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 Unikt samarbete löser bristen 
 En helt ny yrkesutbild-
ning inom ventilation 
och VVS håller nu på att 
ta form i Huddinge, 
genom ett nära samarbe-
te mellan kommunen och 
det lokala näringslivet.
– Det här kan ge tillväxt i 
branschen och nya jobb i 
Huddinge, säger Tonny 
Svensson, vd på Henriks-
bergs Verkstäder i Segel-
torp. 

 SEGELTORP/VÅRBY 

 Precis som många andra i 
företag byggbranschen har 
AB Henriksbergs Verkstäder 
i Segeltorp (också känt som 
HV Vent) haft ett växande 
problem att rekrytera kunnig 
personal.

– De utbildningar som 
fi nns i dag är ofta för spretiga 
och det har inte funnit någon 

skola som är inriktad på ren 
ventilation. Bristen på folk 
med rätt kompetens bromsar 
konjunkturen och skapar 
onödig arbetslöshet, säger 
Pierre Blankenburg, entre-
prenadchef på Henriksbergs 
Verkstäder.

Så när företagets vd och 
ägare Tonny Svensson bjöds 
in av Huddinge kommun för 
att prata om behoven i bran-
schen uppstod snabbt ett 
fruktbart samarbete. Resulta-
tet kan nu bli en helt ny yr-
keshögskola i Huddinge, di-
rekt anpassad efter ventila-
tionsföretagens önskemål på 
detaljnivå.

– Det här är ett väldigt 
komplext yrke, med många 
möjligheter till spetsinrikt-
ning. Genom att vi har varit 
med från början och även fått 
med vår branschorganisation 

Svensk Ventilation, har vi 
kunnat hjälpa till så att det 
blir exakt rätt innehåll, säger 
Tonny Svensson.

Enormt behov
Mikael Wirén på Huddinge 
kommuns utbildningsför-
valtning är mycket nöjd med 
samarbetet, där även de stora 
fastighetsbolagen Balder och 
Huge har deltagit aktivt.

– Inom fastighetsbran-
schen är rekryteringsbehovet 
enormt och det blir en ond 
spiral där företagen stjäl 
kompetens av varandra, utan 
att det tillkommer några nya. 
Nu kan vi skräddarsy utbild-
ningen just mot Huddingefö-
retagens behov, säger Mikael 
Wirén.

Genom samarbetet erbju-
der sig företagen att tillhan-
dahålla lärare, praktikplatser 

och även att anställa eleverna 
direkt efter utbildningen.

– Inom våra nuvarande 
YH-utbildningar är 90-100 
procent av eleverna ute i jobb 
ett halvår efter att de är klara, 
berättar Mikael Wirén.

Om ansökan till myndig-
heten för yrkeshögskolan går 
igenom kan utbildningen 
starta hösten 2016 med cirka 
30 platser.

”Varierande och fritt yrke”
På den alldeles nybyggda Sta-
toilmacken nära Lindvreten i 
Vårby håller ventilations-
montören Björn Haldin på 
att koppla in de sista kompo-
nenterna till styrsystemet för 
fl äktarna i biltvätten.

– Det här är ett väldigt va-
rierande och fritt yrke där 
man jobbar under eget an-
svar. Ofta får man improvi-

sera när alla olika delar ska 
sättas samman. Man lär sig 
något nytt varje vecka, säger 
Björn Haldin som själv om-
skolade sig med privat ut-
bildning från sitt tidigare 
jobb som plattsättare.

Tonny Svensson, vd i Hen-
riksbergs Verkstäder, hoppas 
att den nya yrkesutbildning-
en ska locka unga till bran-
schen, höja statusen på ven-
tilationsyrket och minska 
arbetslösheten i kommunen.

– Jag har själv gått från 
grunden och brinner lite ex-
tra för dem som har det lite 
svårt i skolan, men som har 
mycket framåtanda. Fler 
kommuner skulle kunna in-
spireras av det här samarbe-
tet, säger han. 

