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Intensivt år på alla fronter

2019 I KORTFORM

2019 BLEV ETT INTENSIVT OCH HÄNDELSERIKT ÅR för Vreta Kluster. För egen del har
jag aldrig tidigare upplevt ett större intresse för hållbar och närproducerad mat i samhället, så länge
jag har verkat i den här branschen. Det får i sin tur effekt för Vreta Klusters verksamhet. Vi möter fler
innovatörer, vi ser en större efterfrågan på affärs- och teknikutveckling i företagen och vi blir inblandade
i fler tillväxtprojekt. En underbar tid för de gröna näringarna, helt enkelt.
VRETA KLUSTERS VERKSAMHET är till stor del projektdriven. 2019 har varit ett år med stora,
intressanta projekt som kan få avgörande betydelse för branschens framtid. Exempelvis är vi med och
driver Agtech 2030 som ska göra Sverige världsledande inom jordbruksteknologi. Vi är även med i
projektet Swedish Scaleups, ett projekt som i samarbete mellan elva inkubatorer och Science parks
stöttar företag att ta sitt nästa, stora tillväxtkliv.

personer besökte Vreta Kluster under 2019

VID SIDAN OM DE STORA PROJEKTEN driver vi på det viktiga arbetet med att uppfylla målen

i den regionala livsmedelsstrategin. Vreta Kluster har uppdraget att koordinera genomförandet av
strategin, och här finns många fantastiska exempel på hur vi kan öka produktionen och konsumtionen
av livsmedel i Östergötland. Hela vägen från de offentliga kökens engagemang för att få tag i närproducerade råvaror till de lokala kockarnas strävan efter att lyfta fram specialiteter från trakten på menyerna.
Det händer oerhört mycket på det här området nu, vilket förhoppningsvis lantbruksföretagen snart
märker av som en ökad efterfrågan och därmed bättre lönsamhet.

evenemang arrangerades av
Vreta Kluster under 2019
bolag finns i företagsparken

I VÅR FÖRETAGSPARK händer det också mycket. Vi har blivit fler medarbetare, fått in fler företag

i företagsparken och vi har under året lanserat konceptet Flexkontor. Där kan företag hyra in sig som
inte behöver ett kontor varje dag, men vill ha tillgång till Vreta Klusters nätverk och affärsmöjligheter.

UNDER ÅRET HAR VI STARTAT ETT VISIONSARBETE i Vreta Kluster, för att uppdatera och vässa

aktiva projekt drev
Vreta Kluster vid
utgången av 2019

vår vision. Det har hänt mycket i Vreta Kluster sedan starten 2011, för nästan tio år sedan, och det är
dags att ställa in siktet för vart vi ska de kommande tio åren. Några frågor som står högt på agendan
i branschen är lönsamhet, affärsutveckling, klimat och digitalisering. Det är några av de frågor vi
kommer att fokusera på för att vara en nyttig aktör för det gröna näringslivet även i framtiden.

personer arbetar i företagsparken,
alla bolagen inräknade

VI FÖRSTÄRKER ORGANISATIONEN, för att fortsätta vara en kraftfull
utvecklingsaktör, med en ny vd under 2020. Själv kommer jag att övergå till
en tjänst med fullt fokus på kommunikation och utveckling. Jag ser mycket
fram emot detta och att fortsätta vara med och bidra till ökad affärs- och
teknikutveckling i världens viktigaste branscher, de gröna näringarna.

medarbetare
är anställda i
Vreta Kluster AB
temaledare arbetar med Vreta Klusters olika temaområden
HELENE OSCARSSON
vd, Vreta Kluster

Teknik- och
produktutveckling

Företagspark
Flexkontor

Nätverk och
kontakter
Utbildning

Konferens
och möten

Affärsutveckling
Innovationsledning

Skapa
innovationsevent

kronor var projektomslutningen i Vreta Klusters projekt

O M VÄ R L D S S P A N I N G

PROJEKT OCH EVENEMANG

En bransch
i förändring
KLIMAT OCH TILLVÄXT – det är ett par av de stora

framtidsfrågorna i de gröna näringarna. Klimatutmaningen
påverkar branschen i olika riktningar. Den kommer att
kräva anpassningar, men kan också innebära möjligheter.
För många företag i de gröna näringarna är frågan om
lönsamheten den som är helt avgörande för framtiden.

