastisk positiv anda man möts
av när man kommer dit. Sedan tror jag att
universitetet har haft väldigt stor betydelse,
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säger Anders.

Han pekar också på etableringen av Facebook och att den har haft stor betydelse,
inte minst för människor från andra delar
av landet. Nu plötsligt associerar de Luleå
med Facebook och inte bara med Luleå
Hockey.
VI KAN VARA STOLTA
Anders tycker det är fantastiskt hur det har
vänt här, från att inte bara ha de klassiska
basnäringarna till att vi har ett IT-kluster
och en ort med upplevelser och nöjen och
att det blivit mer och mer tjänsteföretag.
Och där arbetar vi själva med etableringar
för andra företag som är på väg hit.
”Jag tycker vi har en anledning att var stolta
över Luleå. Det är klart att det finns mycket
som behöver göras men vi har en unik position. Vi har det bästa läget utanför storstadsregionerna, när det gäller ekonomi och
att Luleå finns på allas läppar på ett helt annat sätt än förut”, avslutar Anders.

vi gillar samarbete

anders johansson

Anders Johansson lämnade Luleå för
femton år sedan och har nu återvänt till
sin hemkommun. Han berättar om de
förändringar som han upplever att Luleå
har genomgått under den tiden, både
när det gäller mentalitet och arkitektur.

team heja
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johan storbacka

rotpunkt kök
finns nu SOM ÅTERFÖRSÄLJARE i luleå
webb: rotpunkt.dk/find-os/sverige/luleaa tel:

070-30 30 501 e-post: johan@rotpunkt.se

text: bengt-erik johansson foto: camilla niemi design: jonas henriksson

Rotpunkt kök är tyskt hantverk med svensk design. Företaget har funnits sedan 1930 och tillverkade från början cigarrlådor, träleksaker och mycket annat. Kök började man tillverka efter andra världskriget.
Rotpunkt har
återförsäljare på
många platser
i Skandinavien
och nu alltså
även i Luleå.
När vi besöker butiken på Rådstugatan 6 i
Luleå är den ännu inte färdig men försäljningen är redan i full gång.
JOHAN STORBACKA
Mannen bakom Rotpunkt kök i Luleå är
Johan Storbacka. Han har jobbat med kök
sedan mer än femton år tillbaka, tidigare
som anställd och nu alltså med eget företag.
Johan hade burit på drömmen att starta
eget en tid. Han hade sedan tidigare bra

vi gillar samarbete

kontakt med en säljare hos Rotpunkt i
Danmark. Johans förslag att starta butik
för Rotpunkt-produkter här i Luleå mottogs med glädje och entusiasm. Så med det
stödet i ryggen tyckte Johan att det kändes
tryggt och att han skulle våga ta steget att
starta denna verksamhet.

lösningar för förvaring. Johan berättar att
man kan gjuta handfaten helt enligt kundens önskemål. Designen och anpassningen av lösningarna lägger Johan in i ett ritprogram, som han och kunden tillsammans
kan titta på och justera i, tills man har fått
med alla delar och ser att de passar ihop.

INTE BARA KÖK
Johan visar oss en del produkter som han
hunnit montera upp. Man får ett intryck av
stilren design, gediget hantverk och finurliga lösningar. Stabila lådor, utvikbara hyllor
och en ”köksfläkt” utan rörliga delar – den
renar luften med jonisering – är några exempel. Tysk kvalitet till riktigt schysst pris,
säger Johan.

”GRAND OPENING” I OKTOBER
Försäljningen är som sagt redan igång, så
även om butiken inte är helt klar säljer Johan lösningar hela tiden. Johan beräknar att
butiken ska ha vara helt klar för officiell invigning i slutet av oktober 2015.

