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Tillväxt och utveckling
i världens viktigaste
branscher
Vreta Kluster är en resurs för innovation och utveckling
i världens viktigaste branscher – de gröna näringarna.

Gröna näringar är biobaserade
branscher, som alla baseras på
fotosyntesen.
Med gröna näringar menar vi:

Vreta Kluster är en mötesplats, en företagspark och en utvecklingsarena för alla som jobbar inom de gröna näringarna.
Vi erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag
och finansiering samt support för affärsutveckling och til�lämpning. Kort och gott skapar vi tillväxtmöjligheter för alla
som jobbar inom världens viktigaste branscher – jordbruk,
skogsbruk, förnybar energi, mat, djurhållning, vattenbruk,
och trädgård.
Många tänker nog inte så ofta på varifrån den mat vi äter
eller energi vi använder kommer ifrån. Eller att det krävs en
ständig utveckling, med ny kunskap och forskning för att
producera ännu större mängder och ännu mer hållbara produkter i framtiden. Här hos oss på Vreta Kluster, i hjärtat av
östgötaslätten, pågår ständigt arbete och utveckling inom de
här områdena. Här träffas företagare för att diskutera gemensamma utmaningar, här erbjuds kontakter mellan forskning
och företag, här genereras idéer till utvecklingsprojekt som
utgår från konkreta behov och här ges möjlighet att få hjälp
med finansiering av projekten.
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Att mäta effekten av ett kluster är inte så lätt, men vi kan
konstatera att vi lyckats skapa många kontakter som har
lett till en rad nya projekt och affärsidéer, sedan starten 2011.
Idag har vi ett 30-tal verksamheter i företagsparken och
sammanlagt har cirka 25 000 personer varit här på möten,
seminarier och konferenser.
Har din verksamhet ett behov som ni vill hitta en lösning på,
eller har du redan en idé – tveka inte att höra av dig. Vi kan
vara en stöttande plattform, som river hinder, hittar kontakter
och finansiering. Vreta Kluster bygger på samverkan och
engagemang – för det är tillsammans vi får världens viktigaste
branscher att blomstra!
Helene Oscarsson, Klusterledare, Vreta Kluster

Det händer på Vreta Kluster
• Samarbeten och synergier skapas
• Idéer genereras, testas, prövas och genomförs
• Företag ingår i ett sammanhang där de kan få inspiration
och utvecklas
• Forskning översätts till företagens verklighet och tillämpas
• Forskning, teknik och metoder hittar nya användningsområden
• Kunskapsöverföring, utbildningar – snabbkurs i lantbruk för
ingenjörer, entreprenörskap, styrelsekunskap, terminshandel –
ofta står kluserföretag och samarbetspartners för innehåll och
klusterorganisationen hjälper till att rigga, bjuda in och genomföra.
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En engagerad resurs för
INNOVATION &
UTVECKLING

Målet med Vreta Kluster är att bidra till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt
inom de gröna näringarna i Östergötland.
Vreta Kluster är en viktig del i Region Östergötlands innovationssystem och samverkar och
samarbetar nära med andra företagsfrämjare såsom: Almi, Lead Incubator, kommunernas
näringslivschefer, Nyföretagarcentrum, Mjärdevi Science Park, Linköpings universitet,
Cleantech Östergötland med flera.
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Vi driver och arrangerar:
Affärsnätverk, seminarier och workshops som
•
•
•
•
•

Bygger nätverk och partnerskap
Genererar nya idéer i samverkan med företag och akademi
Bidrar till skapandet av nya utvecklingsprojekt
Bidrar till att fler får finansiering.
Gör att fler får nya kontakter och affärsmöjligheter

Vreta Kluster ger oss kontaktytor som
annars kan vara svåra att nå från
universitetet. Under en näringslivsdag på klustret, knöt vi flera helt
nya och ovärderliga kontakter som
förhoppningsvis leder till nya
forskningsprojekt.

Processledning

Per Jensen
Linköpings universitet

• Leder processer från idé till projekt
• Bidrar till att projektresultat testas och tillämpas

Mål och fokus just nu …
1. Bygga upp ett test- och demonätverk för att
hjälpa till med steget mellan prototyp och
marknad.
2. Bygga effektiva samarbetssätt med företag
och akademi.
3. Bygga vidare på vårt internationella nätverk
till nytta för företagen och skapandet av
kommande utvecklingsprojekt.

Och hit siktar
vi … framtidens
Här utvecklas

Vår vision är att vara en framgångsrik mötesplats och
utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling som bidrar
till de gröna näringarnas utveckling och tillväxt.

gröna näringar – odling,
skog, djurhållning, energi,
• Skapa nytta för östgötska företag, genom kontakter i Sverige
och världen.mat och fiske
• Fyra hus med
företagföroch
organisationer
inom
Gemensamt
våra hyresgäster
är att de arbetar
inomgröna
de grönanäringar.
näringarna.
I mötet mellan olika verksamheter och företag skapas synergieffekter och

• Hälsocentrum
försom
djur.
nya idéer
ger god utväxling för alla medverkande. Vreta Kluster ligger
på rätt plats och har alla fördelar för framtidssäkrad etablering:
• Internationella
kontakter – Silicon Valley, Barcelona,
Centralt placerat i ett av Sveriges största jordbruksområden
Nederländerna,
partnerskap inför kommande EU-projekt.
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Endast ca 15 min från Linköping City
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Det kan vara lika mycket
innovation i en potatis
som i ett JAS Gripen.
Hollands ambassadör
Phillip de Heer,
vid ett besök 2013

Vretagymnasiet är Vreta Klusters närmsta granne. Vi är viktiga
för varandra och samarbetar kring många frågor.

