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De borgerliga i Eskilstunas fullmaktige
bbr ansluta sig till det goda fbrslag om
mandat och valkretsar som S, V och MP •fc Nominerad

till Arets
guldspade!

UPPLAGAN

itoryn om hur Stig hjalpte Carol!
ipra guld av hennes matladeide

Natdroger ger Eskilstuna
underskott pa 66 miljoner
Arbetsmarknads- och familjeforvaltningen visar dystra siffror i sin delarsrapport - 66 miljoner
kronor minus. Enligt forvaltningschef Thure Morin ar det tydligt vad som ligger bakom.
NYHETERSIDAN4

JOBB & PENGAR SIDAN10

Klas Esberg, larmutvecklare pa.
Omninor, har tagit fram ett effektivt
bransletankslarm som ar popular! pa
marknaden. FOTO: ANDERS NILSSON

Diesellarmet
som ska stoppa
tjuvarna



ENTREPRENdRSKAP Frozzypacks grundare utsedd till Arets nyforetagare i Sverige

Dotterns skolutflykt gav
Carolina vinnande ide

Carolina Sundberg
Alder: Snart 49 Sr.
Familj: Maken Patric och barnen
Rebecca 16 och David, 10.
Bor: Stockholm (fbdd i Boras).
Bakgrund: Drev Lindexbutik i
manga ar innan hon startade del
egna foretaget Frozzypack.
Pick matladeiden: For sex ar
sedan, fran ide till produktion tog
del tre ar.
Frozzypack: Utsags till "Arets
sak" av Designtorget 2011. Har
a'ven varit nominerad till Formex
formidable och blivit massvin-
nare vid en ma'ssa i Belgien.

En god personkemi mellan
Stig Borgefjord och Carolina
Sundberg baddade for att
matladeiden som hon bar >
pa blevverklighet. Att
samma goda ka'nsla infann
sig na'r Caroline besokte
Bonaj i Eskilstuna gjorde att
produktionen hamnade i
Sverige - och Eskilstuna.
FOTO: ANDERS NILSSON



Dotterns sKomtnyKt gav
Carolina vinnande ide
ESKILTUNA Det var en gang en tjej som skulle pa
skolutflykt. Da foddes en ide hos mamman om en
matlada med kyldel. I dag tillverkas tiotusentals
lador om aret - pa Bonaj i Eskilstuna.
Historien om Frozzypack ar sa
har langt en riktig framgangssa-
ga. I dagarna fick uppfinnaren,
Carolina Sundberg, utmarkel-
sen Arets nyforetagare i Sveri-
ge 2013 av Nyforetagarcentrum.

- Jag fick ta emot priset pa
Starta eget-massan och det
kanns helt overkligt fortfaran-
de, sager hon.

Matladan som hon nyligen
prisades for uppfanns nar dot-
tern Rebecca, som da var 10 ar,
skulle pa skolutflykt och vagra-

de art ha med en liten kylvaska
eller en kylklamp i ryggsacken.
Det blev for mycket art bara.

- Det var da jag borjade fun-
dera pa en losning med en inte-
grerad kyldel i sjalva matladan.

Den skulle heta Coolpack eller
Coldpack, tankte Carolina. Men
det var redan upptaget.

- Da sa Rebecca: 'Den ska heta
Frozzypack med dubbla z:a och
sa tillade hon: 'Keeps your lunch
cool and fresh'.

Sa det fick bli Frozzypack. Ca-
rolina borjade utveckla produk-
ten och fick kontakt med Almi
som i sin tur formedlade kon-
takter till konsulter och patent-
ombud. Basta tipset hon fick var
art kontakta en konstruktor fran
Eskilstuna vid namn Stig Borge-
fjord.

- Han hade en angels talamod
nar han skulle hjalpa mig med
konstruktionen och utan ho-
nom hade det inte blivit nagot!

Carohna ville heist producera
i Sverige och Stig hade flera bra
kontakter, bland annat pa Bonaj
i Eskilstuna.

