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Vad är närhet? Särskilt i en tid när vi uppmanas att hålla distans? 
För oss på Länsförsäkringar Blekinge betyder det många saker.

Kanske har du sett våra reklamfilmer på TV? 
En där vi fångar bolagets själ under devisen 
”För all tid” och en lokal film där vi lyfter vår 
bank. Båda bottnar i det vi brukar predika; 
Närhet, trygghet och omtanke. Lätt att säga, 
kanske du tänker? Ja, och därför jobbar vi nu 
med att leda det i bevis. Vad är det egentligen 
som är så bra? 
 För det går bra trots att omvärlden är 
turbulent. Vår bank växer stadigt. Inte 
enbart för att vi har bra produkter, utan för 
att kunden känner sig sedd. Alla möten är 
betydelsefulla.
 Närhet är också geografiskt. Vi är nära 
kunden för vi bor här, delar samma utma-
ningar och handlar i samma affärer. Det gör 

det enklare att engagera sig och hjälpa. Vi är 
bra på möten. Många ärenden sköts digitalt 
eller via telefon och vi har anpassat oss för 
att kunna ha trygga, fysiska möten när de 
behövs – till och med utomhus. För ibland 
behöver vi träffas. När du står inför stora 
förändringar eller investeringar vill du se 
någon i ögonen. Det kan du göra hos oss i 
samtliga Blekinges kommuner.
 De digitala vägarna gör de fysiska 
mötena färre – men viktigare. 
Precis som med våra nära och 
kära, som vi inte kan träffa så 
mycket just nu. När vi väl 
gör det blir det extra 
värdefullt.

Renée Skogersson, kommunikationschef

Närhet på riktigt
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Länsförsäkringar Blekinge valde att skänka en Ford 
Fiesta till Fordons- och transportprogram på Törn-
strömska gymnasiet. Bilbranschen idag lider av brist 
på verkstadspersonal – och därför är det extra viktigt 
att erbjuda relevanta och attraktiva utbildningar. 
Bilens syfte är att bli ett läromedel för eleverna och 
en möjlighet för Länsförsäkringar att göra skillnad 
för samhället.
 – Teknikutvecklingen går snabbt och sättet att 
arbeta har förändrats mycket under de senaste åren. 
Det ställer krav på oss som skola att kunna erbjuda 
eleverna att i verkligheten kunna prova sina kunskaper 
på rätt material. Därför är vi tacksamma att Länsför-
säkringar Blekinge har kunnat stötta oss med den 
här bilen, säger Jörgen Svensson, yrkeslärare på 
Törnströmska.

MER NYTTA I SKOLAN
Bilen hade förekommit i ett skadeärende och var i ett 
sådant skick att den inte kunde repareras och säljas 
vidare.
 – Den gör mer nytta i skolan än på skroten, säger  
Håkan Gustavsson, motortekniker på Länsförsäkringar 
Blekinge. Vi har tidigare gjort liknande samarbeten i 
Karlshamn och Olofström. 
 – För oss är det ett sätt att ge tillbaka till samhället, 
säger Jens Listerö, vd på Länsförsäkringar Blekinge. 
Om vi kan bidra till att öka intresset för de här utbild-
ningarna och i förlängningen lösa bemanning av våra 
lokala verkstäder och industrier, så är det till godo 
både för oss och Blekinge. ■

Teori är en sak. Praktik är en annan.  
För att bli en bra verkstadstekniker 
behövs båda. Därför fick Fordons-  

och transportprogrammet i  
Karlskrona en hel bil att öva på.

