Tillsammans
är vi Finspång

Möt framtiden med oss i Finspång
Hej! Jag heter Ulrika Jeansson och är kommunstyrelsens
ordförande i Finspång. Jag är glad över att få möjligheten
att skriva några rader till dig som nu har fått detta magasin om vår fantastiska kommun i din hand!
Du kanske redan har varit i Finspång – om inte så är det
på tiden. För vi som redan bor här, och vi är snart 22 000
som gör det, vill gärna se att fler besöker oss och framförallt att fler väljer att bo, arbeta, leva, verka och påverka
framtiden här.
Vi är en kommun med höga ambitioner och med en
stark vilja att växa och möta framtiden. Det är egentligen
inget nytt: Finspång har långa traditioner där vi ända från
början av 1600-talet, då grunden lades till vad som kallas
”den svenska industrins vagga” har varit inriktade på
utveckling. Det gäller både vår egen utveckling där våra
orters driftiga människor skapat tillväxt och framtidstro,
men också hur deras kreativitet, kunskap och entreprenörskap bidragit till välstånd och tillväxt inte bara för oss
som bor här utan också utveckling för Sverige och inte
minst internationellt. Låt mig bara berätta att i Finspång
bor det människor från 117 nationer…
Jag är väldigt stolt att få leda och företräda en kommun
med så starka företag och verksamheter – många av dem
med en global kundkrets. Särskilt stolt och glad är jag
över att också kunna konstatera att vår befolkning växer
för tionde året i rad. Men i Finspång vill vi mer! Kanske
är du en av dem som vill hjälpa oss med vår fortsatta
utveckling och tillväxt – här lokalt hos oss med möjligheten att bidra också globalt? För när vi ska möta framtiden behöver vi göra det tillsammans och hållbart. Det
är därför vi utvecklar Finspångs framtid utifrån Agenda
2030-målen.

gemensamt mål för framtiden: Vi ska vara 30 000 invånare år 2035! I dag bor som jag nämnde tidigare 22 000
människor här. Vårt mål att bli 8 000 fler invånare på 17
år kan verka djärvt och det är naturligtvis en utmaning.
Men utan mål och utmaningar avstannar utvecklingen.
Precis som vi alltid gjort i Finspång – byggt och utvecklat
oss för att möta samtiden och framtiden – fortsätter vi att
göra även idag. Och vi gör det tillsammans. Därför samlar
vi våra resurser mot vårt gemensamma mål: att växa och
utvecklas tillsammans med de som redan bor och verkar
här och de som ännu inte gör det.
Det Finspång jag har glädjen och stoltheten att leda
och bidra till ska vara en plats där människor känner sig
trygga och välkomna. I vårt Finspång främjas en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Därför
bygger utvecklingen av framtidens Finspång på att vi tar
tillvara på människors idéer, kunskap, vilja och kreativitet.
På samma sätt som vi gjort under hela vår historia bygger
vi också för vår framtid. Vi gör det tillsammans!
I detta magasin hoppas jag att du hittar svar på frågor,
inspiration och information om vad Finspång är och kan
erbjuda.
Varmt välkommen till Finspång!

Tillsammans skapar vi framtidens Finspång – framtiden kan ingen klara av ensam. Finspångs kommun har
i samarbete med det lokala näringslivet beslutat om ett
GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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Välkommen till Finspång!
Finspång är en härlig plats att bo på, där det är lätt
att trivas. I Finspång slipper du de stora städernas
stress, du lever nära naturen och har samtidigt nära
till det mesta. Här kan du vara säker på att få en
god kommunal service, en bra och trygg skola för
dina barn och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.
Här är gemenskapen med grannarna stor och
många människor är engagerade i kultur- och
föreningslivet. Det finns ett varierat utbud av
bostäder och du kan bo som det passar dig centrumnära, naturnära eller på landsbygden.
Finspång har en lång historia som bruksort. Redan
i slutet av 1500-talet lade man grunden till det vi
stolt kallar ”den svenska industrins vagga”. Tidigt

