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HÄSSLEHOLM. Vårens första frukostklubbsmöte i Glashuset 
på Norra Station på torsdagen samlade drygt hundra personer 
vilket betyder att det var absolut fullsatt. Och det bjöds på 
intressanta diskussioner med tre framgångsrika företagare från 
bygden. 

Temat vid frukosten var just framgång, hur man hanterar framgången 
och vad den leder till. Diskussionerna leddes av Norra Skånes politiske 
redaktör Johan Hammarqvist. Och vid avtackningen efteråt konstaterade 
Mikael Kipowski, kommunens näringslivssamordnare, att det var ett 
samtal i god Skavlan-stil, signerad Johan Hammarqvist.   



Gäster var tre av kommunens större profiler under det gånga året. Alla 
tre har under 2010 vunnit någon form av utmärkelser. Det var Charlotte 
Norrman-Oredsson, lantbrukare och entreprenör som driver det som 
blev årets mötesplats i Skåne "Bondens egen marknad" på 
Drottningtorget i Malmö.  Saeid Kazemi som utvecklat en interaktiv käke 
för bland annat tandläkarstudenter så att studenterna slipper borra för 
djupt i varandras tänder som Johan Hammarqvist uttryckte det med en 
viss munterhet i salongen.    

Saeid Kazemi blev årets företagare i Hässleholm men också årets 
nybyggare i Skåne och totalt tvåa i Sverigetävlingen och fick pris av kung 
Carl Gustav. Den tredje företagaren på scenen var Åke Johansson, 
Blocket förvaltning AB, som har fått utmärkelsen årets fastighetsägare i 
Sverige. Åke Johansson ska bygga ett sexton våningar högt hus i 
Hässleholm och kunde naturligtvis inte undgå att kommentera 
länsstyrelsens utspel att eventuellt förändra detaljplanen då man menar 
att det blir för mycket buller från järnvägen för de sex översta 
våningarna.   

– Det är inte för höga värden inne i lägenheterna utan det är utanför 
om de boende öppnar fönstren. Det kan enkelt åtgärdas om man till 
exempel sänker hastigheten för de genomgående godstågen från 70 
kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen, menade Åke Johansson. 

 
 
– När det gäller framgångar och vad man 
ska satsa på är det ofta som magkänslan får 
råda. Och att få en utmärkelse är ju alltid 
trevligt. Det är en ära och ett kvitto på att 
man gjort något bra som andra uppskattar. 
Att man har ett bra koncept. Och skulle 
man misslyckas är det bara att ta nya tag, 
konstaterade Charlotte Norrman-

Oredsson. Och samma uppfattning hade också Saeid Kazemi som driver 
företaget DRSK Development AB.  Eller som Åke Johansson 
konstaterade: – Då är det bara att bryta ihop och komma igen. Och så 
finns den så kallade jantelagen. "Du ska inte tro att du är någon". Men då 
ska man komma ihåg att man är inte ensam om att inte vara någon, 
konstaterade Åke Johansson. Nästa frukostklubbsmöte blir den 4 mars 
då det kommer att handla om entreprenörskap.	  