-Jag tog henne dit forst efter-
som jag hade pa kann art tycke
skulle uppsta. Nar vi kom ut dar-

ifran undrade jag om vi skulle
besoka fler. Na, sa Carolina - det
har kanns sa ratt, berattar Stig
Borgefjord.

Niklas Ryden ar vd for Bonaj,
som han driver tillsammans
med sin syster, Asa. Han forkla-
rar att de ar oerhort stolta over
art ha fart vara med redan fran
borjan.

Att de hade samarbetat med
Stig tidigare baddade for att allt
fungerade smidigt.

- Vi satte oss ner allihopa re-
dan i ett tidigt skede och gick
igenom konstruktionen och
hur den skulle kunna integreras
i var produktion for att fa allt att
klaffa, Niklas.

"Frozzypack ar
innovation nar den
ar som bast: Att pa
ettenkeltsattun-
derlatta mannis-
korsvardag!"
Urjurynsmotiveringtill priset Arets
nyforetagare i Sverige 2013.

Carolina ar sjalv lite over-
rumplad av forsaljningsfram-
gangen, produkten finns bland
annat pa Designtorget och tio-
tusentals matlador produceras
nu varje ar. I dag driver hon och
maken Patric foretaget Frozzy-

pack, som saljer och distribue-
rar matladan.

- Jag har alltid sagt att jag skul-
le driva eget foretag och nar jag
borjade narma mig 50 insag jag
att jag borde ge mig sjalv chan-
sen. Det har jag gjort nu och jag
hoppas att vi ska kunna fortsat-
ta leva pa det har och utveckla
foretaget vidare. Jag har massor
av ideer pa produkter i mitt hu-
vud som kampar om min upp-
marksamhet - men just nu finns
inte den tiden, sager Carolina.

Therese Noren
therese.noren@ekuriren.se
016-156169

Forsta sandningen med matlador pa vag till Hong Kong
ESKILSTUNA Frozzypack
har Sverige som sin storsta
marknad, men tar nu mark!
flera lander. Deforstatva
pallarna med matlador ar
nu pa vag med skepp till
Kina.

Carolina Sundberg berattar att
ordern fran Kina kom sig tack
vare att en distributor hade sett
matladan i en tidning - och hor-
de av sig.

Carolinas
p roduk te r
kom in 2010
in som "grad-
de pa moset"
i Bonaj s pro-
duktion.

-Vi har all-
tid gatt med
vinst efter-
som vi har
parerat verksamheten och an-
passat vara kostnader efter ra-

Niklas Ryden.

dande forutsattningar. Men ef-
ter att vi 2008 forvarvade fore-
taget Plastprodukter i Eskilstu-
na har det bara varit uppat for
oss, oavsett konjunkturlage, sa-
ger Niklas Ryden.

Tva ar senare kom Carolinas
matlada in i produktionen och
gav ytterligare en skjuts. Utma-
ningen har varit att tajma pro-
duktionstakt med efterfragan
och nu knackar nya marknader

pa dorren for att fa Frozzypack
- som finns i tva varianter och
massor av farger.

- Kanske till och med lite for
manga, sager Carolina och
skrattar.

- Vara storsta marknader ar
an sa lange Norden och Frankri-
ke, fast det tillkommer nya hela
tiden, berattar Carolina.

Kinaordern ar relativt liten,
men kan vara borjan pa nagot.

- Kina ar ju en gigantisk
marknad sa om matladan fin-
ner en massa kopare dar kan
allt handa. Det vore kul med
produktion dygnet runt i oli-
ka skift och att kunna investe-
ra i nya maskiner och verktyg.
Det vore en hqjdare. Vi far val
se vad som hander. Carolina ar
i alia fall oerhort bra pa att sal-
j a och marknadsfora, sager Nik-
las Ryden.

Carolina sjalv ar riktigt nqjd

over trenden med att svensk-
producerat nu far aka andra va-
gen - till Kina.

- Svensktillverkat har en kva-
litetsstampel utomlands och
sarskilt i Kina. Det kan vi anvan-
da oss av, sager hon.

Therese Noren
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