TG:s El i Finspång AB har sedan
1982 projekterat, installerat, utfört
service och reparerat alla typer av
elektriska anläggningar.

förstod våra föregångare att utnyttja de element som
geografin erbjöd – vattnet, glaset, järnet och elden!
Idag är Finspång en växande kommun i förändring
men fortfarande lever idéerna, företagsamheten och
kreativiteten här. Med stora företag som Siemens,
Gränges och Hydro med export över hela världen,
sätter Finspång sin prägel på industrikartan.
Finspång gränsar till tre kommuner som alla har
över 100 000 invånare. Det innebär att den större
stadens utbud finns inom räckhåll. Det geografiska
läget gör det enkelt att pendla till och från
Finspång, antingen för att arbeta på något av de
större företagen i kommunen eller för att resa till
sin arbetsplats i någon av de närliggande städerna.

Vi följer inte strömmen, vi leder den.

Skäggebyvägen 33, 612 44 Finspång • 0122-161 80 • info@tgselab.se • www.tgselab.se
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Din lokala VVS butik
med erfarna rörmontörer
COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70
ÖPPETTIDER I BUTIKEN: Mån-Fre 07:00-17:00
www.andersonbaggman.se Följ oss på Facebook och Instagram

FINSPÅNG
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I Finspång hittade familjen sin
drömtillvaro!
Familjen Hellstedt består av mamma Linda, pappa
Anam och deras tre döttrar i åldrarna 3, 5 och 9.
De flyttade till Finspång från Kumla 2017 när deras
nybyggda hus var färdigbyggt. Mamma Linda
arbetar som teamchef på Willys och pendlade en
timme enkelresa från bostaden i Kumla till jobbet.
När familjen växte började de på allvar fundera på
att flytta till Finspång.
– Vi började leta hus, men hittade inget som passade oss och priserna blev allt högre. Vi började då
att fundera på att bygga hus, för att hitta ett hem
som verkligen passade oss! När vi hittade en tomt
precis i anslutning till barnomsorg och härlig natur
bestämde vi oss, säger Linda som inte ångrat sig
för en sekund.
Idag bor de i ett villaområde strax utanför centrum,
nära naturen och med skolan precis runt husknuten. Det är lugnt och tryggt med härliga människor.
Linda jobbar kvar i Finspång och Anam fick jobb
direkt som svetsare i Skärblacka, i närheten av
Finspång.

– Barnen har fått många kamrater och trivs i skola
och förskola. Det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter att välja på, många trevliga lekparker och ett
fantastiskt badhus!
Möjligheten till fritidsaktiviteter passar den aktiva
familjen bra. De gillar att vara ute i skog och mark,
döttrarna rider, dansar och har provat på fotboll. På
vintrarna åker familjen skridskor. Lika viktigt som
att vara ute i skog och natur är det att ha tillgång
till bra service.
– I Finspång hittade vi en lagom balans av det vi
uppskattar. Jag ville bo mer lantligt med närhet till
vacker natur och min man ville ha stadens bekvämligheter, med närhet till affärer, restauranger
och fritidsaktiviteter. Allt det finns i Finspång!
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Praktisk information för dig
som vill flytta till Finspång

WWW

Med över 28 års erfarenhet
av nöjda kunder
Savback Helicopters är specialiserade på
försäljning och förmedling av helikoptrar.
Vi säljer och förmedlar till kunder världen
över och har sedan bolaget etablerades sålt
över 800 helikoptrar. Vi är ett väletablerat
varumärke i branschen och säljer till privatpersoner, företag och offentlig sektor.

Utöver försäljning erbjuder vi tjänster inom
luftfartsbranschen. Av våra jurister kan du få
juridisk rådgivning och avtal inom området,
konsultation, värdering och tillgång till vårt
stora nätverk av tekniker och reservdelar.
Kontoret ligger beläget i vacker miljö på
Borggårds Herrgård utanför Finspång.

