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Området växer
Så kan vi då lägga ännu ett verksamhetsår till handlingarna
Även om det under året inte funnits så mycket mer mark att sälja så vi har sett
många nya företagsetableringar på Hedenstorpsområdet. Både en del större, men
också ett flertal mindre som hyr in sig i olika fastigheter.
Tack vare att det blir fler och fler företag som vänder direkt till kund så känns det
som kännedomen och nyfikenheten ökar hos allmänheten.
Dessa förutsättningar innebär en stor möjlighet för oss som företagarförening att
växa, verka och att synas.

I september lämnade föreningen ett yttrande till kommunen rörande detaljplanen
för det nya området Hedenstorp östra, öster om väg 195. Vi har där pekat på
vikten av att i planeringsarbetet beakta frågor som kollektivtrafik, tillgänglighet
och vägar, behov av uppställningsplatser för tunga fordon, områdesservice och
gestaltning.
Den 29 november drabbades hela området av ett massivt strömavbrott som fick
stora konsekvenser för många företag. Från föreningen har vi tillskrivit Vattenfall
för att få svar på orsaken och få en riskanalys för att det kan hända igen. Vi tycker
dock att vi inte fått tillräckligt bra svar på våra frågor och Vattenfall säger sig inte
kunna ha en dialog med en förening, eftersom att vi inte har ett kundnummer!?
Vi fortsätter dock att via kundföretag söka information i frågan.

Året som gått
En central och långdragen fråga för våra medlemmar har varit tillkomsten av en
serviceanläggning på den plats som reserverats för detta vid infarten till det södra
området. Dock har denna fråga inte fått sin lösning ännu, vi förstår att frågan
komplex och att de rätta entreprenörerna förstår möjligheterna med en service
anläggning.

Dags att lämna över
Undertecknad, som har haft glädjen att få vara med och starta och driva vår
förening, är nu glad att kunna lämna över ordförandeskapet till en yngre förmåga
med rötterna i privat företagande och jag är övertygad att om att både våra industriområden och föreningen går en positiv utveckling till mötes.
Tack för ert engagemang och lycka till!

Den 5 maj 2018 genomfördes den första Hedenstorpsdagen och detta försök föll
så pass väl ut att vi ser att det kommer att göras en större satsning den 27 april då
det blir fler företag som deltar med olika aktiviteter, kampanjer och outletförsäljning.

Herman Larsson
Ordförande
Hedenstorp & Sandseryd Business Network

Thomas Wilsson
Ordförande
Hedenstorp & Sandseryd Business Network
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2018
Herman Larsson, Jönköping Airport, ordf
Christer Gustafsson, ROL Production International, kassör
Per-Olaf Keitsch, Hoval Enventus
B-O Hulting, Accbo
Dennis Roskvist, Compass Fairs Sweden
Tommy Scammel, Rinkaby Rör
Anna Tjelta, OnePartnerGroup
Henrik Älverdal, Jönköping Airport
Maria Roos, Kinnarps

ÖVRIGA INTRESSENTER

Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Conny Eriksson, Arbetsförmedlingen
Anna, Henebäck, Arbetsförmedlingen
David Blom, PC-Support, revisor

STYRELSEMÖTEN

2018-02-23 Jönköping Airport
2018-05-22 Jönköping Airport
2018-08-23 Jönköping Airport
2018-11-23 Jönköping Airport

MEDLEMSMÖTEN/ÅRSMÖTE

2018-03-22 Årsmöte - Jönköping Airport
Tema hur företagen kan energieffektisera sina verksamheter och lärlingsakademin
som informerade om sina möjligheterna.
2018-09-06 Medlemsmöte - Jönköping Airport
Ombyggnaden av Trafikplats Hedenstorp för att öka kapaciteten, minska köerna
på väg 40 och väg 26 och för att få en bättre anslutning till verksamhetsområdena
i Hedenstorp. Magnus Karlsson, projektledare Trafikverket. Nya Hedenstorp framtidens industriområde Jönköping - Egert Fransson Mark och Exploateringsingenjör Jönköpings kommun. Kickstart Digitalisering - Allt som lönsamt går
att digitalisera kommer att bli digitaliserat Patrik Holst näringslivsavdelningen
Jönköpings kommun Kickstart Digitalisering - Allt som lönsamt går att digitalisera kommer att bli digitaliserat Patrik Holst näringslivsavdelningen Jönköpings
kommunFöretagsnätverk - En väg framåt Herman Larssonn