Projekt och evenemang
VRETA KLUSTERS KÄRNVERKSAMHET är att driva

Lönsamhet, klimat och digitalisering
driver de gröna näringarna framåt.
Digitalisering, teknik och AI är andra frågor som påverkar
de gröna näringarna. Här ger några olika personer en
trendspaning på branschen och hur omvärlden påverkar
Vreta Kluster.

Det finns många utmaningar i framtidens livsmedelsförsörjning och de gröna
näringarna. Östergötland har förutsättningar att bidra till nya lösningar som
stärker konkurrenskraften hos länets företag och levererar hållbar produktion
och distribution till framtidens konsumenter. Vreta Kluster har och kommer
att ha en avgörande betydelse som utvecklingsmiljö för dessa frågor.
Teknik och digitalisering kommer att
fortsätta sin frammarsch inom de gröna
näringarna, liksom arbetet med alternativa
grödor. Vi kommer att se ett ökat fokus på
nationell självförsörjning. I en värld av
snabb förändring blir kravet på omvärldsbevakning och samverkan allt viktigare,
så även för Vreta Kluster i den fortsatta
utvecklingen.
Anna-Maria Jakobsson,
VD Sankt Kors

De gröna näringarna är framtiden i
ett hållbart samhälle. Då ser jag Vreta
Kluster som en självklar del för att foga
samman forskning, innovationer och
olika aktörer inom branschen för en
framgångsrik framtidsutveckling.
Jeanette Blackert,
Blackert lantbruk

Jag tror att hållbarhetstrenden kommer
att förstärkas och att företag på alla
nivåer blir tvungna att tydligare tala
om vad deras arbete ger för faktiska
effekter. Det gör att detaljkraven på
enskilda aktörer stärks allt längre ned i
kedjan om man vill vara med i matchen.
Om en lantbrukare börjar köra traktorn
på HVO eller börjar med plöjningsfri
odling vill hen ju få en merbetalning för
det på marknaden.
Jesper Lindström,
temaledare Mat, Vreta Kluster

tillväxt inom de gröna näringarna och leda idéer till verklighet. En stor del av det arbetet drivs i form av projekt och
event. Under 2019 har Vreta Kluster tagit närmare kontakt
med flera företag och organisationer för att förtydliga vad
klustret kan erbjuda inom till exempel affärsutveckling,
innovationsledning, produktutveckling och utbildning.
Under året har också förberedelser pågått inför kommande
projekt, som till exempel ett EU-projekt om livsmedel som
går ut på att skapa living labs och att testa tredjepartscertifiering för lokala varumärken. Nio ansökningar till projekt
har skickats och väntar på beslut från finansiärer. Om det
blir positiva svar, kommer det att leda till vidare utveckling
inom de gröna näringarna.

ansvarig näringslivsutveckling,
Region Östergötland

I MARS GICK STARTSKOTTET FÖR AGTECH 2030,

Det är svårt att prata om en isolerad trend som specifikt påverkar den gröna
näringen, eftersom allt mer eller mindre är sammankopplat. Den exponentiella
tekniska utvecklingen, demografiska förändringar, globaliseringen, hållbarhet
och cirkulära system, för att nämna några. Vreta Kluster verkar i gränssnittet
mellan akademin och näringen och kan skapa de skärningspunkter som behövs
för att tillgängliggöra forskning, ny teknik för framtidens lösningar och nya
hållbara affärsmodeller.
Malin Ljung,
näringslivsutvecklare,
Linköpings kommun

det nationella Vinnväxt-initiativet som ska bidra till att
göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden. Linköpings universitet är projektägare och
Vreta Kluster är en av processledarna i projektet. Målet
är att etablera en innovationsmiljö för morgondagens
lantbruk, med fokus på sensorer, digital teknik, AI och
positionering. Några projekt har redan kommit igång,
bland annat en förstudie om könsbestämning av värphönsägg. Under 2019 har Agtech 2030 bland annat deltagit
på Borgeby Fältdagar, i Almedalen och gjort en omvärldsspaning på Agritechnica i Hannover, världens största
mässa inom lantbruk med stort fokus på innovationer.