“If a man is in need of rescue, an
airplane can come in and throw flowers on him,
and that’s just about all. But a direct lift aircraft
could come in and save his life”
- Helicopter pioneer Igor Sikorsky

Annons 3.indd 1

2018-12-14 16:56
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Hitta energi och
upplevelse i Finspång
I Finspång finns det nära och personliga. Vi är inte
fler än att vi ofta känner igen varandra; det skapar
samhörighet. Ändå finns här all den service du behöver, både den kommunala och i form av butiker,
kultur och bra kommunikationer.

Finspångs stora naturområden ger en rik fritid året
om, vare sig du söker aktiviteter och upplevelser
eller avkoppling och ro. Närheten mellan människorna som bor här skapar både trygghet och goda
relationer för alla åldrar.
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Vi kan tack vare vår gedigna erfarenhet och vårt breda maskinutbud utföra kvalitativa arbeten i alla lägen.
Vi utför det mesta inom mark och
anläggning, så som bredbandsgrävning, blåsning av fiberkabel, grävbranschen förekommande arbeten.

www.brorssonsab.se
Brorssons Entreprenad AB
Skäggebyvägen 41, 612 44 Finspång
0122-212 00
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Trygg arbetsgivare möter ljus framtid
Finspång är den medelstora kommunen där allt är möjligt. Närheten till riksväg 51 skapar en central och tillgänglig ort. En levande
industriort med ett bra näringsliv och en stark kommun som är
en omtyckt arbetsgivare. Finspångs kommun ligger långt fram i
viktiga framtidsfrågor. Vill du också vara en del av det?
Allt fler upptäcker tjusningen med Finspång. En ort där
världsledande industri står för en tung grundplattform i
näringslivet. Här finns också välmående småföretag och mindre
industrier som även dessa bidrar till sysselsättningen. Även
Finspångs kommun är en stor och omtyckt arbetsgivare som
hamnar högt i ratingen när det gäller nöjda medarbetare.
– Vi har en väldigt bra organisation helt enkelt, säger
Annica Ahlqvist som är HR-konsult i Finspångs kommun. Vi är en
schysst arbetsgivare som arbetar ingående och modernt med våra
HR-frågor. Vi är noga med hur vi kompetensförsörjer oss inom alla
områden och att medarbetarna mår bra.
Som medelstor kommun finns många fördelar.
– Givetvis går alla frågor genom de processer de ska gå genom,
men vi är snabbrörliga och effektiva. En mindre organisation skapar kortare ledtider i processerna helt enkelt.

Prisbelönta för employer branding
Anna-Therése, och hennes team på bemanningscentralen, är
väldigt aktiva med att synas på arbetsmarknaden för att visa Finspångs kommuns styrka som arbetsgivare. Employer branding är
en viktig del i strategin. Där har de varit framgångsrika. Förra året
utsågs de till årets bästa employer brandingkommun av företaget
Universum Communication.
– Ja, det är jätteroligt, säger Annica Ahlqvist. En stor anledning till
att vi vann är att vi varje vecka låter medarbetare i kommunen vara
”Veckans Instagrammare” där personen visar sin vecka i bildflödet.

Långt fram i viktiga frågor
Både Annica och Anna-Therése ser ljust på framtiden.
– Visst finns det stora utmaningar, säger Annica. Men vi jobbar
aktivt med dem. I samtal med andra kommuner märker vi att vi
kommit längre än dem i många frågor. Som till exempel kring hållbarhet, miljö och jämställdhet.
– Värderingsarbetet är viktigt, säger Anna-Therése. Vi har kommit
långt i hållbarhetsfrågorna kring Agenda 2030. Vi är en certifierad
Fairtrade city. Dessutom jobbar vi med mångfald på många olika
sätt och några av våra verksamheter är HBTQ-certifierade av RFSL.

