Företagsutvecklare på plats
Text Eva Häll Foto Curt-Robert Lindqvist

Som en del av det avtal om mervärden som tecknats mellan SKB, våra ägare
samt Oskarshamns och Östhammars kommuner, har SKB bildat dotterbolaget
SKB Näringslivsutveckling AB. Företaget ska hjälpa till att utveckla näringslivet
i kommunerna. Sedan mitten av maj finns en företagsutvecklare på plats
i Oskarshamn. Redo att hjälpa till.

S

piros Toulikas tillträdde sin nya
tjänst som företagsutvecklare på
SKB Näringslivsutveckling AB,
SKB Nu, i mitten av maj. Han kommer
närmast från Almi, där han har arbetat
med affärsutveckling och finansiering.
Spiros är en man med många strängar på
sin lyra och med stor arbetslivserfarenhet
trots sin relativt låga ålder. Spiros fyller
40 år i sommar. Han har arbetat som revisor på en revisionsfirma och som internationell affärsrådgivare på IFS. Dessutom
har han drivit tre egna företag, så han har
egen erfarenhet av hur tufft det kan vara
att vara egenföretagare.
Fotboll och företagande

Spiros är fotbollsfrälst, ända ut i tåspetsarna. Nuförtiden nöjer han sig med att
vara talangscout i Skandinavien åt grekiska klubben Larissa. Han har Uefa
Advanced Level tränarlicens och har tränat IFK Kalmars framgångsrika damer,

spelat fyra säsonger med Kalmar FF och
även hunnit med att vara fotbollsproffs i
Grekland, hans andra hemland där det
finns gott om släkt och vänner.
– Det är väldigt spännande att börja
som företagsutvecklare på SKB Nu, säger
Spiros. Tänk att få börja med en verksamhet från noll och bygga upp den. Här
finns inget facit. Jag jobbar nära Stig
Björne, vd för SKB Nu, samt kollegan i
Östhammar, Jörgen Lönnies, men jag har
tankar på hur jag vill att verksamheten ska
se ut i Oskarshamn. Jag ska också träffa
personal från Vattenfalls projekt Inlandskraft för att höra om deras erfarenheter.
Allt för att slippa uppfinna hjulet en gång
till.
Skapa arbetstillfällen

SKB Nu ska inte jobba med nyföretagande. Det får andra aktörer göra. Däremot
ska SKB Nu hjälpa befintliga företag att
växa och utvecklas. SKB Nu kan gå in

som garant för lån som företag behöver
för att kunna bredda sin verksamhet, för
att kunna starta dotterbolag eller för att
kunna knoppa av delar av företaget som
anställda får ta över och så vidare.
– Jag kommer att föra diskussioner
med etablerade företag och arbeta utifrån
det. Det är viktigt för oss att det skapas
fler jobb, säger Spiros. SKB Nu ska också
försöka locka hit företag som finns på
andra platser i dag. Det kan till exempel
handla om underleverantörer som öppnar
kontor i Oskarshamn.
– Jag har varit en del i Oskarshamn,
berättar Spiros, eftersom jag tidigare
arbetade på Almi och jag har ett kontaktnät som jag kan utnyttja.
Spiros pendlar från hemmet i Kalmar
till jobbet i SKB Nu:s nya lokaler mitt
emot kommunhuset.
– Efter att ha sett den vackra skärgården så kan jag absolut tänka mig en sommarstuga här, säger Spiros.
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