Rullande
läromedel

Så här fin blev bilen som Länsförsäkringar Blekinge skänkte till 
Fordons- och transportprogrammet i Karlskrona.
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Nöjda kunder fick 
tidig återbäring
En av fördelarna med att ha ett kundägt försäkringsbolag  
är att överskottet kan betalas tillbaka som återbäring. I år 
kom den dessutom tidigare än planerat. Närhet har pratat 
med tre kunder som fick pengar tillbaka.
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Som första länsbolag i Sverige valde Länsförsäkringar 
Blekinge att tidigarelägga återbäringen i år. Vd Jens 
Listerö förklarar varför:
 – När våra kunder har drabbats av färre skador än 
vanligt så blir det ett överskott i kassan och då delar 
vi med oss i form av återbäring. I år var den planerad 
till hösten, men som alla vet så hamnade vår omvärld 
i en krissituation som påverkade näringsliv, arbeten 
och i slutänden privatekonomin. Därför bestämde vi 
oss för att genomföra återbäringen redan i maj efter-
som det var då pengarna behövdes extra mycket. 
 I år blev summan 75 miljoner kronor som försäk-
ringskunderna fick dela på.

HÄLSOSAM BRANSCH
Tränings- och hälsoföretaget Wellness 
Studio har 28 anläggningar och samtliga  
företagsbilar försäkrade hos Länsförsäkringar 
Blekinge. Huvudkontoret finns i nybyggda 
träningscentret i Lyckeby, men kedjan finns 
geografiskt över hela sydöstra Sverige. 
 – Det är en trevlig bransch att vara i.  
Vi har 22 000 medlemmar där många 
förändrar sina liv och sin hälsa när de börjar 
träna hos oss, säger Joachim König,  
delägare och operativt ansvarig. 
 Han värdesätter den personliga och nära 
kundrelationen med Länsförsäkringar, men 
framförallt att det alltid fungerar.
 – Om något händer, vilket det tyvärr gör 
ibland i en stor verksamhet, så är det aldrig 
några bekymmer med försäkringsdelen.
 Och ovanpå det så kom årets återbäring 
som en glad överraskning.
 – Det var så klart välkommet, säger 
Joachim. Vi valde att investera pengarna i 
vår personal som fick två utbildningsdagar i 
somras.
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BILFIRMA PÅ FRAMFART
Ytterligare en av de kunder som fick ta del av 
återbäringen är Gunnar Bylunds Bil i Karlshamn. 
De säljer huvudsakligen Kia som är det tredje 
största bilmärket i Sverige. Något som speglar 
sig i verksamheten som går bra.
 – Vi säljer också mopedbilar sedan många 
år tillbaka, det är en marknad som ökar och en 
tydlig trend, berättar Gunnar Bylund som vill 
passa på att hylla personalen.
 – Man gör inte jobbet själv, det är teamet bakom 
som räknas. Vi har tolv välutbildade anställda 

som är fantastiska, konstaterar Gunnar.
Företaget är fullförsäkrade hos Länsförsäkringar 
Blekinge. Ett samarbete Gunnar Bylund är nöjd 
med.
 – De finns nära, är enkla att få tag på och är 
alltid hjälpsamma. Dessutom snabbt på plats om 
det skulle behövas, säger han och tillägger att 
återbäringen så klart är en bonus.
 – Det är alltid en trevlig överraskning, avslutar 
Gunnar. I år har vi valt att låta pengarna sitta kvar 
på bankkontot och spara för framtiden – även det 
i Länsförsäkringars bank. 

ETT KLIPP FÖR SALONGEN
En annan av kunderna är Ebba Jonasson som 
är delägare i frisörsalongen Stil i Karlskrona. 
 – Jag är både bank- och försäkringskund 
och har alltid varit nöjd. Jämfört med  
banker jag haft kontakt med innan känns 
det mer personligt och nära, berättar Ebba.
I salongen är det inventarierna som är 
försäkrade och hon har även sjukförsäkring 
samt avbrottsförsäkring.
 – Jag bröt handleden för några år sedan 
och kunde inte jobba på tre månader, så då 
var jag glad att den försäkringen fanns.
 När Corona-krisen blev ett faktum i våras 
kände Ebba och hennes kollegor en oro för 
att samhället skulle stängas ner, men med 
facit i hand blev det inget större bekymmer 
för verksamheten. Trots det så kom åter- 
bäringen lägligt.
 – Vi behövde göra en renovering av 
salongen, så pengarna blev väl använda.
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Är vinterhalvåret synonymt med en sämre bostads-
marknad? Mäklarna på Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling reder ut begreppen.
 – Tittar vi på försäljningarna så går det lika bra, om 
inte bättre på vintern, säger Tobias Nordling, chef för 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Blekinge, 
och utvecklar resonemanget:
 – Det finns ett par förklaringar. Eftersom många 
väntar till våren så är det färre annonser ute. De som 
letar bostad gör det oavsett årstid och det innebär 
att vi har fler spekulanter per annons.