Personalutmaning
Som alla kommuner finns det förstås många utmaningar. Både i
vardagen och inför framtiden.
– Det råder brist på personal inom vissa områden tyvärr. Speciellt
lärare, förskolelärare, kockar, undersköterskor och sjuksköterskor. I
konkurrensen om arbetskraften tror jag att flexibiliteten vi erbjuder, och möjligheten till personlig utveckling, är ett starkt argument
att välja oss istället för andra arbetsgivare.

Karriärwebb
Den som är nyfiken på att vara med i resan mot Finspångs framtid
skaffar sig en översikt över möjligheterna på kommunens karriärwebb.
– På vår karriärsida - jobb.finspang.se - kan du kan läsa om aktuella tjänster, våra verksamheter och se intervjuer med våra medarbetare, avslutar Annica.

Anna-Therése Aldrév är rekryteringskonsult och arbetar ingående
med anställningar.
– Vi måste bygga för framtiden och där är samarbeten med skolor
och utbildningar en viktig del. Det är också ett sätt för oss att
hitta rätt kompetens. Rätt kompetens handlar inte bara om rätt
utbildning – du måste har rätt inställning också.

WWW

Vi utför städning till både
företag och privatpersoner.

Allt inom Bygg- & Markentreprenad

Fönsterputs • Kontorsstädning • Lägenhetsstädning
Flyttstädning • Golvvård • Trappstädning • Hemstäd

Johan 070-628 10 72

0122-174 32
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Finspångs bästa
fiberanslutning
finet.se

12

De brinner för äldreomsorgen
Att sia om framtiden är svårt. En sak är dock säker – vi kommer
att vara väldigt många, som kommer att vara gamla väldigt länge.
Två som arbetar med den utmaningen är vård- och omsorgschefen
Kerstin Sjöberg Axelsson samt enhetschefen Daniel Cakar.
– Vi har en fantastisk organisation och det är en förmån att få
arbeta i den, konstaterar Kerstin. Det gör mitt arbete så roligt.
Vi jobbar ingående och effektivt med planering och noggrann
uppföljning.
Kerstin beskriver
arbetssättet närmast
som en egen modell
för Finspångs
kommun.

– Här är cheferna i organisationen väldigt viktiga, säger Kerstin.
Det gäller att de planerar så att vi får ut det mesta av våra
befintliga resurser.
Daniel började i Finspångs kommun som sommarjobbare inom
äldreomsorgen när han pluggade till socionom.
– Efter sommaren fick jag chansen att ta en halvtidstjänst som
enhetschef parallellt med mina studier, säger Daniel. Det var en
tuff utmaning, men
som jag klarade. Nu
är jag enhetschef på
heltid sedan februari
i år.

”Vi måste bygga för framtiden och
där är samarbeten med skolor och
utbildningar en viktig del.”

– Ja, och det är en
modell vi är väldigt
stolta över. Den
grundar sig i vårt nära samarbete med Region Östergötland som
för flera år sedan började med frågan ”hur gör vi det här så bra
som möjligt för Finspångsbon?” istället för att bara titta på vad ena
eller andra saken kostade.
Finspångs kommun vände på problematiken och tack vare det
samarbetet har de idag ett bättre utgångsläge att möta framtiden.
– Visst har vi, som alla andra kommuner, utmaningar med
kompetensförsörjning, digitalisering och boenden inom
äldreomsorgen, men vi har ett gynnsamt läge att hantera
utmaningarna. Och inte minst har vi en budget i balans.

Chefernas viktiga roll
Det råder inget tvivel om behovet av ny kompetens. Speciellt
undersköterskor och sjuksköterskor. Bristen på arbetskraft ställer
tuffa krav på planeringen.

Daniels vardag består,
precis som för Kerstin,
av mycket möten och
planering.

