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Tre fina finalister till
”Årets Ekeröföretagare”
mälaröarna | ”Årets
Ekeröföretagare” har
blivit en återkommande
utnämning som årligen
lyfter ett framgångsrikt
företag i kommunen mot
extra uppmärksamhet. För
andra året har tre finalister utsetts i god tid före
utnämningen som sker på
Näringslivsdagen den 7
november.
Den 11 oktober åkte kommunens
näringslivschef
Stefan Pellén och Ingmar
Hertz, ordförande i näringslivsrådet runt och besökte de tre företagen och
berättade den glada nyheten om att de blivit utsedda.
Mälarö städservice, Mälarö
träningsverk och Svegro är
de tre finalisterna som slåss
om att bli utnämnda till den
prestigefyllda titeln.
– De blev väldigt överraskade och glada över vårt besök. De fick en tjusig blombukett och information om
att de var i final, berättar
Stefan Pellén.

de tre företagen i finalen är från ovan: Mälaröar städservice, Mälarö
träningsverk och svegro.
Foto: Stefan Pellén

Förutom att vara ett företag
som är verksamt i kommunen ska vinnaren dessutom
gärna ha flera så kallade
”plusfaktorer”. Det kan till
exempel handla om att vara
en god förebild för andra
företag, ha bidragit med
samhällsnytta och gärna ha
satt kommunen på Sverige-

kartan. Utifrån alla de parametrar som finns med i regelverket har juryn nyheter
gjort en genomgång av de 19
företag som nominerats i år.

”De blev väldigt
överraskade
och glada över
vårt besök”

Juryn består av en representant vardera från Näringslivsrådet i Ekerö kommun,
Mälaröarnas företagareförening, Handelskammaren
Ekerö/Västerort, Företagarna Ekerö/Sundbyberg,
Ekerö centrums företagareförening och Mälaröarnas
nyheter.

ross vann prestigfyllt pris
ekerö | Ekeröbon Pål Ross
och hans firma Ross arkitektur och design har vunnit guld i en internationell
tävling.
International
Property
Award har sedan 1995 delat
ut pris till ledande, innovativa företag inom arkitektur
och fastighetsutveckling från
hela världen. Juryn består av
cirka 70 välkända och respekterade professionella inom
branschen. Ross arkitektur
och design kontaktades och
inbjöds att tävla i kategorin
”Single Residence”, det vill
säga enfamiljshus.
Ross arkitektur och design
fick i konkurrens med flera
svenska medtävlare, ta emot
guldpriset för ”Best Architecture Single Residence
Sweden” och den 24 september hölls galakväll i London,
där vinnarna i den europeiska tävlingen presenterades

under högtidliga former.
– Det projekt vi tävlade
med var Villa Victor, som
tidigare erhållit utmärkelsen
som Sveriges vackraste villa
2009, berättar Pål Ross som
tillsammans med hustrun
Deirdre, äger företaget.
Villa Victor representerar
en av över 220 unika Rossprojekt som skapats sedan
1996. Pål Ross arkitektur beskrivs ofta som unika i sin
form.
– Eftersom jag går motströms och gör mer eller
mindra annorlunda hus än
vad resten av kåren gör, är
detta pris ett otroligt erkännande, säger Pål Ross.
På Mälaröarna finns idag
ett femtontal Rossvillor.
Ross arkitektur och design
har sedan ett par år sitt kontor
i Hertigarnas stall på Drottningholm.
ewa linnros
ewa@malaroarnasnyheter.se

Syftet med utmärkelsen
Årets Ekeröföretagare har
formulerats av kommunstyrelsen som ett sätt: ”att
sätta fokus på det lokala näringslivet genom att uppmärksamma duktiga företagare och entreprenörer,
särskilda prestationer eller
insatser samt skapa goodwill för kommun och näringsliv”.

lo bäcklinder
lo@malaroarnasnyheter.se

deirdre och Pål ross som tillsammans äger företaget tog emot det
ärofyllda priset tillsammans.
Foto: Chris Sharp

Flera tunga nomineringar för Äppelfabriken

Mälarö städservice Gasell på nytt

FäringSö | Äppelfabriken
har nominerats till årets
landsbygdsföretagare
och har chans att vinna
en Ullbagge vid årets
Landsbygdsgala.

glögg av högsta kvalité. Det
har visat sig vara en succé och
verksamheten växer för varje
år”, skriver Landsbygdsnätverket i sitt pressmeddelande.

ekerö | För fjärde året i rad är Mälarö städservice ett av de
företag som tar emot Dagens industris ”Gaselldiplom” för
företag på uppåtgående.

”Varje år går tonvis med utmärkt frukt till spillo i våra
trädgårdar. Äppelfabrikens
affärsidé är att ta vara på bären och frukterna och tillverka marmelad, must och

Det som en gång startade

som en liten tillverkning
hemma i huset har vuxit till
ett professionellt livsmedelskök med tillhörande gårdsbutik, musteri, bryggeri och

kafé. Förutom ägarparet Katharina och Lars Ångström,
arbetar ytterligare 14 personer i verksamheten på helger
under högsäsong.
Förutom en Ullbagge får
vinnarna ett stipendium på
10 000 kronor.
Katharina Ångström
Isacsson med Äppelfabriken har just vunnit tre guldoch två silvermedaljer i SM
i mathantverk. I år tävlade

600 bidrag i olika klasser och
för första gången deltog också mathantverkare från hela
Norden (Island, Norge, Färöarna, Finland och Danmark).

ewa linnros

Den 2 december delas årets Gaselldiplom ut i Stockholms
konserthus och ytterligare en gång står representanter från
Mälarö städservice på scen för att ta emot ett av dem. Priset
delas årligen ut till företag som fördubblat sin omsättning
från det första året till det senaste. Dessutom ska företagen
ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, minst
tio anställda och ha ökat sin omsättning under de senaste
tre åren.

ewa@malaroarnasnyheter.se
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Katharina Ångström Isacsson var den mathantverkare
som vann flest medaljer i
hela Norden i frukt och bär
klasserna.