 Petter Beckman
petter@sodrasidan.se  

 Nästan alla 
får ett jobb 

 ■  Yrkeshögskola (YH) är en 
eftergymnasial utbild-
ningsform med stark ar-
betslivsanknytning.

 ■ Huddinge kommun 
ordnar i egen regi en 
 YH-utbildning i medicin-
teknik, där 90–100 
 procent får jobb. Man 
hyr också ut lokaler till 
en utbildning för lokföra-
re.

 ■ Ansökan om den nya 
ventilationsutbildningen 
behöver bli godkänd av 
myndigheten för yrkes-
högskolan. Förhoppning-
en är att den ska dra  
i  gång hösten 2016. 

 KOMPLEXT. Många komponenter ska samverka för att styrningen av ventilationen i biltvätten på nya Statoilmacken ska fung-
era. ”Ofta får man improvisera”, säger Björn Haldin, ventilationsmontör på Henriksbergs Verkstäder.    FOTO: JOHANNES LILJESON 

 SNABBA RYCK. Den nya macken vid Vårby har satts upp i re-
kordfart efter sommaren, en del av arbetet med Förbifarten.
 FOTO: JOHANNES LILJESON  

 FAMILJEFÖRETAG. AB Henriksbergs Verkstäder grundades av 
Tonny Svenssons farfar för snart 70 år sedan.    FOTO: PRIVAT  

 Spendrup talar på ny mässa  Gratis företagskurs i Vårby 
 Under hösten erbjuder Huddinge kommun i samarbete 
med Drivhuset en kostnadsfri utbildning – Loopa affärs-
utveckling – för alla som vill utvecklas som entreprenör 
och lära sig mer om hur man når framgång med en före-
tagsidé.

Utbildningen, som anordnas hos Arena 143 i Vårby 
gård, består av en serie praktiska workshopar, bland an-
nat idégenerering, paketering och pitch. Något eget före-
tag behövs inte för att delta i utbildningen, men väl en 
idé. Det är kostnadsfritt att delta men antalet platser är 
begränsat.

I torsdags hölls en workshop med temat ”Målgrupp”. 
Den 29 oktober är rubriken ”Paketering, den 12 novem-
ber handlar det om ”Kundvärde”, den 26 november om 
”Positionering” och den 3 december är temat ”Pitch”.

Drivhuset är en privat organisation som har hjälpt till 
att starta och driva 135 företag i Stockholmsområdet. 
Mer information om utbildningen och de olika work-
shoparna fi nns på drivhuset.se/stockholm. 

 Den 4 november ordnar organisationen Företagarna i 
Huddinge en business-to-business-mässa i Huddinge 
konferenscenter (Växthuset) på Patron Pers väg.

– Det har länge funnits efterfråga på en mässa där fö-
retag kan mötas, ställa ut och hitta nya affärsmöjligheter, 
säger arrangören Olle Forsberg som sitter i Företagarnas 
styrelse och som själv driver ett företag som säljer entré-
mattor och skrapgaller.

Programmet inleds klockan 12.30 med att Jens 
Spendrup, styrelseordförande i Spendrups Bryggeri AB, 
delar med sig av sin företagsresa. Senare på eftermidda-
gen talar Susanne Liljenberg, grundare till butikskedjan 
Granit.

Olle Forsberg hoppas att mässan kan bli årligt åter-
kommande. Han vill också uppmana fl er att gå med i 
Företagarna, som idag har 320 medlemmar i Huddinge.

– Företagarna är ett väldigt bra forum för att engagera 
sig, kunna påverka och komma till tals med kommunens 
politiker, säger han. 

 Medicinteknik går över gränsen 

 REGIONAL KÄRNA. Huddinge och Botkyrka kommun 
samverkar med Karolinska institutet för att skapa ett 
högteknologiskt företagsstråk längs Alfred Nobels 
Allé mellan Flemingsberg med Tullinge villastad. 
Medicinteknikföretaget Bactiguard är först på plats 
med cirka 80 anställda.   ILLUSTRATION: BOTKYRKA KOMMUN


