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intervju att Djursholmsbon Maria Borelius avgår som handelsminister. Maria Borelius lämnade samtidigt alla sina politiska
uppdrag. Hon anger, enligt Svenska Dagbladet, i ett pressmeddelande att mediernas bevakning gjort hennes situation omöjlig.
Kulturminister Cecilia Stegö Chilò lämnade in sin avskedsansökan i går, enligt regeringens webbplats.
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JAGAT VILLEBRÅD
Efter en vecka
med skandaler
valde Maria Borelius att lämna
sin post efter
blott åtta dagar.

Powerwave varslar 110 om
Kontoret i Arninge läggs ner efter nyår – halva styrkan flyttar
Powerwave i Arninge
varslar 110 av de 208 anställda om uppsägning
och lägger ner anläggningen. De som får behålla jobbet flyttas till Kista
efter årsskiftet, enligt
personalchefen Björn
Forsberg.
– Vi fick reda på varslet i går (läs torsdag). Det
var en riktigt svart dag,
men i dag… folk är luttrade, säger en anställd.
Dimman ligger tung över
Powerwaves
anläggning
i Arninge på fredagsmorgonen. Dagen efter varslet.
Utanför
huvudentrén
kommer tre anställda på väg
för att äta lunch. De är besvikna och tystlåtna. Stämningen inne på företaget är
”rätt låg”, enligt dem, men
de vill inte uttala sig mer då
inget är klart ännu.
– VARSLET ÄR EN DEL av ett
globalt initiativ i koncernen
för hur man ska organisera
utvecklingsarbetet, säger
personalchefen Björn Forsberg.
Enligt honom har det
USA-baserade multinationella företaget bestämt sig
för att koncentrera sig på
färre produkter. Det innebär i klartext att över halva

har inte varit nyrekryteringar, säger han.
Men samtidigt har det
varit okänt när något skulle
hända, och hur stor omfattningen skulle bli.
De anställda på Powerwaves anläggning i Täby
går en oviss framtid till
mötes.

personalstyrkan försvinner.
– Det här är ingen önskesituation för någon. Osäkerheten om vilka som får
vara kvar är tärande för folk,
säger han.
Vad gör företaget för de
som eventuellt blir uppsagda?
– Det kommer upp i förhandlingarna med facket.
Jag kan inte säga något nu.
Företaget inledde förhandlingarna med facken –
Sif, Civilingenjörsförbundet och Ledarna – i går.
Johansson, ordförande i lokala klubben för
Civilingenjörsförbundet,
kommer beskedet inte som
någon total överraskning.
De ﬂesta på arbetsplatsen
har, enligt honom, förstått
att något skulle hända.
– När folk har gått i pension har man inte ersatt
dem, och i juni sade man
upp ett tjugotal. Strategin

FÖR JONNY

HAN MENAR VIDARE att det
ﬁnns pengar, men att strategin från företagets sida
uppenbarligen är en annan
än att satsa på anläggningen
i Arninge.
– Folk har blivit uppgivna. De som är kvar kommer
säkert att undra hur länge
då, säger Jonny Johansson.
Ledningen för Powerwave sitter i USA och det gör
det svårt att påverka utvecklingen, anser han. Men han
betonar att varslet bara är ett
förslag från företaget.
NU VIDTAR förhandlingar för
att se om det ﬁnns andra
möjliga lösningar än en
uppsägning av 110 personer.
Powerwave tog över anläggningen i Arninge 2004,
när det köpte upp företaget
LGP Allgon.
– Det har väl gått åt ett
håll sedan det blev amerikansk ledning, säger en
medarbetare som vill vara
anonym.
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

OVISS FRAMTID. Dimman låg tät över Powerwaves byggnad dagen efter att företaget varslat

... men här frodas fram
I fredags var det dags för
den 22:a upplagan av
Täby företagarträff.
I vanlig ordning var det
trångt bland de uppställda företagsborden och
kontaktskapandet bubblade.
Täby företagarträff har mer
eller mindre blivit en institution inom Täbys näringsliv.
PRECIS SOM ALLTID ägde träf-

KONTAKTER. I sorlet och vimlet på Täby Park Hotel var
det många som knöt kontakter för framtiden

fen rum på Täby Park Hotel.
138 företag var anmälda att
delta under dagen som
inleddes med en så kallad
minimässa.
De allra ﬂesta av företa-

gen nöjde sig med ett bord
för att visa upp sig och sitt
företag. Under tre timmar
var sorlet livligt. Samtal och
diskussioner fördes.
– FRAMFÖR ALLT ÄR vi här för
att knyta kontakter och visa
att vi ﬁnns, säger Anna Ingemars på Adekvator ekonomikonsult, som deltog
i mässan för första gången.
Och hon var mycket nöjd
med deltagandet.
– Vi är positivt överraskade. Vi visste inte vad vi
skulle förvänta oss, men vi
har fått bra kontakter och
träffade de som vi ville träffa, fortsätter hon.
Anna Ingemars driver

Filippa Reinfeldt drog en
lott på tillställningen.

tillsammans med Yvonne
Larsson sitt företag sedan
två år tillbaka och är den
enda som jobbar på företaget.
Men det fanns även stora

företag på plats som banker,
kommunen och handelsföretag med verksamhet
långt utanför Täby kommuns gränser.
Aroundio, som är en
samarbetspartner till rikskända Securitas hade sina
områdespartners
Micael
Nairn och Mats Falk på
plats.
– Det här är bra. Det skapas värdefulla affärskontakter. Vi träffar beﬁntliga kunder och blivande kunder, säger Mats Falk.
SYFTET MED ATT DET här drog
igång för 22 år sedan är att
just skapa en plats för kontaktskapande för de lokala

