För ett starkt näringsliv
i Östhammars kommun

SKB Näringslivsutveckling AB
SKB Nu:s uppdrag: Lokal tillväxt och utveckling

Vi hjälper till att utveckla näringslivet i Östhammars kommun.
Vi vill skapa långsiktiga och varaktiga arbetstillfällen.
Vi kan lämna borgen för lån.
Vi har konsultcheckar för affärsutveckling.
Våra tjänster är kostnadsfria.

SKB Nu vill medverka till att skapa tillväxt i det lokala näringslivet och till att
Östhammars kommun blir en ännu attraktivare kommun att flytta till. Därmed
blir det också lättare för näringslivet att
rekrytera personal i framtiden.
– Vi arbetar med borgensåtaganden
och affärsutveckling, säger Jörgen Lönnies. Vi kan gå in med borgen i investeringar där bankerna anser att det saknas
fullgod säkerhet. Vi har också möjlighet
att hjälpa till med affärsutveckling,
marknadsföring och marknadsundersökningar. Vi kan också hjälpa till med
konsultcheckar som kan användas till
konsulter och experter som därmed
bidrar till att utveckla företaget.
SKB Nu fokuserar främst på företag
som står i begrepp att investera och därigenom ska expandera och utveckla sin
verksamhet. Det kan också handla om
företag utanför kommunen men som vill
etablera sig här.
– Däremot hjälper vi inte lokala serviceföretag, som livsmedelsbutiker och
krogar. Det skulle snedvrida konkurrensen.
Jörgen Lönnies säger att SKB Nu
agerar i nära samarbete med företagare,
riskkapitalister, banker, konsulter, företagarföreningar och andra viktiga aktö-

är utställd till 12 företag och organisationer. De totala investeringarna som
detta genererar uppgår till cirka 30 miljoner kronor.
När det gäller affärsutveckling har
SKB Nu hjälpt 25 företag.
Totalt har SKB Nu:s engagemang –
enligt företagen själva – bidragit till att
ett 30-tal jobb skapas i de båda kommunerna när investeringarna väl är genomförda. SKB Nu kommer löpande att följa
upp vilka sysselsättningseffekter
engagemangen ger
i kommunerna.
Jörgen Lönnies är företagsutvecklare
på kontoret i Östhammars tätort. Hans
uppgift är att hjälpa de lokala företagen
att växa och därmed skapa tillväxt i
Östhammars kommun.

rer. SKB Nu har också ett långsiktigt
samarbete med Uppsala Innovation
Center.
Statistik
Efter sitt första verksamhetsår kan SKB
Nu notera följande:
Borgen om totalt 11 miljoner kronor

SKB Nu:s prioritering
• Kunskapsintensiva företag inom
service- och tjänstesektorn med
lokal förankring
• Att skapa nya arbetstillfällen, snabbt
och med långsiktigt perspektiv
• Små och medelstora företag
• Företag med begränsade krav
på anläggningsinvesteringar
• Vidareförädling av basindustrins
produkter och tjänster

Borgen ger expansion
Industrihydraulik AB, Östhammar

Vad har mjukpappersmaskiner gemensamt med rörliga broar? Eller
med vattenkraftverk och båttvättar? Det kan vara en komponent från
Industrihydraulik AB i Östhammar – ett företag i stark expansion
efter några svåra år.
Industrihydraulik AB är ett av företagen i Östhammars kommun som fått
borgen av SKB Nu för att klara finansieringen av sin expansion. En expansion som bland annat innefattar satsning på båttvättar för marinor – en
produkt som väckt mycket stor uppmärksamhet och som redan gett företaget flera order. Till sin ordinarie
verksamhet att tillverka hydraulsystem har Industrihydraulik köpt 65
procent av företaget ”Rent under”
som tagit fram båttvättarna.
30 personer är i dag anställda på
företaget som huserar på Östhammars
äldsta industriområde Bilsta där en
mekanisk verkstad fanns redan på
1930-talet. Som företag startades
Industrihydraulik 1974 av Lennart
Njurling som tillsammans med Jan
Alfvén i dag är huvudägare. Företagets
vd Christer Carlsson och ytterligare

fem personer äger mindre aktieposter.
Företaget har också en filial i Eskilstuna med försäljning, service och projektering.
De 30 personerna förväntas snart
bli fler och flera har återanställts efter
att ha avskedats när marknaden störtdök bara för något år sedan. Nu förväntar man sig en kraftig utveckling
till följd av ”ett enormt tryck ute i världen, inte minst från Asien”. Vd Christer
Carlsson är bekymrad, inte för expansionen som han tror starkt på, utan för
att det är så svårt att rekrytera kompetent personal.
– Det svåra är att få tag i yrkeskunnigt folk, vi har inte tid att lära upp alla
från grunden, säger han. Hur ska vi få
folk att vilja flytta hit, eller pendla för
den delen med den bedrövliga väg
288:an? Fast med vägen finns det ju
hopp om förbättringar.

Industrihydrauliks vd Christer Carlsson, t v, med Håkan
Lundby, montör. I trappan Johnny Andersson, förman.

Kontorschef Per Svensson, Nordea, Östhammar

SKB Nu har varit verksamt i ett år, har ni haft
något samarbete med dem?

– Ja, vi har samarbetat i ett par ärenden. Vi
har också haft ett gemensamt informationsmöte, där de lokala bankerna, SKB Nu och
Almi tillsammans informerade företagare
om olika finansieringslösningar. Vi har även
haft möte med SKB Nu för att diskutera rutiner kring säkerheter, amorteringstider och
vilka projekt som de kan stödja.
Har ni genomfört några investeringar där
SKB Nu lämnat borgen?

– Ja, i några fall har SKB Nu ställt borgen för
krediter.

Hur stor har borgen varit?

– Från 750 000 kronor upp till nära två miljoner kronor. Den beviljade krediten från oss
är mycket större. SKB Nu kan lämna borgen
upp till 50 procent av ett lån och amorteringstiden kan vara upp till fem år.
Vad har borgen från SKB Nu har tillfört?

– Vi bedömer i första hand återbetalningsförmågan när vi lånar ut pengar och när vi
har konstaterat att den finns kommer vi till
frågan om säkerheter. I de fall där företaget
har en återbetalningsförmåga men saknar
säkerheter är SKB Nu en tillgång för de lokala
företagen.

SKB Näringslivsutveckling AB hjälper till
med att stödja näringslivet i de två kommunerna
Östhammar och Oskarshamn. Vårt arbete sker
inom ramen för de mervärdesavtal som har
träffats med de båda kommunerna och SKB
och dess ägare.
Vi lämnar säkerhet för lån genom borgen.
Vårt totala borgensutrymme är 50 miljoner
kronor. Vi lämnar borgen på upp till 50 procent
av totalt investeringsbehov. Amorteringstiden
är som längst fem år. Vi har även resurser för
affärsutveckling genom konsultcheckar på upp
till 50 000 kronor. Genom våra samarbetspartners hjälper vi även till med kompetensutveckling, rådgivning och coachning.

För mer information kontakta:
Jörgen Lönnies, företagsutvecklare
SKB Näringslivsutveckling AB
Drottninggatan 14, 742 31 Östhammar
073-087 63 55, jorgen.lonnies@skb.se, www.skbnu.se