NÄTVERKSMÖTEN PÅ FÖRETAGEN
2018-02-26 INR
2018-04-27 Tectorius
2018-05-18 Kontrast Group
2018-09-28 CNC Snickerier
2018-11-23 Alpist Reklam

2018-04-09 Arbetsgruppsmöte Hedenstorpsdagen 5 maj

HEDENSTORP & SANDSERYD BUSINESS NETWORK
VÄG 26/40/47, TRAFIKPLATS HEDENSTORP, KAPACITETSFÖRSTÄRKNING
Vad: Utbyggnaden innebär en så kallad fri högersväng förbi rondellen för trafik
från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt
breddning av avfarten från väg 40. Vi ska också bredda väg 26/47/195 i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.
Varför: För att öka kapaciteten i Trafikplats Hedenstorp och minska köerna på
anslutande vägar.
Nuläge: Arbete pågår.
Byggtid: Byggnationen startade i oktober 2018 och beräknas vara klar hösten
2019.
Trafikverket: Förbereder även byggandet av en kommunal gata mellan områdena
väster och öster om väg 26 genom att bygga en bro strax norr om trafikplatsen.

Styrelsen kallade ihop till ett medlemsmöte där
alla företag på områdena bjöds in till den
2018-09-06 Ombyggnaden av Trafikplats
Hedenstorp för att öka kapaciteten

NÄTVERKSMÖTEN PÅ FÖRETAGEN I
OMRÅDENA
HEDENSTORP & SANDSERYD
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MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHETSPLAN
Föreningen arbetar med följande frågor

Nätverksträffar
Informationstavlor
Trafiksituationen, parkeringsproblematiken
Gemensam service
Medlemsrekrytering
Marknadskanler. hemsida & facebook
Buss förbindelse

AKTIVITETER OCH HÄNDELSER UNDER 2018
Till
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun
Gäller yttrande över detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:2 m.fl.
diarienummer: Stbn/2016:31
Inledning
Företagarföreningen Hedenstorp & Sandseryd Business Network (HSBN nedan)
bildades 2012 och har i dag 40-talet medlemmar och växer i takt med områdets
nya företagsetableringar. Föreningens syfte är att vara, ett väl fungerande nätverk
med stor betydelse för området framtida utveckling. Utöver det lokala arbetet och
möjlighet till samverkan i olika frågor ska strävan även vara att knyta nya regionala, nationella och globala kontakter. Föreningens målsättning är att gagna både
företagens affärsnytta och områdets anställda.
Företagarföreningen vänder sig till representanter för varuägare, operatörer,
entreprenörer och övriga aktörer med naturlig koppling till områdets olika former
av verksamheter och industriverksamhet.
En viktig del i föreningens intresse är att arbeta för att Hedenstorp och Sandseryd blir ett attraktivt industriområde som har positiv och strategisk framtid i
Jönköpings strävan, att fortsätta vara en tillväxtkommun
Styrelsen för HSBN önskar framföra att följande punkter tas i beaktande vid
fortsatt detalj- planering av industriområdet Hedenstorp Östra.

