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Reklammarknaden ökar
Reklammarknaden
fortsatte att öka under årets första
kvartal. Totalt omsatte reklaminvesteringarna nära 7,6 miljarder kronor, en
ökning med 1,3 procent jämfört med
första kvartalet i fjol, enligt IRM.
STOckHOlm (TT).

Uppåt för Boliden
Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar en
vinst före skatt på 1 463 miljoner kronor för första kvartalet 2012. Det kan
jämföras med vinsten på 1 301 miljoner kronor motsvarande period 2011.
STOckHOlm (TT).

Vinstlyft för Vattenfall
STOckHOlm (TT). Energijätten Vattenfall
redovisar en vinst före skatt på 16 502
miljoner kronor för det första kvartalet i
år. Motsvarande period i fjol var vinsten
9 949 miljoner kronor. Under kvartalet
har flera verksamheter sålts.

lO spår nolltillväxt
STOckHOlm (TT). Det blir nolltillväxt
i Sverige i år, spår LO-ekonomerna i
sin nya prognos för den svenska ekonomin. Nästa år växer BNP med 2,5
procent. Arbetslösheten ligger kvar på
nära 8 procent och växer marginellt
nästa år.

ArkIvBILd: ScAnpIx

SAS-aktien rasar
STOckHOlm (TT). Flygbolaget SAS
redovisar en förlust före skatt på 1 132
miljoner kronor för första kvartalet
2012. Det kan jämföras med förlusten på 558 miljoner kronor motsvarande period 2011. Aktien rasade efter
beskedet.

lundin ber kritiker att sälja
STOckHOlm (TT). Oljebolaget Lundin
Petroleum avvisar kraven på en oberoende utredning om bolaget affärer i
Afrika – och uppmanar kritiska ägare
att sälja sina aktier. Det skriver Dagens
Industri.
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22,8

procent tror nu på bättre hushållsekonomi mot 18,9
procent i februari/mars, enligt Skops senaste undersökning av hushållens ekonomiska förväntningar. 12,3
procent tror på sämre hushållsekonomi, en ökning
med 1 procentenhet mot förra mätningen. (TT)

Saabfans vill köpa sista 9-3:an
Nu vill Saabfans köpa den sista Saab 9-3:an som stod på produktionslinan. Bilen
vill de skänka till Saabmuseet i Trollhättan, rapporterar SR P4 Väst. Det är bloggen Saabs United som dragit i gång en insamling för köpet och på en vecka har
man fått in närmare 200000 kronor från Saab entusiaster i hela världen. (TT)

Robustus
köper
Pålsbodaföretag

Länets småföretagare mår bra. Men en del dystra tecken finns

Bristen på
arbetskraft
skapar oro
Det tuffar på för
länets småföretagare. Så
skulle det lite förenklat
gå att tolka Swedbanks
och Företagarnas småföretagarbarometer som
presenterades på torsdagen vid en träff på Örebro billackering/Örebro
bilskador.

ÖREBRO.

– I stort är läget ganska positivt för länets småföretagare,
säger Joakim Bäck på Företagarna och får medhåll av
företagsrådgivaren Eva Jouper på Swedbank.
Småföretagsbarometern
är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur
Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och
deras förväntningar om den
närmaste framtiden.
Underlaget för Småföretagsbarometern utgörs av
intervjuer med småföretag
med minst en och högst 49
anställda.
Det är alltså företagarnas egen uppfattning om
konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade
index för konjunkturen.
I Örebro län har omkring
250 företagare intervjuats.

Att småföretagen mår bra
är viktigt för sysselsättningen. Av länets anställda inom
den privata sektorn så jobbar över 60 procent i småföretag.
Sista plats

Men på en punkt sticker
länets företagare ut jämfört
med andra län och riket i
stort och det är synen på
möjligheterna att expandera den närmaste framtiden.
Där hamnar Örebro län på
sista plats av alla län i Sverige.
Förklaringen till den till
synes dåliga siffran kan vara
att småföretagarna i länet
vid den förra mätningen,
i höstas, trodde på riktigt
goda expansionsmöjligheter,
möjligheter som inte riktigt
infriades.

taget Robustus i Örebro
har köpt Rolf Larssons
Mekaniska i Pålsboda.
Och på sikt kommer
företagen att fusioneras,
det vill säga bli ett företag. Men det finns inga
planer på att flytta Rolf
Larssons Mekaniska till
Örebro.
– Nej, det gör det inte, säger
Robustus vd Peter Ehrenheim. Det får helt enkelt
inte plats här i Örebro. Så
det finns ingen anledning
att vara orolig i Pålsboda. Vi
räknar med att behålla den
bemanning som finns.
– Rolf Larssons kommer
att tillföra oss kompetens
inom skärande bearbetning
och har en stor och modern
maskinpark som kan hantera fler applikationer och
större dimensioner än
Robustus tidigare haft kapacitet för. Rolf Larssons tillför
även mycket kompetent personal och ledning.

Tvingas tacka nej

Ett annat oroande tecken vad gäller tillgången på
arbetskraft är att 25 procent av samtliga småföretag i Örebro uppger att de
tvingats tacka nej till order
på grund av brist på arbetskraft. Problemet är störst
inom industrin där andelen
är 27 procent.

Stora kunder

Robustus i Örebro har sina
rötter i Sandvikkoncernen.
Företaget köptes ut från
Sandvik av personalen år
2000 och förvärvades år
2009 av Peter Ehrenheim.
Företagets nisch är slipning
av hårdmetaller och bland
de stora kunderna finns
Atlas Copco och Garphyttan.
Rolf Larssons vd, Göran
Frost, är utnämnd till chef
för produktionen i det kombinerade bolaget.