FÖRBERED ANNONSERINGEN
En annan sak som talar för vintern är att många 
återvänder hem över helgerna.

– Under jul- och nyårshelgen brukar vi har fullsatta 
visningstider. Det beror på att många är lediga och 
flera av dem är hemma för att hälsa på släkt och 
vänner. Då väcks ofta tanken på att flytta hem,  
säger Tobias.
 Mäklarna jobbar allt mer för att hjälpa kunderna 
att förbereda sig. Med tjänsten Försprång kan man 
tidigt, ofta mer än ett år i förväg, förbereda annonse-
ring så allt är redo när försäljningen väl blir aktuell.
 – Redan under sommar och höst börjar många 
planera för vintern. När julafton har varit är det fullt 
drag bland hus- och lägenhetsköparna. Det finns 
dessutom statistik som visar att mellandagarna är de 
dagar med mest trafik på de stora bostadssajterna, 
avrundar Tobias Nordling. ■

I mångas ögon ska en bostadsförsäljning ske under våren, 
sommaren eller hösten. Stämmer det verkligen?

Vintervisning
bättre än du tror

Vad bör köparen tänka 
på under vintervisning?
 

1 Är det snö? Din undersökningsplikt  
omfattar taket, så fråga efter besikt-

ningsprotokollet. Är det snötäckt är det 
läge att göra kompletterande besiktning.

2 Har du ett trädgårdsintresse? Fråga 
efter sommarbilder så ser du hur  

trädgården ser ut på sommaren.

3 Tänk på väderstrecken. Sommarsolen 
och vintersolen är olika. Under vintern 

upplever du inte kvällssolen så du måste 
planera för den.

4 Att titta på en bostad sent på efter-
middagen när det är mörkt ger dig fel 

upplevelse. Då är det bättre att ägna din 
lunchpaus till en visning, eller be om en 
visning tidigare på morgonen.

5 Affären kan gå snabbt. Förbered dig 
med lånelöfte inför visningen.

”Under jul- och nyårshelgen brukar 
vi har fullsatta visningstider”
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Länsförsäkringar Blekinge brinner för ett starkt och 
hållbart näringsliv. Mycket av det bolaget gör, förutom 
kärnverksamheten, har att göra med just tillväxt. 
Ett exempel är forumet ”Framåtblick Blekinge” som 
diskuterar hur Blekinge kan bli mer attraktivt ur 
olika aspekter. Priset ”Hållbara Blekinge” kastar 
ljus på miljövänligt entreprenörskap. Det görs även 
satsningar på att stötta lokala tillväxtbolag som på 
sikt kan generera arbetstillfällen. 
 Varför? Svaret är enkelt. Länsförsäkringar Blekinges 
personal, liksom kunderna, lever och arbetar här.  
Här växer deras barn upp och ska ha möjlighet att 
stanna kvar, bilda egna familjer och ha meningsfulla 

arbeten även i framtiden. Men då måste Blekinge 
också vara tillgängligt i högre utsträckning än idag.

JÄRNVÄGEN RITADE OM KARTAN
Länsförsäkringars Forskningsfond har nyligen genom-
fört ett projekt om hur infrastruktur är avgörande för 
regional utveckling sett ur ett historiskt och framtida 
perspektiv. Rapporten visar hur järnvägarna fick små 
orter att blomstra när de drogs fram på 1800-talet.  
 Något som dittills varit förunnat kuststäder med 
hamnar. Rapporten visar också att de städer som 
fick järnvägsanknytning då är betydligt större idag. 
De som blev utan förbindelse växte aldrig ikapp. 