Kollektivtrafik
Särskild vikt måste läggas vid planering av kollektivtrafiklösningar. Det avser såväl
infrastrukturen med lämplig framdragning av trafikstråk och hållplatser som en
tät dialog med Jönköping Länstrafik för att hitta optimala lösningar. En sådan
lösning bör inte enbart avse det nya området utan även ta hänsyn till hela linjesträckningen till såväl befintliga industriområden (Hedenstorp Norra och Södra
och Sandseryd) som Jönköping flygplats. De sträckningar och tidtabeller som
finns idag täcker inte detta behov av tillgänglighet utan en helhetslösning måste
utarbetas för stimulera ökat resande för såväl företagens anställda som besökare/
kunder.
Tillgänglighet och vägar
De planerade tillfartsvägarna. med bro/tunnel under väg 195 och från Åsenvägen
och skyltning måste utformas på ett sådant sätt att de möjliggör ett bra flöde till/
från området men också med hänsyn till befintlig trafiksituation i rondeller och
via Hedenstorp Norra. Det nya läget närmare centrum och bostäder gör också
att man kan förvänta sig att fler tar sig till området gående eller med cykel vilket
bör beaktas.
Uppställningsplatser för tyngre fordon.
Redan idag är situationen med uppställda tunga fordon på Hedenstorp akut.
Med den ökade verksamhet som nu sker och kommer situationen att bli ohållbar.
HSBN har uppvaktat Jönköpings kommun angående lösningar som borde kunnat
lösas vid planering av den serviceanläggning som kommer att byggas vid infarten
till Mogölsvägen. Det är av största vikt att behovet av uppställningsplatser beaktas vid planering av Hedenstorp Östra. Därvid bör även frågan om huvudmannaskap för en sådan anläggning klarläggas.
Serviceanläggning.
Även behovet av utrymme för lämpligt servicecenter för företag, anställda och
besökare på området bör utredas.
Områdets gestaltning
En viktig del är också att det nya området tillsammans med det befintliga områdena Hedenstorp Norra respektive Hedenstorp Södra samt Sandserydsområdet
får en attraktiv utformning och gestaltning med hänsyn till områdenas läge som
inkörsport till Jönköping.

HEDENSTORP & SANDSERYD BUSINESS NETWORK
Sammanfattningsvis vill HSBN poängtera att det är viktigt att se till att inte enbart hitta lösningar för det nya området utan att resultatet blir en helhetslösning
gynnar även de befintliga områdena.
Med vänlig hälsning
Herman Larsson, ordförande
Styrelsen
Hedenstorp & Sandseryd Business Network

Till ansvarig för tekniska kontoret Jönköpings kommun
Thomas Bergholm
1.Städning på Hedenstorps & Sandserydsområdena.
Styrelsen för företagarföreningen HSBN Hedenstorp och Sandseryd Business
Network upplever att områdets renhållning utmed vägar/gator och på andra
allmänna platser inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Föreningen har vid ett
flertal tillfällen fått höra klagomål från medlemmar och från andra håll att området är ostädat och skräpigt. Föreningen kräver att kommunen vidtar lämpliga
åtgärder så att området städas regelbundet och på så sätt gör området attraktivt
för företagen, dess anställda och besökare på området.
2. Gestaltning av området
Vad beträffar områdets gestaltning i form av förskönande åtgärder föreslås:
Gröna ytor både utmed vägar och gator men också på mer allmänna större ytor
Träd och blomsterarrangemang
Någon form av konstnärlig utsmyckning på lämplig plats
Rondellutsmyckning
Klara och tydliga vägledningstavlor
Enhetliga gatuskyltar och gatuadresser.
Busskurer
Trevlig belysning kvällar och nätter.
Ålägg också företagen att se över gestaltningen på tomt och gräns mot gatan.
Pålitlig vinterväghållning
Föreningen önskar en dialog och återkoppling kring ovanstående punkter
Jönköping 2018-06-19
Med vänlig hälsning
Herman Larsson, ordförande
Styrelsen
Hedenstorp & Sandseryd Business Network
Resultat steg 1
Föreningen har fått igenom första punkten, att vi kan påpeka att det behöver
städas på området och då skall en kontakt tas med tekniska kontoret.
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STRÖMAVBROTT PÅ HEDENSTORP OCH SANDSERYDS
INDUSTRIOMRÅDEN 29 NOVEMBER
Torsdagen den 29 november drabbades Hedenstorp/Sandseryds industriområden
i Jönköping av ett massivt strömavbrott, vilket fick stora konsekvenser för industrier och företag på området.
På dessa områden finns uppemot 100 företag av olika storlek med totalt ca 1 200
anställda som berördes i olika grad av denna händelse.
Värst drabbades givetvis de stora producerande industrierna som till exempel
Kinnarps, ROL, Hoval, INR och PRIO-plastic med flera där hela produktionen
lamslogs under strömavbrottet.
Många av företagen är medlemmar i den lokala företagarföreningen
Hedenstorp & Sandseryd Business Network (HSBN) vars syfte är att vara
en samlad kraft för driva frågor av gemensamt intresse för områdets utveckling.
Händelsen ovan torde var ett sådant ämne som kan där föreningen kan fungera
som en företrädare för medlemmarna.
Efter avbrottet kontaktade vi några företag för att höra vad de upplevt och vilka
konsekvenser avbrottet fick. Vi insåg snabbt att det fanns ett stort vakuum i
informationen och satte därför ihop en liten snabbenkät som skickades ut till
medlemmarna i företagarföreningen.
Syftet är att dels kartlägga omfattning och konsekvenser samt hur man kunnat
informera sig om händelsen.