Den gröna näringen upplever ett ökat omvandlingstryck. Det gäller teknik,
regelverk, konsumentpreferenser och mycket annat. Det skapar nya krav på
utveckling hos gröna företag och allt fler inser att ensam inte är stark. Till och
med de stora bolagen i branschen börjar etablera nya samarbetsstrategier.
Plattformar som Vreta Kluster kommer därför sannolikt att få en ökad betydelse.
Per Frankelius,
docent vid Linköpings universitet
och processledare för Agtech 2030.

En av flera utmaningar är hur vi möter efterfrågan av växtbaserat protein
som är svenskproducerat. En annan är hur vi skapar nya tekniker för att odla
grönsaker året om. Dessutom måste vi få kunden att vilja betala för merkostnaden.
Globalt kommer bristen på grönsaker vara största hotet mot folkhälsan. Vi i
Sverige har bra jordar och vatten, vi måste tänka innovativt för att kunna bidra
till livsmedelsproduktionen i världen.
Louise Ridderström,
verksamhetsledare Östgötamat

INOM RAMARNA FÖR SWEDISH SCALEUPS –
projektet där tio företagsinkubatorer och science parks i
Östra Mellansverige samverkar för att fler företag ska växa
– driver Vreta Kluster tillväxtsupport för företag inom
gröna näringar. Under året har en growth circle arrangerats,
med temat funktionella livsmedel. De deltagande företagen,
bland andra Biototal, Wellnox och Kinda gurka, har till
exempel fått hjälp med att öka mervärdena av sina produkter.

Företagen har träffats fyra-fem gånger i nätverket och
stöttat varandra i de behov var och ett har för att möjliggöra sin fortsatta tillväxtresa. Vreta Kluster har hjälpt till
med skräddarsytt stöd och handplockad kompetens för
att möta företagens specifika behov
SKOGSSTRATEGIN – ÖSTERGÖTLANDS GRÖNA
HJÄRTA är ett kommunikationsprojekt med syfte att

öka kunskapen om skogens många värden. Målgruppen
är inte bara skogsägare utan även byggföretag, studenter,
arkitekter, kommuner med flera. Under 2019 ordnade
Vreta Kluster, för att möta företagens specifika behov, flera
större evenemang inom projektets ram: Bränder i skogen,
Den cirkulära skogen och Skogen som samhällsbyggare.
DIGITALT FJÄDERFÄSTALL är ett projekt som pågått
ett drygt år i Vreta Kluster och som avslutades i april 2019.
Målet med projektet var att ta reda på om det är möjligt
att simulera klimatet i ett värphönsstall med hjälp av avancerad digital teknik och om simuleringen kan användas
för att utvärdera och förbättra stallklimatet. En stor del av
arbetet har gjorts av forskare på Linköpings universitet,
i samarbete med Vreta Kluster och HIR Skåne som är ett
konsultföretag inom lantbruksrådgivning.
Slutrapporten presenterades under 2019 och resultaten
ser lovande ut – det tycks vara möjligt att simulera en miljö
som liknar verkligheten så att problemen med klimatet i
stallen kan lokaliseras på ett helt nytt sätt.
DEN REGIONALA LIVSMEDELSSTRATEGIN är ett
viktigt arbetsområde för Vreta Kluster. Den ska driva på
konsumtionen av lokal mat i Östergötland och bidra till
att produktionen av livsmedel ökar. Under året har Vreta
Kluster arbetat vidare med aktiviteter inom de fyra fokusområdena i livsmedelsstrategin – kund och konsument,
konkurrenskraft, offentlig upphandling och trygghet.
Bland annat var Vreta Kluster på plats under tävlingen
Årets Kock i september där målet var att visa upp innovativ och hälsosam mat och lyfta fram lokala livsmedelsproducenter i länet. Elever från Dackeskolan lagade mat
på råvaror från östgötska lantbrukare, och besökarnas
smakpreferenser registrerades med en app i samarbete
med Alfred Nobel Science Park.
Ett av målen inom den lokala livsmedelsstrategin är att
livsmedelssektorn i Östergötland ska vara det ekonomiska
dragloket om tio år. Som ett steg på vägen har Vreta Kluster
genomfört många aktiviteter för att öka andelen östgötsk
mat som handlas upp av de offentliga köken. Inom offentlig
upphandling får länets kostchefer en allt viktigare roll
eftersom det är viktigt, inte minst ut ett näringslivsperspektiv,
att köpa lokalt producerade råvaror. Under sommaren
besökte flera av kockarna i kommunernas storkök lokala
lantbrukare för att få en inblick i nya råvaror.
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Den 13 mars arrangerade Agtech
2030 en kick off på Vreta Kluster,
för deltagande företag och organisationer som ska göra Sverige
världsledande inom området
jordbruksteknologi.

