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Kommande frukostmöte:
1 december, Löttorp
Mötet kommer att handla
om utbyggnaden av
bredband på norra Öland
Datum för 2017 års
frukostmöten presenteras
i december. Har ni
intressanta uppslag
eller ämnen till framtida
frukostmöten? Vi tar
tacksamt emot förslag.

Branschmöte
för lantbrukare
Skedemosse gårdsbryggeri
Olof och Ellen af Wåhlberg har flyttat tillbaka till Öland från Malmö för att
utveckla sitt intresse för att brygga öl till en heltidssysselsättning. Bryggeriet har
vuxit fram i en av byggnaderna på gården som tidigare var ett förråd. För att
anpassa byggnaden till bryggeri genomfördes en totalrenovering från golv till tak.
Första leveranserna av öl har gått till lokala företag och målet är att leverera till
Systembolaget inom snar framtid. Kapaciteten är imponerande 40 000 liter per år
och det kommer att bli ett av Ölands största mikrobryggerier när allt går för fullt.
www.skedemossegardsbryggeri.se

Välkommen till en helkväll för företagare
som handlar om hur du bygger ett starkt
varumärke i en digital värld
6 december finns Kalmar Science Park och
reklambyrån GoBrave, som berättar om
starka varumärken i en digital värld, på plats i
Färjestaden.
Du möter även företagare som berättar hur
de använt sig av Kalmar Science Park i sin
utveckling.

Branschen bjuds in till ett
dialogmöte med möjlighet
att träffa representanter
för de kommunala
förvaltningar lantbrukare
normalt kommer i kontakt
med i sin verksamhet.
Det blir möjligt att ställa
frågor och diskutera
aktuella ämnen.
Borgholm Energi AB,
LRF och Ölands Bank
kommer att hålla i var
sin punkt under mötet.
Detaljerad dagordning
kommer.
Mötet riktar sig till
lantbrukare och övriga
intresserade. Vi bjuder på
fika!
Välkomna 8 december
kl 18:00 till Folkets Hus
i Borgholm!

Läs mer på: www.kalmarsciencepark.se/
Henrik Linnarsson, Näringslivsutvecklare
Epost: henrik.linnarsson@borgholm.se
Mobil: +46 (0)485 887 03

Följ oss på Facebook
/borgholmskommun

RF Elservice

Fredrik Nilsson och Roland Jonsson har i över 20 år drivit elfirma
tillsammans. Allt startade i en källare 1988 och idag är de fyra i
företaget i lokalerna i Borgholm. Som företagare gäller det att hitta
sin nisch och för RF-elservice jobbar man med ständig jour och har
lantbrukare som en stor och viktig målgrupp.
http://rfelserviceab-borgholm.torget.se

Lindbytvätten

Peter Streijffert startade Lindbytvätten för snart 20 år sedan och är nu
kommunens största privata arbetsgivare med över 40 anställda. Peter
har haft miljön i fokus och lyckats minska vattenåtgången med över
80% per kilo tvätt, jämfört med när han startade företaget. För att lyckas
med detta krävs en genomgående mycket hög teknisk standard på all
utrustning i hela processen. Det är i huvudsak arbetskläder som tvättas
och allt är spårbart ner till individuella plagg som ger kunderna en bra
överblick av vad som är inlämnat. www.lindbytvatten.se

Naturstenskompaniet

Göran Falk och Stefan Nilsson på Naturstensbolaget har funnits
i Sandvik under lång tid och är nu ca 30 anställda och med stora
satsningar i maskinparken. Marknaden för Ölandssten är bra och man
har även fått nya täkttillstånd som säkrar upp tillgången av kalksten
under lång tid framöver. En produkt som fångade uppmärksamheten på
besöket var hyvlad kalksten. http://www.naturstenskompaniet.se

CS Bilservice

Stefan och Camilla Nilsson driver familjeföretaget CS Bilservice
sedan 2007 i Borgholm. Det är en oberoende bilverkstad som i
princip jobbar med alla bilmärken, både nytt och begagnat. Oavsett
vad man ska göra med en bil så är datorn ett av de viktigaste
verktygen. https://www.autoexperten.se/hitta-butik-eller-verkstad/csbilservice-ab/

Tapasrestaurang i Borgholm

Robin Jansson håller på att renovera en lokal i centrala Borgholm och
siktar på att öppna i slutet av 2016. Det är en relativt liten men mycket
trevlig lokal som just nu genomgår omvandling till restaurang med
tapasinslag. Robin är inte ny i branschen utan har varit inblandad i andra
etableringar i Borgholm och ser fram mot att snart få slå upp portarna.

Ica Borgholm

Richard Teern driver Ica-butiken i Borgholm. Han har lyckats femdubbla
omsättningen sedan han tog över verksamheten och har nu ca 35
anställda. Lokalproducerat är ett viktigt inslag i utbudet och flera
producenter på Öland har fått möjlighet att finnas med på hyllorna.
Richard sitter även med i styrelsen för Kalmar FF och har ett genuint
sportintresse, både lokalt och regionalt. https://www.ica.se/butiker/
supermarket/borgholm/ica-supermarket-borgholm-2627/erbjudanden/