Vi ställde följande frågor
1.
Mellan vilka tider var ert företag utan ström?
2.
Hur fick ni information om vad som hänt?
3.
Fick ni reda på orsak och tidplan för reparation?
4.
Vilka direkta konsekvenser fick strömavbrottet för ert företag.
för löpande produktionen?
följdkonsekvenser - kasserat material – återuppstartsproblem etc.
5.
Uppskattad totalkostnad?
6.
Antal anställda som berördes?
(uppskatta totalt antal timmar i produktionsbortfall)
7.
Har ert företag någon beredskap för den här typen av driftavbrott?
(Reservkraft? Batteri-back up för datorer + etc)
8.
Övriga synpunkter och förslag–
När vi sammanställt svaren så ser vi följande:
Svårigheten att nå ut med information är ett stort problem
Många har sökt information via telefon och haft svårt att dels hamna rätt och
dels få adekvat information.
Några har hittat ”avbrotts-appen”
Konsekvenserna varierar stort. Vissa har kunnat bedriva verksamhet hemifrån
men de producerande företagen har tappat uppemot 8 timmars produktion och
haft kostnader för återställning och t o m skadeståndskrav från kunder.
Några företag har ställt frågan om möjlighet för kompensation för att täcka merkostnader för avbrottet
Information om orsak och eventuell risk för att det kan hända igen efterlyses.
Många företag har någon form av back up för datsystem etc medan andra helt
saknar planer för kraftavbrott.
Som företrädare för våra medlemmar skulle Hedenstorp & Sandseryd
Business Network kunna ta på sig rollen att dels informera om vad som hände
den 29 november och dels framgent kunna bistå som informationskanal vid den
här typen av störningar via våra kanaler. Det vore därför önskvärt om HSBN
kunde få en lämplig kontaktväg för detta ändamål
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SYFTET MED MEDLEMSKAP I HEDENSTORP &
SANDSERYD BUSINESS NETWORK

Enkelt att gå med, Styrka tillsammans bli medlem du också
Ditt företag utgör redan i dag en viktig del av näringslivet i Bankeryd. Nu har
Du chansen att stärka den positionen i ett nätverk med andra företagare.
Medlemsavgiften är endast 200:-/år för 0-10 anställda och
500:-/år för 11-50 anställda samt för >50 1000:-/år.
För att bli medlem i Hedenstorp & Sandseryd Business Network, kontaktar
du nedanstående personer och anger företagets namn, adress, kontaktperson,
antal anställda, mobilnummer och E-postdress. På så sätt har vi lätt för att hålla
kontakt. Faktura på medlemsavgift kommer.
PATRIK HOLST
Mobil 0705-77 93 56
E-mail: patrik.holst@jonkoping.se

UTVECKLING AV DEN AFFÄRSMÄSSIGA SIDAN AV
NÄTVERKANDET

En av föreningens målsättning är att stödja företagens
affärsmässiga utveckling till gagn för både företag och området
s expansion. Ett led i detta är att i samband med föreningens
årsmöten och nätverksträffar samt övriga samnkomster är det ett
naturligt sätt att utbyta erfarenheter, få information och möjlighet till att hitta
gemensamma nämnare, affärschanser eller annan typ av samverkan.

