
Malmbäck med mera i fokus
Fem intensiva timmar med 140 delta-
gare som fick sig en laddad eftermid-
dag och kväll till livs. Det blev facit av 
näringslivsträffen hos Bodafors Trä i 
Malmbäck onsdagen den 28 septem-
ber. En rad intressanta inslag avlöste 
varandra. Kontakter knöts mellan olika 
företag och nya lärdomar fick man på 
köpet. Dels när man fick studera ett 
av Sveriges effektivaste sågverk – och 
dels via andra programpunkter.

Det strömmade in besökare strax före 
starten på onsdagseftermiddagen. 
Man mötte upp i den stora virkesla-
dan där VD Ingemar Wareborn gav 
den första introduktionen. Den stora 
besöksgruppen placerades vid de re-
jäla virkespaketen och därefter följde 
en spännande rundvandring med 
initierade guider. Reaktionen från 
besökarna kan enkelt sammanfattas 
med orden ”mycket intressant”.

Del två i arrangemanget inleddes i 
Klockaregårdskyrkan. Här serverades 
en delikat måltid från Eskilssons Mat 
& Catering. Far och son Matts och 
Niclas Torebring hade plockat fram 
sina finaste kaffeautomater, med allt 
från espressomaskiner till mera nor-
mala tingestar.
KLOKA ORD AV HV-VD
Det var många kloka ord som ser-
verades av HV:s klubbdirektör Peter 
Eklund. Han berörde egentligen inte 
själva ishockeylaget och dess spel 
på isen i nämnvärd utsträckning. Det 
handlade mera  om nya kundsegment, 
integration för framtiden, hur man 
skapar affärer och retoriskt ställde 
han frågan; ”vad gör vi med de 573 
av de 580 ungdomarna som tränar 
med oss, men som aldrig blir elitspe-
lare”? Vi har filmat Peters inslag och 
räknar med att återkomma med detta 
på vår hemsida om ett tag.
KYRKA BLEV FOTOSTUDIO
Möbelmästarnas VD Inger Claesson 
berättade hur man i en ombyggd 
kyrka producerar Sveriges näst största 

Tack för era insatser. De medverkande 
estradörerna avtackades med en burk 
honung av NNAB;s Holger Jonasson. Fr 
v Inger Claesson, Annelie Johansson, 
Rebecka Carstensen, Niclas och Matts 
Torebring, Stefan Adolfsson, Ingemar 
Wareborn, Benny Sundberg, Peter Eklund, 
Claes Svahnström och Martin Sievers.

Trä i parti och minut... Det blev en fascinerande rundvandring för nio grupper med ca 140 
deltagare vid näringslivsträffen hos Bodafors Trä i Malmbäck.



På väg in i virkesladan. Intresset var mycket stort vid näringslivsträffen hos Bodafors Trä i Malmbäck. På nedre bilden informerar VD Ingemar 
Wareborn.

katalog. Man skapar tilltalande mil-
jöer i den gamla kyrkolokalen där det 
finns hyggligt svängrum – även om 
det skulle kunna vara ännu större. Så 
för säkerhets skull har Inger också 
hyrt in företaget i en före detta bank 
där möbler som skall fotograferas 
lagras på löpande band.

”MADE IN MALMBÄCK”
Benny Sundberg från Malmbäcks-
Werken inspirerade åhörarna. Det är 
också ett malmbäcks-
företag med en lång 
historia fram till dags 
dato då man med hjälp 
av skickliga medarbetare 
med en snittålder på 40 
år (ovanligt i branschen) 
fungerar som en uppskat-
tad underleverantör. Som 
en poäng kunde Benny 
visa HV:s Peter Eklund 
att en rund behållare, 
för exempelvis frukt eller 
kläder, var delvis ”made 
in Malmbäck”, som 
Malmbäcks-Werken gjort 
i egenskap av underleve-
rantör till ITAB i Nässjö, 
men också med hjälp av 
andra nässjöföretag.

DET SLOG GNISTOR
Som väntat slog det gnistor om far 
Matts och son Niklas Torebring som 
i virvlande tempo drog dåtid- och 
nutidshistorier. Matts som redan som 
15-åring var skogsarbetare med stort 
ansvar berättade om en spännande 
företagsresa. Han lämnade skogen, 
gav sig in försäljningsbranschen. 
Lyckades. Sprang på nitar. Lyckades 
igen. Och i dag har han med hjälp 
av en trogen familj, skara medarbe-

tare och kreativ son lyckats skapa ett 
företag som säljer produkter över hela 
Europa.