Utan infrastruktur finns inte Blekinge

Kan man inte ta sig till en plats så upphör  
den så småningom att existera i folks 
medvetande. Därför är god infrastruktur 
avgörande för regional utveckling.
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Järnvägarna ritade helt enkelt om geografin.
Räls är fortfarande viktigt. Sydostlänken som 
planeras kommer ha stor betydelse för näringslivet 
i regionen och förbättrar villkoren för gods- och 
persontrafik. Precis som den pågående utbyggnaden 
av nya etapper längs E22.

FLYG OCH FIBER
Digital infrastruktur är en grundstomme i samhället. 
Att ha en fortsatt utveckling av fiber, även på lands-
bygden, är därför avgörande. Rapporten visar att ny 
teknik har drivit fram stora förändringar i de lokala 
ekonomierna – och att arbetstillfällena har bevarats 

trots automatisering. Det är troligt att nya jobb 
kommer skapas i det digitala kölvattnet, även om de 
kräver nya kunskaper. Men utan stabil uppkoppling 
och rätt kompetens kommer storstäderna ha ett 
försprång.
 Flyget är också avgörande. Ett trafikslag som 
drabbats hårt av pandemin. Idag är flyglinjerna åter 
igång, men det kommer ta tid innan det sker en 
återgång till det normala. Kanske blir det aldrig som 
innan, då många har insett att digitala möten faktiskt 
fungerar. Men bara till viss del. Att ha smidiga flyg 
till och från Blekinge, nationellt och internationellt, 
behövs för att möjliggöra frakt och möten.  

När strategiska riktlinjer inom industrin ska dras upp 
kanske det inte är optimalt att hålla digital konferens 
i tre dagar. När företagskulturer och kollegiala 
nätverk ska formas kan det inte enbart göras via en 
webbkamera. 
 Internet är framtiden, men inte den enda.
 Det finns något unikt med en plats, som behöver 
ses och kännas fysiskt. Inte minst här i Blekinge.  
Och då måste man kunna ta sig hit. ■

Utan infrastruktur finns inte Blekinge
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Nu är det dags för Länsförsäkringar bank att ta plats i 
rampljuset. Trots att det är en av Sveriges största banker, 

och den snabbast växande, så finns fortfarande många 
som inte känner till bankens fördelar.

Välkommen till

Bakom kulisserna  
när reklamfilmen för 
Länsförsäkringar  
Blekinges bank  
spelades in i somras.
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I höst ser du filmer, annonser och inlägg i sociala 
medier där Länsförsäkringar Blekinge använder 
rubriken ”Blekinges bank”. Det finns förstås andra 
banker i Blekinge, men merparten styrs av koncerner 
långt härifrån. Vi har drivit bankverksamhet sedan 
1996 och faktum är att Blekinge är det län där  
Länsförsäkringar bank växer snabbast. Kanske tack 
vare den lokala närvaron. Till skillnad från konkurren-
terna finns Länsförsäkringar bank i alla länets kom-
muner. Medarbetarna bor också i Blekinge, vilket ger 
en ökad förståelse för kundernas behov. Det är inte 
minst viktigt för det lokala näringslivet. Banken har 
en särskild företagsavdelning med expertteam som 
arbetar lokalt med finansiering och helhetslösningar.
 Att kalla sig Blekinges bank är alltså ingen över-
drift. Det är logiskt.
 Följ med medarbetarna under en hektisk arbetsdag!

MORGONMÖTE
Klockan är åtta på kontoren. Varannan vecka är det 
morgonmöte då teamen kopplar upp sig på skärm.
 – Vi går igenom nuläge, resultat, personalfrågor 
eller om vi behöver uppdatera oss kring nya produkter, 
berättar Tommy Elm, gruppchef bank.
 När kaffet är urdrucket börjar nästa del av arbets-
dagen i och med att kontoren öppnar. I Karlshamn 
jobbar bland andra Felicia Spogardh och Sara Nordling.
 – Jag kan styra mycket själv, främst mötesbok-
ningarna, men också hur jag sköter mailsvar och 
administration, säger Felicia Spogardh, privatrådgivare 
bank, och fortsätter:
 – De vanligaste ärendena är lån. Nya kunder som 
ska köpa bostad eller befintliga kunder som vill låna 
mer. Det är kul att kunna hjälpa till på deras livsresa 
och tufft om man måste säga nej.