– Det blir mycket personalfrågor. Det gäller att hitta effektivisering.
Vi måste få ut det mesta av den personalen som vi har, samtidigt
som att alla ska må bra. Digitalisering är också ett sätt att
effektivisera och som representant för den yngre generationen här
kan jag bidra med mycket idéer där.
I övrigt vill Daniel utvecklas i sin roll och driva arbetet framåt.
Kerstin har ett annat läge.
– Nästa steg för mig är att gå i pension faktiskt. Jag kan se
tillbaka på en spännande resa där jag har haft väldigt roligt.
Den ena dagen har inte varit den andra lik. Det finns en fin
sammanhållning här, säger Kerstin.
– Verkligen, instämmer Daniel. Vi är en lagom stor organisation där
alla stöttar varandra.
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Ett brett kulturutbud
I Finspång finns en bred mix av kulturaktiviteter
och evenemang. Olika föreningar, Kulturhuset
och andra aktörer skapar evenemang som sätter
Finspång på kartan, som till exempel festivalen
Skogsröjet, Cirkusslottet, Rejmyre marknad och
Allsång på Slottet. På Kulturhuset kan du till exempel uppleva konserter, teater, bio och utställningar.
Det finns många intressanta kulturmiljöer bevarade
i kommunen som är värda ett besök. Ta del av vackra
bruksmiljöer, smedjor och glasbruk som vittnar om
hur samhällsstrukturer och områden vuxit fram.
På Kulturskolan kan du lära dig att sjunga, dansa,
spela instrument, göra film eller gå en kurs i konst.

I Finspång finns ett huvudbibliotek samt filialer i
Hällestad och Rejmyre. Huvudbiblioteket flyttar
under 2019 till nya och större lokaler i centrum.
Det blir en naturlig mötesplats för barnfamiljer,
studerande, pensionärer och alla andra som rör sig
i centrum.
På biblioteket öppnas en hel värld av upplevelser. Här kan du låna böcker och titta på film, eller
låna en dator och surfplatta. Det anordnas också
språkcafé, där deltagarna fikar och tränar svenska
tillsammans i grupp.
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Finspång växer
Finspång är en kommun i förändring, vi växer med
nya företag och vi är nästan 22 000 invånare idag.
Mycket är under utveckling och med tillväxten ökar
attraktiviteten. Vårt mål är att Finspång ska växa i
stadig takt för att 2035 bestå av 30 000 invånare, ha
nya attraktiva bostäder, ett myllrande centrum och
en levande landsbygd.
Eftersom vi blir allt fler i Finspång så ökar behovet
av bostäder och samhällsservice. Därför arbetar
kommunen med ett nytt förslag till översiktsplan,
som bland annat visar hur man vill bygga ut olika
bostadsområden. Där ser man att det planeras nya
flerfamiljshus, radhus och villor både i tätorten och
på landsbygden.

Under de senaste åren har det gjorts några stora
satsningar för att bygga ett levande centrum och
för att ge kommuninvånarna en bättre tillvaro.
Det har bland annat byggts en ny byggnad för
de två gymnasieskolorna, som har en spännande
arkitektur och vacker utsikt över sjön Skuten.
Region Östergötland bygger också ett helt nytt
vårdcentrum i fem våningsplan i centrala Finspång.
Vårdcentrum kommer bland annat att innehålla
vårdcentral, barn- och ungdomsmottagning och
rehabiliteringsverksamhet. Satsningen handlar om
att skapa förutsättningar för en fortsatt god hälsooch sjukvård för invånarna i Finspång. Vårdcentrum
beräknas öppna vid årsskiftet 2020-2021.

FINSPÅNGS
TEKNISKA

Finspångs Tekniska

Finspångs Tekniska är det moderna
miljöteknikföretaget som lokalt bygger en
hållbar framtid tillsammans med dig som
kund. Vi erbjuder tjänster inom fjärrvärme,
vatten, avlopp, el och avfallshantering.
Dessutom sköter vi kommunens gator,
grönområden och allmänna platser.

www.finspangstekniska.se

0122-851 80

Finspångs El

Vad sägs om att få härlig vattenkraft
från Finspång direkt hem till uttaget?
FinspongsEl är förnybar vattenkraft som
berikas med lokalproducerad el från våra
egna kraftstationer i Lotorp, Butbro och
Stjärnvik. Ett naturligt energival för dig som
värdesätter det lokala och vill bidra aktivt
till långsiktigt hållbar energiförsörjning.

kundservice@finspangstekniska.se
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Vi satsar på barn och unga
I Finspång ska skolan vara det område som är
högst prioriterat. Barnen och ungdomarna är vår
framtid och vi vill ge dem den allra bästa starten i
livet.

en fristående gymnasieskola som Finspångs
kommun äger 49 procent av. Allt fler elever söker
till våra gymnasieskolor, både från Finspång och
Norrköping.