Man gör även inredningar till badrum och

Adressen är Rådstugatan 6 i Luleå och om
du vill kontakta Johan Storbacka på telefon
så ringer du 070-303 05 01. Hemsidan hittar du på www.rotpunkt.dk/sv/luleaa
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krönika

Karl petersen

Milstolpar i luleå
webb: karlpetersen.se tel:

070-605 13 19 e-post: info@ordfirman.se

Luleå har på något sätt alltid vuxit i etapper. När malmbanan i
slutet av 1800-talet kom till Luleå, möjliggjordes utskeppningen av stora mängder malm från Luleå hamn. Vid förra sekelskiftet satte malmbanan full fart på Luleås befolkningstillväxt.
När Norrbotten Järnverk AB byggdes 1940, började den moderna
staden Luleå växa fram och återigen ökade stadens befolkning
kraftigt. Sedan järnverket kom till Luleå har det hänt mycket,
inte minst under de drygt 35 år jag bott i staden. Sedan 70-talet
har det hänt saker som jag vill kalla milstolpar i Luleås moderna
historia.
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Den första milstolpen är tillkomsten av högskolan i Luleå 1971. Det
var inte många som för drygt fyrtio år sedan kunde ana hur stort detta
med högskolan skulle komma att bli. Men de pionjärer som på sextiooch sjuttiotalet var med och skapade högskola i Luleå, visste vad de
gjorde och de förstod att en högskola skulle bli en utvecklingsmotor,
inte bara för vår stad utan för hela Norrbotten.
Luleå tekniska universitet har utvecklats från att vara ett lärosäte med
några tiotal studenter i den första utbildningen för civilingenjörer i
maskinteknik, till att bli ett stort och välkänt tekniskt universitet med
16 000 studenter och 1 700 anställda.
Luleå tekniska universitet har gett vår region tusentals välutbildade
och kompetenta människor, forskning och utveckling, modern basindustri och ny teknik. LTU har utbildat många välkända företagare
och innovatörer. LTU är idag Norrbottens viktigaste varumärke.
KULTURENS HUS
Kulturen är också en av Luleås milstolpar. Efter mer än sextio års diskussion och debatt, fick Luleå äntligen sitt kulturhus 2007. Det nya
kulturhuset blev snabbt populärt. Det var inte alla som till en början
applåderade beslutet att bygga Kulturens hus, men de flesta som var
emot ändrade ganska snabbt uppfattning.
När Kulturens hus firade ett år hade närmare en miljon människor
besökt huset. Musikutbudet i Luleå växte kraftigt. Även antalet besökare till bibliotek och konsthall ökade dramatiskt.
Kulturens hus visar att kulturen är en kraft att räkna med när en stad
vill utvecklas. Kulturen skapar ökad trivsel samtidigt som det ökar
folks stolthet över sin stad.
Med Kulturens hus fick vi en ny och öppnare mentalitet i Luleå.
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Många känner att det ökade kulturutbudet bidrar till ett bättre och
mänskligare Luleå. ”Det har blivit högre i tak i Luleå”, som man säger.
Det ökade kulturutbudet i Luleå har skapat ett positivt kulturklimat
på flera områden. Ett bra kulturklimat är viktigt för att människorna
ska trivas på den plats där de bor.
LULEÅ NÄRINGSLIV AB
Ett förbättrat näringslivsklimat och ett ökat samarbete mellan kommunen, företagen och akademin är den tredje milstolpen. LNAB har
i hög grad medverkat till detta genom sitt nätverkande mellan företagen, näringslivsfrukostar och näringslivsgalan. Idag samarbetar fler
och fler företag med LTU för att utveckla nya produkter och tjänster.
Idag går företag tillsammans och samarbetar för att kunna lägga offerter på större jobb.
Tanken på att få en stor investeringar i datalagring till Luleå väcktes
från början av några medarbetare på LNAB. När Facebook i oktober
2011 offentliggjorde att de skulle bygga sitt första datacenter utanför
USA, var detta bland annat ett resultat av ett omfattande fotarbete i
LNAB.
FACEBOOK
Nyheten om att Facebook valt Luleå gav minst 1500 artiklar och nyhetsinslag världen över. Det var det största PR-genomslaget för Luleå
och Luleåregionen någonsin. Och ett rejält styrkebesked för Sverige
som ledande ICT-nation.
Under byggnationen av Facebooks första datahall arbetade i genomsnitt 250 personer för det svensk-amerikanska byggkonsortiet. Totalt
750 personer var på något sätt inblandade. Sedan våren 2013 är Facebook i Luleå i drift och Europas Facebooktrafik går via Luleå.
Just nu pågår byggande och installationsarbete i Facebooks andra
etapp, Luleå 2. Denna tas i drift nästa vår.
För mig är universitetet, Kulturens hus, LNAB och Facebook inte
bara milstolpar i Luleå historia – de är också symboler för vår vilja att
utveckla vår region till en region som växer och som är en bra plats
att bo på.