09:10
Felicia Spogardh och Sara Nordling

på väg mot var sitt kundmöte.

FATTA EGNA BESLUT
Sara Nordling började på Länsförsäkringar redan 
under högskolestudierna.
 – Jag gick med i studentpoolen och jobbade extra, 
säger hon. Det jag gillar mest är vårt upplägg där 
allt finns under samma tak, från bank till försäkring, 
vilket är en styrka. Vi kan också fatta egna beslut på 
ett annat sätt än storbankerna. Våra chefer sitter här, 
inte i Stockholm.
 Mattias Östling är just på väg till Ronnebykontoret.
 – Jag jobbade där några år och bytte sedan till 
Karlshamn där jag bor, men jag saknade kundrela-
tionerna i Ronneby. Nu är jag där två dagar i veckan, 
säger han och berättar att han jobbat i företaget 20 år.
 – Det är fortfarande kul. Jag gillar bolagets värde-
ringar och att vi är kundägda. Vi behöver inte leverera 
resultat till aktieägare.

10:20
Privatrådgivare Mattias Östling 
i samtal med en kund på 
Ronnebykontoret.

08:00
Delar av bankpersonalen har morgonmöte 
i Karlskrona med sina kollegor på skärm.
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PLATSVÄRDERING
I Fridlevstad, utanför Karlskrona, är lantbruksråd- 
givarna Caroline Lindén och Linda Greider på besök 
vid en lantbruksfastighet som fungerar som bostad.
 – Vi gör kundbesök ibland, säger Caroline. Vi tittar 
på ägorna och byggnader för att göra så kallad plats-
värdering, oftast när kunden vill låna pengar.
 Linda är ny inom lantbruksrådgivning från att 
tidigare ha jobbat mot privatkunder.
 – Det är det bästa med vår arbetsplats; att det 
finns potential att utvecklas hela tiden, säger hon.

13:05
Efter lunchen diskuterar 

företagsrådgivarna David 
Möller och Anton Karlsson 

vilka frågor de behöver 
gå igenom med sin nya 

industrikund.

11:45
Lantbruksrådgivarna Linda Greider och  Caroline Lindén 
träffar sin kund Emy Nyström (mitten) på hennes gård.
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EN VALMÖJLIGHET
Kundservice har en annorlunda roll eftersom de är 
ansikten utåt i receptionen och ofta har den första 
kundkontakten.
 – Vi hanterar allt från stora frågor till små.  
Installerar BankID, öppnar konton, svarar på frågor 
om internetbanken, bokar in besök och ser till att 
kunderna hamnar rätt, säger Yvonne Jonasson på 
kundservice.

Mirsad Sijecic är privatrådgivare i Karlskrona. Han är 
på väg ut i receptionen för att ta emot en ny kund och 
reflekterar över vikten att ha fysiska kontor.
 – Särskilt nya, ofta yngre, kunder vill komma in och 
ställa frågor även om mycket går att göra i vår app eller 
på nätet. Min känsla är att de känner sig trygga när de 
får komma hit. Vi kommer växa inom digitala möten, 
men valmöjligheten att besöka oss ska alltid finnas. 
Den är viktig och skiljer oss från konkurrenterna. ■

14:00
Dijana Paponja går 
igenom ett kundärende 
via terminalen i 
receptionen i Karlskrona.

15:15
Yvonne Jonasson i receptionen som

är öppen mellan 09.00–16.30.

16.00
Mirsad Sijecic går igenom 
privatekonomin med en av 
sina kunder.



14 15

Privatekonomi är ett ständigt aktuellt ämne. 
Tidigt i våras fick Länsförsäkringar Blekinge 
frågan om några av bankrådgivarna ville 
skriva en ekonomikrönika i tidningen Succé 
Blekinge.
 – Det blev bra tajming för när Corona- 
krisen slog till blev många oroliga över hur 
det skulle påverka ekonomin, säger Mattias 
Östling.
 – Det var en stressad stämning då.  
Vi skrev om att bunkra pengar istället för 
toalettpapper, minns Caroline Ljungqvist. 
Prognoserna var osäkra, men vi uppmanade 
alla att sitta ner i båten. Nu har börsen  
hämtat sig och de flesta av våra kunder 
valde att inte sälja sina aktier eller fonder.
 I krönikan som följde blev ämnet åter-
bäringen som tidigarelades på grund av 
Corona-utbrottet.