Innovation i jordbruket
var temat för ett
seminarium i East
Sweden Arena i
Almedalen 2019. På
scen stod bland andra
Per Frankelius,
processledare för
Agtech 2030 och
Vreta Klusters vd
Helene Oscarsson.

Innovativa livsmedel som gråärt och åkerböna. Och så en forskningsstudie om
hur smakupplevelsen påverkas av vad vi vet om maten. Det var ingredienserna
när Vreta Kluster och Alfred Nobel Science Part mötte besökarna under tävlingen
Årets kock den 12-13 september.

En del i den regionala livsmedelsstrategin är
att skapa en dialog mellan konsumenter och
livsmedelsproducenter. Ett led i det arbetet
var när LRF under sommaren 2019 fanns med
på både Vätternrundan och O-Ringen för att
prata bra mat från svenska bönder.

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) var en av deltagarna under
seminariet ”Goda exempel inom offentlig sektor för att uppnå målen i
livsmedelsstrategin”. Han framhöll Östergötland som ett lysande exempel
och smakade gärna på de lokalt producerade godbitarna från Victoria
Kahnborg-Edoff, som arbetar med projektet Drivbänk.

I maj bjöd Vreta Kluster och Sankt Kors in till frukostmöte
där arkeolog Tom Carlsson, Stiftelsen Kulturmiljövård,
berättade om fynd och lärdomar från utgrävningarna i
samband med byggstart för etapp 3 av Vreta Kluster.

En delegation från Vreta Kluster och Agtech 2030 besökte i november Agritechnica, världens största
mässa inom jordbruksteknik inom de gröna näringarna. Syftet var att trendspana och få en bild av
teknologi och innovationer på internationell nivå.

I november deltog Vreta
Kluster, tillsammans med lokala
företag och naturbruksprogrammen
i Östergötland, vid arbetsmarknadsmässan Ultuna näringslivsdag.
Syftet var att träffa studenter vid
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,
och presentera Östergötland för att
locka kompetens till regionen. Bland
annat lyftes de starka tech-bolagen
inom de gröna näringarna, som är i
stort behov av kompetens.

Christian Hiss från det medborgarägda
aktiebolaget Regionalwert Freiburg var en
av talarna när Vreta Kluster och Cleantech
Östergötland tillsammans arrangerade Green
Investment Day i september. En heldag om
kapitaltillskott i gröna företag.

Panelen vid Vreta Klusters seminarium ”Skogen som samhällsbyggare” var enig – trä är byggmaterialet som gäller. Från vänster: Johan
Thorsell, Växjö kommun, Urban Blomster, Södra, Eva Lindstén, Lindsténs fastigheter, Barbara Vogt, White arkitekter, Linda Malmén, hållbarhetschef Linköpings kommun samt moderator Tomas Nord, lektor vid Linköpings universitet.

PROJEKT OCH EVENEMANG

F Ö R E TA G S P A R K

Uppskattad samlingsplats
för branschen
I juni var holländska Food Valley på besök i Östergötland och besökte då bland annat Vreta Kluster. Food Valley är en region i Nederländerna
med 1 500 jordbruks- och livsmedelsföretag samt totalt 8 000 forskare vid både forskningsinstitut och universitet. Regionen har start fokus på
teknikutveckling och innovation.