VARFÖR ÄR FÖRETAGEN MED HEDENSTORP &
SANSERYD BUSINESS NETWORK
Vi är med för att vi tycker det är viktigt att ta ett ansvar lokalt för hur våra ramar
utvecklas. Vi är med för att bli känd med våra grannar på området som i sin tur
kan leda till affär. Nätverk! – Ingen vet var det leder!
Dennis Roskvist
VD Compassfairs
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MEDLEMSFÖRTECKNING
2018-12-31
Air Inn AB
Mariebo Kakel & Byggservice AB
Alpist Reklam AB
Näringslivsavdelningen
Arbetsförmedlingen Jönköping One Partner Group AB
Bilmäster i Jönköping AB
PC-Support AB
B-O Hulting
Prioplastic AB
Cincec AB
Rinkaby Rör AB
Claessons Transport AB
ROL Procuction Sweden AB
CNC snickerier
Ronald Blomqvist Prouktion AB
Compass Fairs Sweden AB
Securitas Sverie AB
Containerpoolen AB
Sköve 4-Hjulingar AB
Eldon Installation AB
Smålandsbussen AB
Falk Byggnadsställningar AB
Ställningsproffsen AB
Flisby AB
SuperCars AB
Galwin Bildelar AB
Svenska Hem AB
Gasolspecilisten AB
Svenska Tanso AB
Gilbert Trading AB
Tectorius AB
Hikmet Leksaker & Fritids AB TTC Transport
Hoval Enventus AB
VOLflight AB
INR Produktion Jkpg AB (Aspen) Wallins Rör AB
Jafiris Group AB
XL-BYGG Jönköping (Urbans
John Deere Forestry AB
byggvaror AB)
Jönköping Airport AB
Jönköpings Ljus & Kraft AB
Kaminbutiken AB
KC Bil & Truck AB
Kinnarps AB
Lastbilsuthyrning i Småland AB
Lindströms Service Comforta AB
Madeinc AB

NYA MEDLEMMAR

Under året har det tillkommit ett antal nya medlemmar dessa kommer med i
nästa verksamhetsberättelse då de är betalande för 2019

Fiveball i Jönköping AB
SOECO Kontorsmöbler AB
MAGASIN FRIEND OF BRANDS AB
Röshults Svenska Hantverk AB
Theofils AB
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NOTERINGAR FRÅN UTVÄRDERING AV HEDENSTORPSDAGEN 5 MAJ 2018
Allmänt. För att var första försöket får vi var nöjda med antalet besökare. Vissa
företag hade bra tryck, andra nästan inget alls. Det är nog viktigt att man har
någon form av erbjudande, aktivitet eller tydligt budskap vad man har för målsättning för besökare. Typ: ”Vill du jobba hos oss ?” Börja planeringen av dagen
tidigare. Utse en arbetsgrupp med fler från deltagande företag.
Tider. Kanske ska överväga att lägga dagen i april då det är mindre utbud av
aktiviteter. ( I år drog nog kosläppet i Tenhult fler besökare: -) ) Det var väldigt
få besökare från klockan nio och fram till efter tio . Ska man börja så tidigt så
måste man nog ha ett erbjudande med ”först till kvarn“ eller liknande.
Marknadsföring. Vi har fått stort genomslag. Dels genom redaktionell artikel om
dagen området och föreningen i JP och köpta annonsplatser.
Föreningen bör förhandla med Hallpressen om ”mängdrabatt” för deltagande
företag.
De köpta annonserna gjorde att det blev 4 helsidor på torsdagen. Dessutom
digital visning av annonsen i JP.se och JNYT. (54 000 visningar och 480 klick)
Länkning ska ske till vår egen hemsidesinfo – inte till annonsen
Utomhusreklam. Mycket bra synlighet 4 st 70x100 i rondellerna plus 15metersbanderoll över RV40 syntes verkligen av alla som passerade.. Inga klagomål från
Trafikverket:-) 18 mäklarskyltar vid deltagande företag
Aktiviteter på området. Flygplatsbrandbilen vid Flisby och framförallt Securitas
hunduppvisning vid Rinkaby drar mycket folk.
Nästa år bör vi publicera en tidplan för aktiviter med klockslag.
Kanske borde en motionsaktivitet eller likande arrangeras. Springtävling för
barnen?
Dagen medförde att föreningen fick 2 nya medlemmar. Välkomna Kaminbutiken
och Supercars.
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BRÄNNBOLLSMATCHEN
Fredagen den 1 juni arrangerades flygplatsbrännbollen nionde gången.
Den här gången kom ett laddat Lag Nord från Hedenstorpsområdet
för att ta med sig vandringspriset hem.
Det blev en osedvanligt jämn drabbning där de regerande mästarna
i Lag Syd sånär höll på att förlora titeln, inte minst genom att en viss
ordförande fått straffavdrag för att ha brutit mot de strikta ordningsregler som gäller.
Som vanligt blev det dock förbrödring vid den efterföljande Airport
Afterwork, där Kaj, Susanne och Thomas med flera dukat upp en
god och prisvärd grillbuffé.
Smålandsbussen ställde även detta år upp och tog om hand logistiken till och från matchen och till centrum framåt kvällskvisten.
Tävlingsledningen vill tacka alla deltagare och ber att få återkomma
med eventuellt datum för kommande arrangemang.

