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Företag
oroliga
för kritik
mot Kina

torsdag 26 mars 2015

Turism Nya turistattraktioner ska locka fler besökare till Sörmland

Sverige Svenska
företag är oroliga att
regeringen ska kritisera
Kina och utlösa en kris
på samma sätt som har
hänt med Saudiarabien.
– Är Kina nästa? har jag
hört medlemmar fråga,
säger Irena Busic, vd för
svenska handelskammaren i Kina.
På fredag träffar hon Stefan
Löfven (S) vid en lunch i Peking före statsministerns
möte med premiärminister
Li Keqiang och president Xi
Jinping.
– Jag tänker betona hur
viktigt det är med stabilitet
och goda relationer. Kina är
en så stor och viktig marknad för svenska företag så
det vore förödande om något händer i relationerna
mellan länderna, säger
Irena Busic.
Under onsdagen träffade Ste-

fan Löfven ekonomer, experter och representanter från
näringslivet.
– Det var ett bra möte där
han tog till sig vår information och våra tankar. Det
inget fel att kalla en diktatur
för en diktatur, men man
ska tänka på hur man gör
det, syftet och i vilket sammanhang. Det tror jag att
regeringen gör, säger Thomas Lagerqvist, ordförande för Sweden China Trade
Council.

Att Kina kan straffa länder man ogillar har Norge
fått erfara. Efter att Nobels
fredspris 2010 gick till dissidenten Liu Xiaobo blev det
mycket svårt för norrmän
att göra affärer i Kina.
– Regeringen måste vara
medveten om att det finns
en stor risk om man kritiserar Kina. Man måste vara
diplomat och göra det med
fingertoppskänsla, säger
Irena Busic.
Hon tror dock att Stefan Löfven kommer att vara
mycket försiktig i hur han
talar med de kinesiska
ledarna med tanke på just
krisen med Saudiarabien.
– Samtidigt kommer han
då att få frågor om varför
regeringen kritiserar ett
land och inte ett annat,
säger hon. TT

Sveriges Kinahandel
■■ Kina är Sveriges tionde
största handelspartner vad
gäller export. Förra året
uppgick exporten till 39,8
miljarder kronor, vilket är 3,5
procent av Sveriges totala
export. Samma år importerade Sverige för 59,4 miljarder
kronor från Kina, vilket är
5,3 procent av den totala
importen.
Källa: Statistiska centralbyrån

På lördag slår Hannah Larsson upp dörrarna till sin nya butik Kvalité Häst & Hund på Lida gård vid Stenhammar. – Vi hoppas att det här blir ett utflyktsmål för Flens kommun och hela Sörmland,
säger hon. Foto: Joakim Serrander

Många nyheter inom
besöksnäringen i länet
Sörmland Populära butiken Kvalité Häst &
Hund slår upp portarna på Lida gård vid Stenhammar, Parken Zoo lockar med skattjakt och i Mariefred kan man få uppleva en ångande het slottsresa.
Det är några av årets nyheter i länets besöksnäring.
Nästan 100 företag inom besöks-

näringen hade i går samlats på
Munktell Science Park i Eskilstuna för att få utbildning om PR.
– Den här dagen är en dag för
besöksnäringsaktörer i länet att
träffas, få kunskap, motivation,
nätverka, men också att lära sig
att jobba genom PR, säger Ola
Nilsson, vd för Sörmlands turismutveckling.
Ett tiotal företag passade dessutom på att arrangera
presskonferenser där de presenterade nyheter. Ett av dem
var Kvalité Häst & Hund som på
lördag inviger sin nya verksamhet på Lida gård vid Stenhammars slott dit butiken har flyttat från centrala Flen.
– Du kan komma och köpa
din festblåsa, eller en sadel, eller kanske ett hundkoppel samtidigt som du fikar eller äter en
god lunch. Vi kommer att jobba med raw food bland annat.
Vi kommer att anordna kurser,

berättar vd och delägare Hannah Larsson.
Slotten i Gripsholm och Taxinge

kommer i sommar att tillsammans med Östra Södermanlands Järnväg och GripsholmsMariefreds Ångfartygs AB arrangera en ny heldagsutflykt
där besökaren får resa mellan
slotten med ångbåt och med
det ångloksdragna tåget på den
smalspåriga järnvägen.
– Vi har gått från att se de olika aktörerna som konkurrenter till samarbetspartner för att
kunna visa på ett bredare utbud,
säger Timmy Cox från Gripsholms slott.
Bengt Spider Jansson, samver-

kanskoordinator för projektet
Stolt mat i Sörmland, framhöll
evenemanget med så kallade
food trucks, eller restaurangbilar, som kommer att äga rum i
Mariefred i juli.

– Det är lite spännande nytänk där man hoppas att ungefär 50 olika aktörer ska komma
och tävla.
Karin Lundell från Eskilstuna
kommun berättade bland annat
att det ska arrangeras en temavecka den 5-9 maj som kallas
”Eskilstuna hjärta mat.” Under
veckan kommer det att anordnas olika aktiviteter riktade till
såväl allmänhet som måltidsfolk.

och viljan att vara utomhus och
att vara tillsammans som en familj, och lägga bort alla dessa
tekniska prylar som vi är så omringade av, säger Marie Hansson, ägare av Palstorps skogsby.
I april kommer en internationell multisporttävling att arrangeras i Trosa och den populära swimruntävlingen Ångaloppet i Nyköping i augusti
kompletteras med ett familjelopp där även barn får delta.

Parken Zoo arrangerar skattjakt

Sörmlands museum, länskonst-

med gömda ägg till påsk. Dinosaurieutställningen återkommer, men med en ny uppsättning djur, bland annat har utställningens T-Rex bytts ut mot
en Gigantosaurus.
Sveriges enda tunnbindarmästare, Johan Thorslund, som
driver Thorslundkagge i Högsjö i Vingåker, fortsätter att utveckla besöksverksamheten.
I år kommer han bland annat
att anordna provningar av ekfat där man använder whisky
som verktyg:
– För att praktiskt genomföra den här provningen måste
vi ha ett verktyg som extraherar
smakämnena ur eken så att man
slipper sitta och tugga på någon

Ola Nilsson, vd för Sörmlands
turismutveckling.

träbit. Det verktyget är whisky,
berättar Johan Thorslund.
I mitten av maj öppnas Palstorps

skogsby vid lek- och upplevelsegården Palstorps hage utanför Nyköping. I skogsbyn finns
sex stugor utan vare sig el eller
vatten.
– Vi vill kunna ge en ökad
känsla av vår fantastiska natur,

konsulenten och Katrineholms
konsthall står bakom ett projekt där ljudkonstverk kommer
att ställas ut på offentliga platser i åtta av länets kommuner.
– Temat har varit ’möte i resan’. Verken kommer att ha någon form av anknytning till att
man är på väg någonstans. Det
kan vara vid resecentrum, turistbyråer och kanske något
torg, säger länskonstkonsulenten Lars-Erik Wahlberg.
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