Under våren arbetade civilingenjörsstudenter i kursen ”Innovativt entreprenörskap” vid Linköpings universitet
med temat ”Det digitala djuret” för
att hitta nya, tekniska lösningar för
effektiv och hållbar djurhållning.
Studenterna presenterade sina idéer
under en eftermiddag på Vreta Kluster,
ett evenemang som lockade besökare
från stora delar av landet. Ett av förslagen var en applikation som hjälper
till att upptäcka och sprida information
om en farlig sjukdom hos bin.

PROJEKT 2019

FINANSIÄR

STARTDATUM

BER. SLUTDATUM

Könssortering Tuppägg

Svenska Ägg

19-06-01

19-10-30

Östgötaproducerade livsmedel
lanseras till offentliga kök

Leader
Folkungaland

19-02-01

21-02-01

Test och utvärdering av ett digitalt
utbildningskoncept till nytta för
Sveriges fjäderfäbransch

Stiftelsen
Lantbruksforskning

19-09-01

20-07-31

Säkra våra lokala livsmedelskedjor
genom medborgarstödd finansiering

Länsstyrelsen
Östergötland

19-10-31

19-12-09

Swedish Scaleups

Tillväxtverket

18-06-01

21-09-30

Samarbetsinsatser för implementering
av insatsområde Offentlig mat

Länstyrelsen
Östergötland

18-12-03

21-12-01

Årets kock 2019

Länsstyrelsen
Östergötland

19-09-17

19-09-17

Digital mötesplats matchning för ökad
cirkulär ekonomi i livsmedelsbranchen

Krinova

10-01-01

19-11-28

Gröna näringars utveckling
3.0 Livsmedelsstrategin

Region
Östergötland

18-01-01

20-12-31

Ångmaskin

Jordbruksverket

18-01-01

19-12-31

Marknadslyftet

Leader
Folkungaland

19-01-01

21-12-31		

Agtech 2030 Huvudprojekt

Vinnova

18-12-31

20-12-31

RUBIZMO - Affärsutveckling för lantbruksföretag

SLU

19-02-01

21-02-05

Digitalt fjäderfä - Stallklimat fjäderfä

Stiftelsen
Lantbruksforskning

19-08-26

19-08-26

UDI - Innovativ proteinproduktion för cirkulära
näringsflöden och bättre djurhälsa

Vinnova

19-03-31

19-12-21

Skogsstrategi Regionala insatser

Länsstyrelsen
Östergötland

19-03-17

19-12-31

VRETA KLUSTER HAR MED ÅREN blivit en självklar
samlingsplats för företag i branschen. Vreta Kluster bjuder
på en familjär känsla med gemensam morgonfika. Det starka
nätverket, med närhet till kompetens och rådgivning från
experter i de olika företagen, ger stora synergieffekter och
mervärden för företagen i huset.

Genom att kombinera goda kontorsmöjligheter,
enastående nätverkande samtidigt som man
kan öppna fönstret för att höra vinden susa,
fåglarna sjunga och traktorerna brumma blir
Vreta Kluster helt unikt.
Victor Johansson,
Produktutvecklare, Dataväxt

I DAG FINNS ETT 30-TAL FÖRETAG i företagsparken
och i december 2019 var alla rum uthyrda. Det innebär att
mellan 130 och 150 personer arbetar i klustret varje dag.
Nya hyresgäster under 2019 är Alnarp Cleanwater, som
arbetar med bioreningsverk för avloppsvatten. Dessutom
övergick förtaget Gideskog och Samuelsson, en affärsbyrå
inom den agrara sektorn, över till att bli fast hyresgäst.
Under året har projekteringen av utbyggnaden med ett
tredje hus gått vidare. Enligt planen ska det första
spadtaget till byggnationen tas i maj 2020.

Att Branschorganisationen Svenska Ägg har sitt
kansli/huvudkontor på Vreta Kluster, mitt i en
av Sveriges äggtätaste regioner, är en stor fördel
eftersom även Vreta Kluster AB har inriktning
att göra nytta för fjäderfäbranschen.
Marie Lönneskog Hogstadius,
verksamhetsledare Svenska ägg

I APRIL STOD VRETA KLUSTERS NYA FLEXKONTOR
FÄRDIGT. Det är ett rum med fyra fullt utrustade kon-

torsplatser för företag som vill vara knutna till klustret,
men inte är där så ofta att de behöver en fast plats. Alla
bekvämligheter som kommer med ett hyreskontrakt ingår;
morgonfika, fri parkering, tillgång till hundgård, bättre
priser på konferensbokningar och det viktiga nätverk som
Vreta Kluster innebär.