BRÄNNBOLLSMATCHEN

Den 27 maj 2016 gick den traditionsenliga årliga brännbollsmatchen mellan Lag
Nord (Hedenstorp) och Lag syd (Sandseryd/flygplatsen) av stapeln. Väderförutsättningarna detta år var inte de bästa men de tappra deltagarna kämpade väl.
Efter en grym kamp stod återigen Lag Syd som vinnare av det åtråvärda vandringspriset.
Som vanligt avslutades
kvällen
med LAGEN
en trevlig Airport
Afterwork
där
VINST
POKALEN,
SOM DE
TVÅ
VILL
VINNA!
restaurang Air Inn dukat upp en vällagad grillbuffé.
Smålandsbussen ställde också upp med busstransporter såväl till spelplanen som
till centrum senare på kvällen.
Fredagen den 2 juni 2017 planeras för en ny prestigefylld match med traditionellt
upplägg, alla företag välkommnas till denna gemenskap.

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN JÖNKÖPINGS KOMMUN

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Jönköping till er tjänst. Vi har allt som krävs för olika typer av företag. För oss är inga företag
för stora eller för små. Vi välkommnar alla med samma engagemang och självklarhet.
Näringslivsavdelningen har som mål att skapa så goda förutsättningar som
möjligt för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera
och underlätta nyetableringar och nyföretagande.
SERVICE & BEMÖTANDE
Förenkla och underlätta näringslivets kontakter med kommunens olika
verksamheter, vi hjälper dej med rätt kontakter för ditt ärende.
Företagslots
Företagsregister
Förteckning över lediga lokaler
Etableringsärenden
Tillståndsfrågor

NÄRINGSLIVSTRÄFFAR

Frukostmöten, morgonsoffan, lunchmöten och näringslivsdagar som
utvecklar näringslivet i Jönköping

NYHETSBREV

Nyheter och inspiration direkt i din inkorg! Breven kommer var 14:e dag och tar
upp aktuella ämnen inom näringslivet.
Här kan du anmäla dig till Näringsavdelningens nyhetsbrev.
www.jonkoping.se gå in på Näringsliv & Arbete klicka på näringslivsavdelningen
och sedan på nyhetsbrev. skriva i ditt namn och e-post. Läman gärna denna information till dina kollegor på företaget.

HEDENSTORP & SANDSERYD
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HEDENSTORP & SANDSERYD BUSINESS NETWORK
C/O JÖNKÖPINGS FLYGPLATS
555 93 JÖNKÖPING