ALLT KAN FÖRLORAS...
Därefter var temat ”När elden är lös”. 
Stefan Adolfsson från Grontmij fick 
deltagarna att lyssna andäktigt när 
hann förklarade hur oerhört snabbt 
det kan gå för ett företag att för-
lora precis allting och aldrig kunna 
komma igen. Han gav kloka råd och 



Här gäller det att känna till kvalitén på stockarna som rusar fram på ett löpande band. 
Christina Swanberg jobbar för virkesmätareföreningen för att göra en opartisk klassifice-
ring av stocken.

Människor och maskiner i god samverkan. Ingemar Wareborn berättar.

Kommunstyrelsens ordförande Bo 
Zander hittade en trägubbe.

En god bit mat och en kaffetår på det smakade alldeles utmärkt.

menade att snålheten får inte bedra 
visheten när det gäller brandskydd.  
Rebecca Carstensen, som just i 
veckan går vidare från Grontmij till ett 
annat företag, instämde. 

SPÄNNANDE PROJEKT
Claes Johansson, NNAB;s vd, gav en 
koncentrerad version av en del spän-
nande utvecklingsprojekt som pågår. 
Bland annat Kontorslandskapet som 
NNAB håller ihop.
Nevotex VD Tommy Grahn, en av 
deltagarna, uttryckte sin förnöjsamhet 
över resultatet.
Det gavs också andra exempel på 
expansiva planer i kommunen, bland 
annat för Ragnars, Exmodul, ITAB 
och JYSK.
GODA MÖJLIGHETER
Annelie Johansson imponerade stort 
på åhörarna när hon presenterade sitt 
företag Anniora Bild & Budskap. Cho-
sefritt berättade hon om bildskapande 
på olika nivåer, med allt från oljemål-
ningar till illustrationer på borrmaski-
ner avsedda för en katalog hos Claes 
Ohlson. ”Vilka möjligheter en sådan 
här person kan bidra med för våra 
företag”, blev en av kommentarerna.
Möjligheter redovisade också Martin 
Sievers, biträdande rektor på Nässjö 
Lärcenter och nu representerande 
Nässjö Academy. Claes Svahnström, 
chef för arbetsförmedlingen på 
Höglandet gav också en exposé över 
vad arbetsförmedlingen kan göra. 
Konferencier Holger Jonasson testade 
publiken som gav arbetsförmedlingen 
gott betyg.

Reportage; Holger Jonasson, NNAB.



”Nu knallar vi vidare och fortsätter....”. Holger Jonasson 
dirigerar.

Här lyssnar man andäktigt när Ingemar Wareborn speglar 
bakgrundgrund och nuläge för Bodafors Trä.

Inger Claesson, VD för kreativa Möbelmästarna imponerade  
och berättade om företagets kreativa verksamhet.

Rebecka Carstensen som just avslutat sin sejour på Gront-
mij efterträddes av Stefan Adolfsson som höll ett engagerat 
anförande på temat ”Elden är lös”. Mycket fängslande!

Peter Eklund gav en fascinerande beskrivning kring hur 
man tänker kring Hv71. Mycket lärorikt.

Malmbäcks-Werken ett starkt företag med goda referenser. 
VD Benny Sundberg berättade att man som underleverantör
till ITAB varit med och tillverkat en förvaringsmöbel till 
HV:s shop i Kinnarps Arena.

Nevotex VD Tommy 
Grahn berättade att 
NNAB-projektet Kon-
torslandskapet blivit 
en tydlig framgång, 
som han är mycket 
belåten med. Till 
höger är NNAB:s VD 
Claes Johansson i full 
aktion och berättar 
om ITAB:s expansion.



För NNAB känns det angeläget att 
lyfta fram alla typer av företag. Annelie 
Johansson med Anniora (www.an-
niora.se) är en kreativ person med sitt 
bild&budskapsföretag.

Överst till höger berättar Martin Sievers 
från Nässjö Academy vad man kan 
erbjuda företagen.

Där under ser vi far och son Matts och 
Niklas Torebring som höll ett sprakan-
de anförande kring hur man utvecklat 
företaget till en verklig vinnare. www.
torebrings.se

Till höger är det muntert värre på 
slutet. Roger Johansson från Söne 
Buss vinner ett konstverk som Annie 
Johanasson producerat. Pastor Erling 
Andersson har hjälpt Holger Jonasson 
med dragningen. Jonasson utbrister; 
-Vet du förresten om att 1100 nässjö-
bor jobbar i Eksjö så därför vill vi det 
skall gå bra för den kommunen.
Johansson replliker blixtsnabbt; 
-Absolut. Det är vi som kör dem dit!

Till höger Marthina Knutsson från KL Media (www.klmab.se) som väntar på sin tur att få ta del av en vinst i lotteriet.