De gröna näringarna är den röda
tråden i fullbelagda företagsparken
Under året har fyra hyresgäster bokat plats i flexkontoret:
LELY – arbetar med teknik och återförsäljning av

mjölkrobotar.

ENVINN – återanvänder erfarenheter från innovation,

forskning och utveckling i teknikindustrin till nya projekt
inom grön och hållbar utveckling.

CREATIVE OPTIMIZATION – utvecklar optimeringslösningar för bättre planering i skogsförsörjningskedjan.
AGRI OPT – omvandlar svårtolkad data till värdefulla
slutsatser för att bidra till en mer effektiv och hållbar
växtodling.

Som startup med ett ben i lantbruket och ett ben i
teknikfronten är det en stor fördel för oss att kunna
använda flexkontoret på Vreta Kluster för att
komma närmare våra kunder och andra aktörer
i de gröna näringarna. Dessutom blir vi del av
Vreta Klusters omfattande kompetensnätverk med
informationsträffar och andra event som kan ta
vårt bolag framåt.
Isak Nielsen,
vd, Agri Opt

ANSTÄLLDA OCH HYRESGÄSTER HAR MÖJLIGHET

att ta med sin hund till Vreta Kluster och ha den utomhus i
en hundgård på dagarna. Under 2019 mer än fördubblades
antalet gårdar, från 10 till 22. Inflyttningen i den nya delen
skedde efter semestern. Hundgården sköts av den ideella
föreningen ”Klusterhundgården”.

O R G A N I S AT I O N , V I S I O N

STYRELSE

Stärkt kapacitet
och ny vision

Två nya medarbetare under året
och visionsarbete för en ny målbild.

VRETA KLUSTER HAR EN TYDLIG MISSION – att få
företagen i världens viktigaste branscher att blomstra.
Sedan starten 2011 har klustret snabbt utvecklats till en
framstående innovations- och utvecklingsarena för gröna
näringar. I dag erbjuder Vreta Kluster innovationsledning
genom event och projekt, en företagspark för företag inom
de gröna näringarna samt utbildning och en konferensdel.
Sedan 2017 drivs Vreta Kluster som ett aktiebolag med
Sankt Kors Fastigheter som huvudägare.
INTRESSET FÖR HÅLLBAR, NÄRPRODUCERAD mat

växer kraftigt. För att möta det intresset och driva affärsutveckling och tillväxt i de gröna näringarna, har Vreta
Kluster under året stärkt sin organisation. Två nya medarbetare har rekryterats, vilket innebär att Vreta Kluster nu
har totalt fem medarbetare. Henrik Wemmert är ny verksamhetsledare med inriktning på projektstyrning
och Ellen Nyström är ny verksamhetsledare med fokus
på projektekonomi. Rekryteringarna innebär en kraftig
kapacitetsförstärkning och tillför både stadga och stabilitet
i det fortsatta utvecklingsarbetet.

VRETA KLUSTER HAR VISIONEN att bli Sveriges bästa
och en av världens mest framgångsrika utvecklingsplatser.
Klustret ska vara en framgångsrik mötesplats och utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling som bidrar till
de gröna näringarnas utveckling och tillväxt. Med tanke
på den snabba utvecklingen sedan starten, inleddes under
2019 ett arbete med att uppdatera Vreta Klusters vision.
Syftet är att undersöka hur Vreta Klusters framtida målbild
ser ut utifrån de senaste årens utveckling, den nuvarande
positionen och omvärldens behov. Arbetet drivs i nära
samverkan med externa intressenter.
VRETA KLUSTERS UTVECKLING behöver fortsätta, för att
skapa en struktur och ett arbetssätt som svarar upp mot de
många förfrågningar och önskemål som kommer. För att
frigöra kraft att utveckla de processerna ytterligare, kommer
en ny vd att tillsättas under 2020. Nuvarande vd Helene
Oscarsson kommer att gå över till en ny tjänst i bolaget
med fokus på utvecklings- och kommunikationsfrågor.