Vi är stolta över att vara en kommun som växer och
utvecklas. Det ställer krav på att vi kan möta de
behov som uppstår i form av fler bostäder, utökad
barnomsorg och ett levande samhälle. I grund och
botten handlar det om att värna om barn och unga,
genom att erbjuda bra skolor och bra barnomsorg.
Bra och moderna förskolor ger trygga barn och
trygga föräldrar.

Vi har också fritidsverksamhet som är en integrerad
del av skolan, på så sätt möter vi allas behov och
skapar förutsättningar för en trygg och attraktiv
vardag.

I Finspångs kommun finns två gymnasieskolor.
Bergska gymnasiet är vår kommunala
gymnasieskola och Curt Nicolingymnasiet är

Vi är måna om att ha välutbildade lärare och
pedagoger, att undervisningsmaterial och
arbetsmetoder håller hög kvalitet och att alla barn
och elever får de redskap och förutsättningar som
de behöver för att kunna möta och bli en del av
framtidens samhälle.

Curt Nicolin Gymnasiet
Läs mer på cng.se om bland annat:
T4 - Gymnasieingenjör
Branschskola
Industriell trainee
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Vård- och omsorgsprogrammet
El- och energiprogrammet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet
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En aktiv fritid i Finspång
Finspång är en av de bästa kommunerna i landet
på friluftsliv enligt Naturvårdsverkets utmärkelse
Sveriges friluftskommun. I Finspång är det lätt att
motionera och ha ett aktivt liv, året om. Har du
bara ett par skor eller en cykel kan du på ett enkelt
sätt kombinera motion och äventyr.

368 sjöar. Sjöarna binds ihop av åar och vattendrag
i ett skiftande landskap som vintertid bildar ett av
Östergötlands finaste områden för långfärdsskridskoåkning. Finspångs sjöar bjuder även in till bra
fiske. Här kan du dra upp gädda och abborre, men
även inplanterad regnbåge och öring.

I Finspång finner du välskötta motions-, längdoch MTB-spår och hela 24 olika naturreservat. Njut
av naturen eller träna inför din nästa utmaning!

För den som vill spela golf finns här Lotta Neumanns hemmabana, en 27-hålsbana av olika
karaktär i en trivsam miljö.

Bada, simma eller paddla kanot – här finns goda
möjligheter att aktivera dig i någon av Finspångs

Din kompletta leverantör av städmaskiner och städmateriel med
högsta möjliga kvalitet på produkter och service.
www.miljomaskiner.se/stad
013 - 24 56 57
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Arena Grosvad
– en multisportarena
Arena Grosvad är Finspångs idrotts- och rekreationsområde. Här finner du helheten för upplevelser, äventyr och motion. Området drivs av Medley
på uppdrag av Finspångs kommun.
På Arena Grosvad finns Aluceum som är en arena för
inomhussporter så som tennis, squash, badminton,
volleyboll, basket, handboll och innebandy. På Grosvads idrottsplats hittar du arenor för löpning, längdskidor, MTB-cykling, fotboll, friidrott, bandy, ishockey
och flera andra sporter.

Bad- och friskvårdsanläggningen erbjuder ett av
Sveriges häftigaste äventyrsbad med rutschbanorna Black Hole och den mäktiga Magic Eye på hela
95 meter! Här finns också ett vattenland och ett
miniäventyr för de minsta. Vill du hellre ta det lugnt
finns det en relaxavdelning med bubbelbad och
bastu. Anläggningen har även flera simbassänger
för bad och simträning, café, gym och
gruppträningspass.
WWW

Låt din ekonomi få den
uppmärksamhet den förtjänar.
Vi vill vara en del av det.
Vi skräddarsyr en bank just för dig!