Karl Petersen
info@ordfirman.se

vi gillar samarbete

karl petersen
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Se till att ditt
hus mår bra!
Vi hjälper dig både med besiktning och med att
åtgärda eventuella fukt- och mögelproblem

BESIKTNING

INSTALLATION

SERVICE

• Krypgrund, rasskydd

• Avfuktare med 10 års garanti

• Acetec avfuktare

• Kallvind

• Plastning & tätning

• Den senaste tekniken

• Utrymmets täthet & luftflödet

• Byte av blindbotten & rasskydd

• Uppdateringar

• Mätning av fukt i virket

• Inspektionsluckor

• Reparationer

• Hittar eventuellt mögel

• Ozonbehandling

• Funktionskontroll

• Dokumentation

• Dränering av krypgrund

• Filterbyte

service
Acetec Service AB • Fabriksgatan 9 • 942 36 Älvsbyn • 0775-15 14 10
acetecservice.se • tommy.almqvist@acetecservice.se
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team heja ab presenterar sanna & joel

s&j
sanna & joel elmegren är syskonduon som spelar på din företagsfest, kundevent, after work, invigning & öppet hus
sanna 076-107 35 00 • joel 072-510 00 74 • heja@teamheja.se

team heja

Hej(a)!

MOBBINGJOUREN

Du som företagare kan till en mycket låg kostnad
vara med och stödja vårt mycket viktiga arbete
med att motverka diskriminering och kränkande
särbehandling på arbetsplatser.
Vill du veta mer?
kontakta mikael elmegren

070-548 02 85
-----------------mikael@teamheja.se
teamheja.se

med stöd av

www.

team
heja
.se
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tori rubenzon
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business to business

boost consulting > HEJA #1-2013

KARL-WILLIAM > heja #1-2013

ELIN landström > HEJA #1-2013

PRIORUM > HEJA #2-2013

luleå grafiska > HEJA #2-2013

sunderby tryck > HEJA #1-2014

sara json lindmark > HEJA #1-2014

blåfilm > HEJA #1-2014

crearo utveckling > HEJA #1-2014

gränsresor > HEJA #1-2014

trafikvis > HEJA #1-2014

mRM > HEJA #2-2014

bnearit > HEJA #2-2014

ydimer > HEJA #2-2014

norrbottensteatern > HEJA #2-2014

redek > HEJA #2-2014

jan-olov madeleine > HEJA #2-2014

ydimer > HEJA #1-2015

mrm > HEJA #1-2015

crearo utveckling > HEJA #1-2015

roland fransson > HEJA #1-2015

rosenday spa > HEJA #1-2015

luleå gratistidning > HEJA #1-2015

sanna & joel elmegren > HEJA #1-2015

mobbingjouren mod > HEJA #1-2015

jonna buachan > HEJA #1-2015

ingela lekfalk > HEJA #1-2015

team heja

När du vill att det ska
hända något.
I samarbete med Team Heja & Ebeneser vid nätverksevent 6 oktober

atkotyr.se info@atkotyr.se 070-257 16 88

möten & events!