STÄNDIGT AKTUELLA
Under sommaren skiftade fokus till semester- 
perioden.
 – Vi skrev om framförhållning, även när 
det gäller semesterkassan, säger Mattias 
som menar att man bör sätta upp mål och 
spara till det man drömmer om.
 – I vår bank-app finns ”Sparnavigatorn”, 
fortsätter Caroline. Där får du en prognos 
på hur lång tid du behöver spara och hur 
pengarna kan utvecklas över tid.
 Vad kommande krönikor ska handla om 
kan rådgivarna inte avslöja.
 – Det får vi se. Vi försöker vara aktuella, 
konstaterar de gemensamt.
 Tidningen Succé Blekinge delas ut en 
gång i månaden till hushåll i Karlskrona  
och Ronneby. ■

Caroline Ljungqvist och Mattias Östling är två av våra bankrådgivare 
för privatkunder. Under året har de dessutom lånat ut sina pennor 
för att bidra med tips och tankar i tidningen Succé Blekinge.

Succé för 
ekonomikrönika
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För all tid

Länsförsäkringars nya annonser och 
reklamfilmer bygger på en ny värdegrund 
som definierar vad vi står för idag – och för 
all tid. Till exempel att vi tror på kraften i att 
vara en del av något större. Att hålla ihop 
och jobba tillsammans, mot gemensamma 
mål.  Att vi tror på långsiktighet. Att de 
beslut vi fattar idag inte bara påverkar oss 
positivt nu utan också imorgon. Att vi är 
omtänksamma och bryr oss lite mer om 
varandra. Att din hemmaplan också är vår 
hemmaplan vilket gör att vi bättre kan fatta 
beslut utifrån dina förutsättningar. Redan 
för tvåhundra år sedan förstod vi att det 
bästa sättet att skapa långa relationer är att 
erbjuda trygghet. Det har lett till att vi finns 
kvar än idag – och fortfarande grundar alla 
våra beslut på den övertygelsen. Och det 
kommer vi att göra i tvåhundra år till. Minst.
 Läs manifestet i sin helhet och se filmen 
på lansforsakringar.se

Robotintresse gav 
teknikstipendium

Robotteknik kommer ta allt större plats i 
samhället. Därför kändes det rätt att årets 
Teknikcollegestipendium gick till de tre robot-
programmerarna Ludwig Lewis, Anton Andersson 
och Jalmar Niemelä på Nordenbergsskolan 
i Olofström. På plats för att dela ut checken 
fanns Renée Skogersson, kommunikationschef 
på Länsförsäkringar Blekinge samt rektor 
Kerstin Tjernlund från Nordenbergsskolan.
 – Syftet med stipendiet är ett inspirera 
elever att söka sig till spännande arbeten inom 

industrin och i förlängningen skapa tillväxt i 
länet, säger Renée Skogersson. I år föll juryns 
val på de här killarna för att deras nisch känns 
relevant.

Sveriges bästa bank-app

Bank- och försäkringskunder kan samla 
alla sina ärenden på en plats – nämligen i 
Länsförsäkringars prisbelönta bank-app 
(Sveriges bästa app 2019). Några av funktio-
nerna är snabbsaldo och snabböverföring 
utan att behöva logga in. Kort kan spärras 
via appen, även tillfälligt, och funktionen 
Sparnavigatorn gör sparandet både enklare 
och roligare. Dessutom kan försäkringskunder 
anmäla skador direkt i appen! Finns att 
ladda ner via AppStore eller GooglePlay.