Byte på
ordförandeposten
Vreta Kluster ägs av fastighetsbolaget Sankt Kors, som
också har ordförandeposten i styrelsen. Under 2019 har
Sankt Kors vd Johan Kristiansson varit ordförande i bolaget, ett uppdrag som han lämnade över till Anna Maria
Jakobsson i samband med att hon gick in som vd för Sankt
Kors den 1 januari 2020.
ANNA-MARIA JAKOBSSON
ordförande från och med 2020

JOHAN KRISTIANSSON
ordförande till och med 2019

Gör till vardags:
Vd för Sankt Kors Fastighets AB.

Gör till vardags:
Senior advisor vid Sankt Kors
Fastighets AB

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Att våga ta höjd i arbetet med
den nya visionen med en stark förankring i vad som verkligen skapar
nytta för företagen inom de gröna
näringarna i regionen.

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Det viktigaste för Vreta Klusters
utveckling framöver är som jag ser
det att fullfölja byggnationen av hus
3, att få en större affärsutveckling
mellan företagen Inom och utom
klustret och få ett bredare
samarbete med akademin.

PETER LARSSON

STEN GUNNAR JOHANSSON

Gör till vardags:
Ansvaring för näringslivsutveckling,
Region Östergötland

Gör till vardags:
Konsult med fokus på kreativa och
innovativa miljöer i Sverige och
utomlands.

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Att Vreta Kluster har kapacitet
och funktioner som levererar nytta
till de gröna näringarna och fortsätter
upplevas som en innovativ och
neutral möjliggörare.

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Vreta Kluster är etablerat som en
utvecklings- och innovationsarena
för de gröna näringarna och har
många år av utveckling och
expansion framför sig.

KATARINA WIKLUND

LENA PHILIPSON

Gör till vardags:
Vd för Hushållningssällskapet
Östergötland

Gör till vardags:
Sitter i olika styrelser, bland annat
inom den gröna näringen, som Vinnväxt-initiativet Agtech 2030.

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Att företagen på Vreta Kluster
fortsätter att utvecklas. Nya verksamheter i nybyggnaden kan bli en
injektion för hela området och mer
samverkan med Vreta Utvecklingscenter skulle ge synergieffekter.
Sist men inte minst är det viktigt
att Vreta Kluster har en drivande
verksamhetsledare.

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Att fortsätta vara en neutral
innovationsplattform där företag och
människor kan mötas i en kreativ miljö.
Vara fortsatt proffsiga med att bygga
broar mellan olika branscher inom den
gröna näringen.

MAGNUS BÖRJESSON

JAN NYSTEDT

Gör till vardags:
Ordförande i AgroÖst, driver
ekologiskt jordbruk med KRAVcertifierad grisproduktion och
växtodling.

Gör till vardags:
Grundare av/engagerad i bolagen
Biototal AB, Agricam och Vänneberga
gård.

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Att fortsätta vara en snabbfotad,
neutral och kreativ utvecklingsoch mötesplats som ger innovativa
personer bränsle för drivkraft och
samarbete.
Medarbetare på Vreta Kluster, från vänster: Ellen Nyström, Helena Carlsson, Malin Alm, Helene Oscarsson och Henrik Wemmert.

Sankt Kors beslutade under 2018 att ta in externa aktieägare
i Vreta Kluster AB med upp till 49 procent av aktierna.
Två av dessa aktieägare tog under 2019 plats i styrelsen
med var sin representant.

Den viktigaste frågan för
Vreta Klusters utveckling?
– Att stötta och hjälpa engagerade
människor, företagare och organisationer
i de gröna näringarna att utvecklas på
ett expansivt och hållbart sätt. Det är
viktigt att Vreta Kluster fokuserar på
dem som verkligen vill och är beredda
att satsa blod, svett och tårar.

Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och en resurs
som bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb
och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland.

www.vretakluster.se
Klustervägen 11, 590 76 VRETA KLOSTER