Lennart aLmqvist

Hög arbetskostnad

Det kan ha gjort länets företagare mer pessimistiska i år.
Men faktum är att fler små
företagare i dag har fler
anställda än i höstas.
– Ja, det var väldigt höga
siffror i fjol och det kan vara
förklaringen, säger Joakim
Bäck.

ÖREBRO. Verkstadsföre-

Det största tillväxthindret
som Örebro läns småföretag
upplever är en hög arbetskostnad.
22 procent av företagen
uppger detta som främsta
hinder. 21 procent anger
svag efterfrågan som det
största hindret för expansion
följt av bristen på arbetskraft
och en ovilja att växa som
företag på 18 procent.

019 -15 50 27
lennart.almqvist@na.se

Fotnot: På www.foretagarna.
se finns hela rapporten att
läsa.

lägre vinst för Proffice

LEnnarT aLmqvisT

Full fart. På Örebro billackering/Örebro bilskador är det

019 -15 50 27

fullt upp. Daniel Rignert försöker fixa till en krockskadad BMV. Just BMV är en av företagets huvudkunder.

lennart.almqvist@na.se

De vågar satsa framåt i en tuff bransch

STOckHOlm (TT). Bemanningsföretaget Proffice redovisar en vinst före
skatt på 37 miljoner kronor för första
kvartalet 2012. Det kan jämföras med
vinsten på 46 miljoner kronor motsvarande period 2011.

ÖREBRO. Trots en skakig omvärld är

Johan Rennerfelt och Thomas Johansson som driver företaget Örebro billackering/Örebro bilskador optimister.
Det har också gjort att de investerat
drygt 30 miljoner under de senaste
åren i företaget.

Förlust för media markt
STOckHOlm (TT). Den tyska detaljhandelsjätten Metro vände oväntat
vinst till förlust under första kvartalet.
Investeringar i Media-Saturn, elektronikkedjan Media Markts moderbolag,
tynger resultatet.

Bank sänker lång boränta
Skandiabanken sänker räntan på bolån med den längsta
bindningstiden fem år med 0,05 procentenheter till 4,10 procent. Övriga
boräntor lämnas oförändrade.
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STOckHOlm (TT).

Omlackering. Amer El-Habet är i full färd med att omlackera en krockad bil.

– Man kan inte vänta på att maten ska flyga
in i munnen på en. Man måste jaga den,
säger Johan.
– Men det är en tuff bransch. Det är en
ganska stor överetablering i billackeringsbranschen. Men vi tror på vad vi gör och
har hittat vår nisch.
Örebro billackering är ett gammalt Örebroföretag, det drogs i gång 1951 av Tho-

mas Johanssons pappa. Förra året utökade de verksamheten med Örebro bilskador
och på företaget som Johan
och Thomas driver arbetar i
dag 20 personer. Och så sent
som i fjol anställde de sex
nya personer. Så verksamheten växer trots den ekonomiska oron.
Livlina

– Men det är klart att man
funderar ibland på hur läget
är. Vi är ju väldigt beroende
av nybilsförsäljningen. Den
är ju vår livlina och en mät-

sticka på vår bransch. Går
den ner för mycket så riskerar ju vi förstås att drabbas.
Men än så långe har det gått
bra för oss.
– Och satsningen på att
bygga upp en plåtverkstad
vid sidan om lackeringsverkstaden var lyckad. Det
har gjort att vi fått flera bilmärken och försäkringsbolag som kunder till oss. Av
de drygt 30 miljoner vi satsat de senaste åren så gick
den nya plåtverkstaden som
vi byggde upp i fjol på 13
miljoner.

Optimist. – Ibland måste
man våga ligga i framkant när
det gäller att investera, säger
Johan Rennerfelt.

Men det är klart att det
också för Johan och Thomas
finns mörka moln på himlen, höga räntor är ett. Att
hitta utbildad arbetskraft är
ett annat problem.

– Jag skulle gärna vilja se
att det fanns ett utbyggt lärlingssystem där utbildning
och praktik kunde varvas.
Det skulle vara perfekt för
många branscher, inte minst
för vår, säger Johan.
Mild vinter inte bra

Den gångna milda vintern
var heller inte så bra rent
ekonomiskt för den relativt
sett nya delen av företaget,
Örebro bilskador.
– Det är ju i och för sig
jättebra för både människor och bilar att det inte var

massa halkolyckor. Men för
oss som sysslar med plåtskador så blev det en liten nedgång.
– Men vi tror på framtiden ändå. Närmast ska vi
inrikta oss på att också bli
miljöcertifierade.

TEXT: LEnnarT aLmqvisT
019 -15 50 27
lennart.almqvist@na.se
BiLd: Håkan EkEBackE
019–15 50 70
hakan.ekebacke@na.se

Arbetsgivarna
stämmer
Byggnads
StOckhOLM (tt). VVS
Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund lämnade på torsdagen in en
stämningsansökan till
Arbetsdomstolen mot
Byggnads, för olovliga
konfliktåtgärder, enligt ett
pressmeddelande. Strejken
inleddes den 25 april vid 14
medlemsföretag, och den
2 maj utökades konflikten
genom att Byggnads varslade ytterligare 27 företag
i två omgångar. Ett av de
varslade förtagen är Radiator VVS i Örebro.