Swedbank Finspång
Bergslagsvägen 4
0122-240 00
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Omsorg och trygghet
Vård och omsorg om invånarna är en av Finspångs
kommuns största och viktigaste uppgifter. Omsorgen ska utgå från ett helhetsperspektiv där du ska
uppleva trygghet och integritet. Våra insatser ska
präglas av kontinuitet, självbestämmande och delaktighet! Så långt det är möjligt ska du ges möjlighet till ett fullvärdigt liv hemma i din egen miljö.

I kommunen arbetar personal med att varje dag
bistå de kommuninvånare som av någon anledning behöver stöd, antingen tillfälligt eller över en
längre tidsperiod. Verksamheten har bland annat
hand om stöd till funktionsnedsatta, hjälp och
service i vardagen, nyanlända, äldreomsorg och
korttidsverksamheter.

www.kinnarps.se
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Finspångs Brunnsborrning
– med rötterna i Finspång
FBB Finspångs Brunnsborrning är ett familjeföretag
som grundades 1979 av Jonny Pettersson.
Idag är FBB ett av Sveriges största privatägda
brunnsborrningsföretag inom segmenten
geoenergi, vattenbrunnar och entreprenadborrning.
David Johansson representerar andra generationen
i familjeföretaget och är vd för koncernens bolag.
Brodern Martin Johansson är ekonomichef.

mycket bra lämpad för logistik-, transport- och
anläggningsföretag. De större industrierna drar
också fördel av järnvägen mellan Finspång och
Kimstad och hamnen i Norrköping. Det enda vi
efterlyser beträffande vägnätet är en större och
säkrare väg till Örebro. Upplever också att dialog
med kommun och övriga nätverk med näringslivet
i Finspång fungerar bra, berättar David Johansson.

Vilka styrkor finns med att driva
företag i Finspång?

Vad skulle du vilja säga till dem som
funderar på att börja jobba i Finspång?

– Finspång har en historik som brukssamhälle med
bra blandning av allt ifrån små och medelstora
företag till större tillverkande industrier. Vårt
verksamhetsområde mot konsument är normalt
en radie av 12 mil från Finspång och på så sätt
har Finspång en bra geografisk position och
förhållandevis bra vägnät där vi når många
invånare på relativt kort tid. Lägg där till Stockholm
och Jönköping som nås med tvåfilig motorväg
hela vägen från Norrköping. Positionen är således

– Det är en attraktiv ort att både bo och leva i med
framtidsvisioner från kommunens sida. Lugnare
miljö än i storstäder med närhet till både skola och
affärer. Idrott och friluftsliv med många badsjöar
och fina områden med sommarstugor. Här finns
en framstående gymnasieskola och en bra mix med
små och medelstora företag, samt framstående
större industrier som leder till goda chanser att få
arbete, säger David.

23

Friskt vatten. Förnybar energi.
Oroar du dig för vattenförsörjningen? Eller har du ett
värmesystem som inte längre håller måttet?
FBB hjälper hushåll och företag att få friskt vatten och
förnybar energi. Branschens bästa trygghet får du på
köpet. Ring 0122-100 64 och berätta om ditt behov.
Välkommen till FBB!