Studentpoolare

Sedan några år tillbaka 
rekryterar Länsförsäkringar 
Blekinge studenter för att jobba 
extra under vissa perioder. Det 
blir en win-win-situation då 
studenterna kan tjäna extra 
och samtidigt utöka sitt CV. 
De blir också ambassadörer 
för varumärket och inspirerar 
kompisar att bli ”studentpoolare.” 
I flera fall har extraknäcket 
övergått till fast anställning.
– Vi har idag sju anställda som började i stu-
dentpoolen, säger Marie Hultberg, personal- 
administratör. Ofta är det ekonomistudenter, 
men vi har även fått in ansökningar från 
andra program. Upptagningsområdet är inte 
bara Blekinge, vi har flera som kommer från 
Kristianstad till exempel.
 En av studenterna som stannat kvar i 
bolaget efter utbildningen är Linda Greider 
som idag är bankrådgivare lantbruk på 
Länsförsäkringar Bank.
 – Jag sökte till studentpoolen för att 
jag kände igen varumärket och det var ett 
bra sätt att komma in i arbetslivet, säger 
Linda. Bolaget passade mig bra då man kan 
avancera inom många olika avdelningar på 
samma arbetsplats. Jag rekommenderar 
andra att söka till vår studentpool då det 
ger en arbetslivserfarenhet som är väldigt 
bra att ha med sig, samt att det är en bra 
arbetsplats.



För fjärde året i rad delas priset Hållbara Blekinge ut 
på näringslivsgalan Guldeken som kommer hållas den 
27 november. Förra årets vinnare Magisterprogram-
met för strategiskt ledarskap inom hållbarhet på BTH 
kommer att få sällskap av ytterligare en välförtjänst 
vinnare. Priset är, förutom en Guldeksstatyett,  
25 000 kronor. Här följer en kort presentation av  
årets nominerade.

REKO BLEKINGE
Heike Tlatlik driver Lilla Köksgården i Bräkne Hoby 
som är specialiserade på regionalt mathantverk.  
Hon arbetar ideellt för Reko-Blekinge (en del av  
REKO-ringen) som stödjer småskaliga företagare på 
landsbygden som jobbar med produktion av livsmedel. 

När Heike Tlalik läste om konceptet startade hon 
genast en Facebook-grupp där producenter i Blekinge 
kan sälja sina egna närproducerade varor och även 
samarbeta med andra matproducenter i närområdet 
för att komplettera produktkorgen. 

KPLN DESIGN
Kristian Gustavsson driver KPLN design som tillverkar 
hållbara produkter inom lek och avkoppling med ett 
tydligt tillgänglighetsperspektiv, främst anpassat 
för barn med funktionshinder. 2014 startades egen 
produktion i Johannishus och nu tillverkas allt från 
utekök till gungor och tillgänglighetsanpassade lek-
stugor. Målet är att kliva in på nya marknader med nya 
produkter och företaget har rustat både organisation, 

säljkår och produktion för ökad takt. Giftfria material, 
trä och återvunnen plast är grunden i alla konstruk-
tioner.

SÖDRA CELL
Bara en liten andel av den globala tillverkningen 
av kläder och textilier återvinns idag. Nu finns en 
unik process för återvinning av förbrukad textil, 
som i kombination med textilfiber från skogen gör 
kläder återvinningsbara. Något man tror kommer 
att revolutionera modebranschen. Annika Larsson 
Ahlstedt på Södra Cell i Mörrum jobbar med att ställa 
om produktionen. Genom projektet sätter hon och 
företaget Blekinge på världskartan och löser ett stort 
miljöproblem inom textilindustrin. ■

EN ANNONSBILAGA FRÅN LÄNSFÖRSÄKRINGAR BLEKINGE

I samband med näringslivsgalan Guldeken delar Länsförsäkringar 
Blekinge årligen ut priset Hållbara Blekinge som belyser goda, 
lokala exempel på verksamheter som gör skillnad. Här är årets 
nominerade kandidater.

Hållbara kandidater

Hållbara
Blekinge

Årets nominerade kandidater tillsammans med Länsförsäkringar Blekinges vd. Från vänster: Kristian Gustavsson (KPLN design),
 Jens Listerö (vd, Länsförsäkringar Blekinge), Heike Tlalik (Reko-Blekinge) och Annika Larsson Ahlstedt (Södra Cell).