Exempel på aktiviteter
Terminshandel spannmål, Handelsbanken, Hushållningssällskapet
Djurvälfärdsdag, LiU, SLU
Sensorworkshop – Acreo, LiU, PEA, SLU
Smart logistik – Region Östergötland, LiU
Obemannat flyg – LiU, Mjärdevi SP, SLU
Ultuna Näringslivsdag – LRF Konsult, Lovang, Hushållningssällskapet
Lönsamt miljöarbete i kommuner – Cleantech Östergötland,
Energikontoret
• Nya affärsmodeller – LiU, Grönovation
•
•
•
•
•
•
•

Mer än en kontorsplats
FÖRETAGSPARK

”

På Vreta Kluster bygger samverkan på det personliga
mötet, att man träffas och får förståelse för varandras
förutsättningar. Det är en viktig pusselbit i utvecklingen
av de gröna näringarna.
Jesper Lindström
SP Food/RISE

Som hyresgäst på Vreta Kluster får du mycket mer än en arbetsplats
att gå till. Vi erbjuder ljusa och fräscha lokaler, konferensmöjligheter,
utbildningar och events. Men framförallt, hos oss får du tillgång till
ett unikt affärsnätverk.

Varje dag bjuds på klusterfika för att gynna en löpande
samverkan och kontaktuppbyggnad.

Vreta kluster ligger ca 15 minuter nordväst om Linköping.

I dagsläget finns cirka 30 företag på Vreta Kluster – alla verksamma
inom de gröna näringarna - jord, skog, mat, djurhållning, energi,
vattenbruk och trädgård. Genom att samla många kreativa krafter
på ett och samma ställe vill vi främja nytänkande, skapa affärsidéer,
samverkan och kunskapsutbyte. Gemensamt för våra hyresgäster är
att de har en hög utvecklingsambition och ser just samarbete som en
viktig tillväxtfaktor.

Som hyresgäst kan du hyra plats i en hundgård som drivs av personalen.

MÖTEN &
KONFERENSER

När du vill ha kreativa
och effektiva möten
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En av fördelarna med Vreta
Kluster är alla aktiviteter.
Där hittas nya infallsvinklar
och nya kontaktytor. Ibland ser
man direkt kopplingen till den
egna verksamheten. Ibland är
kontakterna mer oväntade.
Elenore Wallin,
Hushållningssällskapet
Östergötland

Klustret är en idealisk samlingsplats för kreativa tankar. Och människor.
Vi delar gärna med oss av våra fina lokaler, när det är dags för konferens
eller event.

Våra möteslokaler är öppna och ljusa, fullt tekniskt utrustade
och täcker in allt från små till stora sällskap.

Här finns en rymlig aula och flera ljusa och fräscha sammanträdesrum,
de två största med plats för upp till 120 personer.
Arrangerar du möten, konferenser eller event hos oss, har du naturligtvis
tillgång till trådlöst nätverk och AV-utrustning. Vår egen mötesvärdinna
hjälper dig också gärna med bokning av lokaler, beställning av fika eller
lunch, eller annat som behövs för ett riktigt lyckat event.
Välkommen att höra av dig för en bokning!

Vårt lättillgängliga men samtidigt lugna läge ger möjlighet för
aktiviteter både inne och ute.

Utsikten från många av våra konferensrum är både vilsam och hänförande.

Vi hjälper dig med bokning av lokaler, beställning av fika eller
lunch, eller annat som behövs för ett lyckat event.

Korta fakta om Vreta Kluster
• Startade i november 2011
• Målet är att bidra till nya innovationer, tillväxt, jobb
och utveckling i gröna näringar
Huvudmän
• Vreta Kluster är en organisatorisk enhet inom
Sankt Kors Fastighets AB
• Finansiärer: Linköpings kommun, Region Östergötland
Leds av en liten operativ ledningsgrupp:
• Sten Gunnar Johansson, Sankt Kors Fastighets AB
• Magnus Börjeson, AgroÖst
• Peter Larsson, Region Östergötland
• Näringslivsinput från referensgrupp med ca 15 personer

Exempel på resultat:
25 000 personer i olika möten och seminarier sedan starten
30 företag i företagsparken
Enligt en färsk kundundersökning:

81% tycker att Vreta Kluster skapar nytta för deras verksamheter
75% har fått nya kontakter
57% har fått nya affärsidéer
95% tycker att klustret bidragit till att göra de gröna näringarna
		

mer kända och synliga.

Vill du veta mer? kontakta oss
Helene Oscarsson - Verksamhetsledare
Mobil: 0703-19 76 43
helene.oscarsson@vretakluster.se
Per Lindahl - Projektledare
Mobil: 0708-69 70 12
per.lindahl@vretakluster.se
Caroline Danielsson - Grafisk produktion och digitala kanaler
Mobil: 0725-84 73 38
caroline.danielsson@vretakluster.se
Karin Wissman - VD-assistent/Projektadministration
013-29 41 89
karin.wissman@vretakluster.se
Malin Alm - AgrDr, Projektledare
013-26 33 96
malin.alm@vretakluster.se
Helena Carlsson - Konferenser/reception
013-26 34 99
bokning@vretakluster.se

Uppsala

Oslo
Karlstad

Örebro
Norrköping
Vreta Kluster

Stockholm

Linköping

Jönköping
Göteborg

Kalmar
Helsingborg
Köpenhamn

Malmö

VILL DU HYRA LOKALER? KONTAKTA OSS.
Ulrika Backlund
Tel: 013-26 36 12
ulrika.backlund@sanktkors.se
Emma Alsér
013-26 34 69
emma.alser@sanktkors.se

Teknik- och affärsutveckling i gröna näringar

w w w.vretakluster.se