Våra erbjudanden
VATTENBRUNNAR

VATTENRENING

Djupborrad brunn med vattengaranti

För (ännu) friskare vatten

GEOENERGI

BERGVÄRME

Storskaliga energilösningar

För villan och fritidshuset

ENTREPRENADBORRNING

För bygg- och infrastrukturprojekt

PUMPSERVICE
Servar och byter pumpar

www.fbb.se
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Arbetet på Siemens gav Julian
chansen att flytta till Finspång
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB)
har sitt huvudkontor i Finspång och tillverkar och
servar gasturbiner. Företaget har drygt 2800 anställda i Finspång och är ortens största arbetsgivare.
Här arbetar Julian Speiser, som 2016 valde att flytta
från Berlin till Finspång. Planen var att återvända
till Tyskland efter en treårsperiod men Julian och
hans fru bestämde sig för att stanna.
- Jag, min fru och våra tre barn trivs verkligen med
att bo ”på landet”! Det är stor skillnad jämfört med
att bo i Berlin, men vi tror att Finspång är en bättre
plats för barnen att växa upp på. Vi har träffat fantastiska människor under våra år här och känner
oss som hemma, säger Julian som bor med familjen
i Sonstorp, strax utanför Finspång.

Julian trivs i Finspång, både på och utanför jobbet.
Det bästa med att bo här är kontrasten mellan att
bo i en mindre stad nära den fantastiska naturen,
där man kan vara ute i skogen, springa eller köra
mountainbike, och att arbeta i en stor internationell verksamhet.
- Jag uppskattar verkligen att arbeta på Siemens
och är stolt över att vara del av ett företag där
många tekniska innovationer sett dagens ljus. Jag
gillar kombinationen av småstadsmentaliteten och
det globala hi-techföretaget.

De VIKTIGASTE

MÄNNISKORNA SKA ha

DE bästa fastigheterna
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Hårdrock
behöver både
kraft och energi!
Att vårt elnät inte skulle kunna leverera den el vi behöver, när vi
behöver den, är idag otänkbart. Men elleveranser från förnybara
källor som exempelvis sol- och vindkraft påverkas av faktorer som
vi inte styr över, till exempel vädret. Med framtidssäkrade gasturbiner,
rätt programvara och exakta analyser ser vi till att säkerställa den
flexibilitet som krävs för ett stabilt elnät, gärna tillsammans med
mindre och förnybara energiproducenter. Då får artister och publik
både energi och kraft på rockkonserten, oavsett om det blåser ute
eller inte. Ökad flexibilitet som gör att fler kan vara med och bidra
– det är Ingenuity for life.

siemens.se/ingenuityforlife
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Mo Gård ser till hela människan
Mo Gård är en stiftelseägd, icke vinstdrivande organisation med över
70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och
kombinerade funktionsnedsättningar. De erbjuder tjänster inom stöd
och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Exempel på
verksamheter är bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet
samt gymnasiesärskola.
Johanna Bergstrand är koncernchef för Mo Gård och även vd för Mo Gård
LSS.

Vilka är styrkorna med att driva företag här?
Finspångs kommun har en lång tradition av företag som specialiserat sig
inom respektive verksamhetsområde. Vi ser ett värde i att kunna knyta
an till alla andra specialistdrivna verksamheter som finns inom industrin
i Finspång, där det inom kommunen också finns en tradition av att
arbeta tillsammans med näringslivet kring kompetensförsörjning redan
på gymnasienivå. Där de främsta specialisterna finns, där finns också de
främsta drivkrafterna för utveckling.

Välj ett jobb där du
kan göra skillnad.
Att arbeta på Mo Gård är inte som vilket jobb som helst. Du jobbar inte med
maskiner som stannar när du lämnar ditt skift. För dem du arbetar med är du en viktig
förutsättning för att få leva livet fullt ut — livet händer här och nu.
Hos Mo Gård får du arbeta med personer som behöver dig. Det är ett omväxlande jobb
som precis som livet ibland är lugnt och stilla, eller fartfyllt och fullt av skratt.

Läs mer om oss på mogard.se

MoGa èrd_annonsFinKom_186x135_181212_v1.indd 1
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Vi är aluminium

Vi är mer än 35 000 kollegor som varje dag arbetar för att producera världens
mest hållbara aluminium. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi tusentals
innovativa produkter och lösningar som formar det samhälle vi är en del av. Vi
gör det för att det är viktigt för framtiden.
Vi är aluminium.

hydroextrusions.com

WWW
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Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region, där vi skapar
utveckling och livskvalité genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.

