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Ny avdelning

Prisbelönt uppfinning

Kylda matlådor
gav nyföretagarpris

SPORT & FRITID

Carolinas lådor på väg att spridas över världen
Förmedling av leksaker, barnartiklar
och kläder för hela familjen

När Carolina Sundbergs
dotter skulle på utflykt ville
hon inte släpa kylväska och
kylklampar utöver all packning. Carolina började leta
efter en smidig matlåda med
kylfunktion. När hon inte
hittade någon, föddes idén
till Frozzypack. Kyllådorna
har nu gjort henne till Årets
nyföretagare i Sverige.

Välkomna!

Öppet: Vard 10-18 - Lörd 10-15
Fredsg. 5 - Nb i Gallerian Havet - Tel. 520 112 35

SOFIA KÄLLGREN

Haninge. – Det känns overk-

Carolina började leta efter en
matlåda med kylfunktion,
men hittade ingen. Det var då
hon kom på idén om en matlåda med kyla i locket som
håller maten sval hela dagen.
Hon tog med sig förslaget
till Nyföretagarcentrum. Därigenom kom hon i kontakt
med konstruktören Stig Borgefjord som trodde på idén.
– Efter tio månader hade vi
en prototyp som såg ut precis som jag ville. Det tog lite

Carolina Sundberg. 

Foto: Privat

tid, men det var en risk han
tog för att han trodde på mig.
Han hade en ängels tålamod.
Carolina Sundberg tänkte att den färdiga produkten
skulle heta Coolpack eller
något liknande.
– Men min dotter sade
direkt; Den ska heta Frozzypack med två zäta. Och så fick
det bli.
Carolina ville lägga produktionen i Sverige. Valet
föll på Bonaj i Eskilstuna, ett
företag som Stig Borgefjord
hade samarbetat med tidigare.
– Svensk produktion står
för kvalitet. Jag får beställningar från andra länder just
för att kyllådorna är tillverkade i Sverige. Just nu skickar
vi iväg vår första sändning till
Hongkong, säger hon.
Det tog Carolina tre år från
idé till färdig produkt. När
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RABATT FÖR

BARN & VUXNA PÅ
HEPATIT-A, HEPATIT-B
HEPATIT-A+B
(TWINRIX)
T.O.M. 1/11

VACCINERA DIG HOS OSS!
Haninge C
Poseidon Torg 1A
(vid biblioteket)

DROP-IN

Må-fr 10–18, lö 10–15
14.00
lunch mån-fre 13.30–

www.sveavaccin.se
Vi erbjuder snabbsmärtlindring med Pain Ease till spruträdda barn
Svea Vaccin samarbetar med Project Playground, för Sydafrikas barn

årets nyföretagare. Carolina Sundberg från Vendelsö fick
priset för sin uppfinning Frozzypack, en matlåda som håller
maten kall i minst sju timmar. 
Foto: Privat

hon hade bestämt sig för att
satsa sade hon upp sig från
sitt jobb som butikschef på
Lindex. Hon behövde också investera en halv miljon
i formverktyg. Det blev några sömnlösa nätter, berättar
hon. Men drömmen om att
driva eget företag var stark
och här såg hon chansen.

När Frozzypack väl lanserades, den visades på Formexmässan första gången,
hände allt ganska snabbt.
Uppfinningen verkade fylla ett tomrum och 2011 utsåg
Designtorget Frozzypack till
Årets sak. Numera är hennes
man också anställd i företa-

get och Frozzypack har börjat hitta ut i Europa.
– Bland annat har norrmännen tagit den till sig
eftersom skolbarnen har med
sig lunch. Den är uppskattad
inom friluftslivet och bland
hantverkare som inte alltid
har tillgång till pentry.
I år fick Carolina Sundberg
priset som Årets nyföretagare i Sverige. Juryns motivering var att Frozzypack är
innovation när den är som
bäst, det vill säga att på ett
enkelt sätt underlätta människors vardag.

Lördag 28 dec
kl 19.00

SORUNDA KYRKA
Biljetter i Sorunda Hästbutik 250kr

Stek 2–2,5 kg
Grytbitar 1 kg
Lövbiff av innanlår 1 kg
Älgfärs 1 kg

1499:-

Öppet: Tis-fre 11-18
Lör 11-15
Tel: 08-530 410 00

Carina Albin
carina.albin@nhp.se
08-587 122 11

Alla helgon öppe
Alla-helgon-öppet
lörd-sönd 10–1
Lördag 2 nov 10-15
Söndag 3 nov 10-13

Skifte till
vinterhjul
inkl hjultvätt

400:--

r
• Gravrosette
• Kransar
.m.
• Gravlyktor m

*Gäller för konsumenter vid köp av 4 Pirelli
vinterdäck (eller 125:– /däck) t.o.m 131231
eller så långt lagret räcker. Går ej att kombinera med andra erbjudanden och avtal.

Välkomna önskar Siw och Ray

Nynäsvägen 24 • Tel 520 218 50 • Mobil: 070-342 93 31
blomstersnackan@telia.com

Nynäshamn
Karminspinnarvägen 4 | 08 520 271 41

EN MEDVETEN KÖTT- OCH DELIKATESSBUTIK

ÄLGLÅDA

Ord pris 1669:-

Årets
julkonsert!

Arrangör:

ligt, säger Carolina Sundberg
från Vendelsö efter att ha fått
priset som Årets nyföretagare i Sverige.
Allt började en vintermorgon när dottern skulle åka
skridskor med skolan. Pannkakorna skulle ligga i ryggsäcken i fem timmar innan
det var dags för lunch.
– Jag ville lägga maten i
en kylväska, pannkakor fem
timmar senare är inte så roliga. Men det blev för mycket
att släpa på tyckte hon.

Vi satsar på kvalité
och djurens välmående.

Veckans ”Pannfärdiga”
v 43 Wallenbergare
v 44 Oxrullader
ord. pris 179:-/kg

149:-

/kg
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