
Från nybygge till sprudlande mötesplats 

 

2011 2014 



Innovation 

Tema Teknikutveckling Affärsutveckling 

Jordbruk 

Skogsbruk 

Mat 

Djurhållning 

Förnybar energi 

Vattenbruk 

Trädgård 

Utvecklings- och innovationscentrum  
för gröna näringar 



• Vara en brygga mellan forskning och  
företag  

• Nätverkande och förmedling av 
kontakter 

• Erbjuda en neutral, fysisk mötesplats 
för gränsöverskridande möten 

• Ordna aktiviteter som gynnar nya 
idéer och nya samarbeten 

 

Arbetssätt: vara en aktiv 
arena och katalysator 



Korta fakta 

• Nytt intitativ, startade i november 2011 

• Målet är att bidra till nya innovationer, tillväxt, jobb 
och utveckling i gröna näringar 

 

• Exempel på resultat: 

• 20 000 pers i olika möten och seminarier sedan starten 

• 30 företag i kontorshotellet 

• 1500 pers i sändlistan 

• 3 frukostmöten/termin, 25-70 pers per gång 

 

• Huvudmän 2015- 

• Fastighetsägare: Sankt Kors Fastighets AB 

• Basfinansiärer klusterverksamheten: Linköpings 
kommun, Region Östergötland 

• Näringslivspartner: AgroÖst Ideell Förening 

 



Vision  

• Teknik- och affärsutveckling i gröna 
näringar – till nytta lokalt, regional, 
nationellt, internationellt 

• Starka kopplingar till akademin 

• Fler hus i företagsparken 

• Hälso/veterinär centrum Häst/Djur 

Klart 2011 

Klart 2014 

Inter-
nationellt 

Nationellt 

Regionalt 

Lokalt 



Innovation & Utveckling 

• Affärsnätverk, seminarier, workshops, 
uppföljning 

• Utvecklingsprojekt 

Möten & Konferenser 

• Lokalbokning och mötesservice 

• Catering med svensk och närproducerad profil 

Företagspark 

• Kontorslokaler, parkering, hundgård 

• Klusterfika + trivselaktiviteter 



Hyresgäster idag – 
30 företag, ca 100 
personer 

Företagspark 
FYSISK & VIRTUELL MÖTESPLATS 



Klusterfika – ibland förstärkt 
FYSISK & VIRTUELL MÖTESPLATS 



= Omvärldsbevakning, förankring 

• Lyssna – vad är på gång inom olika 

organisationer och branscher 

• Vilka frågor är aktuella 

• Vilka problem finns 

• Spontanmöten – idéspridning, 

förankring 

 



Djurvälfärdsdag – 
LiU, SLU 

INNOVATION & UTVECKLING 



Sensorworkshop – 
Acreo, LiU, PEA, SLU 

INNOVATION & UTVECKLING 



INNOVATION & UTVECKLING 

22 maj – Seminarium obemannat 
flyg i jord- och skogsbruk 

 

 

8.30  Fika & Registrering 

9.00 Möjliga användnings-   
 områden 

10.30 Tekniköversikt  

12.00 Lunch & Minimässa 

13.00 Workshop 

14.30 Summering & Möjligheter 

15.15 Demo (flyg) 

16-17 Speeddating, mingel/Minimässa 

 



 • Nationellt nätverk 

tillämpningar - 

obemannat flyg i jord 

och skog 



Affärsutveckling genom smart logitstik 
INNOVATION & UTVECKLING 

 

 

• Lokal distribution av närproducerade livsmedel - Thomas Palmér, Östgöta Trädgårdshall  

• Lantbruksföretag med eget varumärke, Hans Blackert, Blackerts Gårdsgris  

• Relationer mellan lokal ICA-butik och närliggande lantbruk – Sebastian Asklöv, Saxion  

• Östgötamat i butik – Louise Alenbrant, Östgötamat  

• Korta djurtransporternas väg från lantbruk till slakteri - Uno Wennergren, teoretisk biologi, LiU  

• Mobila slakterier - den framtida optimala kedjan för svenskt kvalitetskött – Thomas Lyck, Hälsingestintan  

• Analys av logistik med hjälp av spagettidiagram i Ipad – PO Post, logistikkonsult, Assist. 

• Designförändring på lastbilen kan spara upp till 8% av bränslet - Matts Karlsson, LiU  



Nytt forskningsprojekt:  

Lönsamhet genom logistikexcellens hos 

Östergötlands grisproducenter 

• Syfte: går det att korta vägen mellan 

producent och konsument 

• Tre fallstudier av olika grisföretagares 

logistikkedja från uppfödning till 

konsument 

• En vetenskapligt baserad modell för hur 

en smart logistiklösning kan se ut och 

etableras 

• Utifrån denna modell lägga fast nästa steg 

för implementering av tänkbara nya 

regionala logistiklösningar 

• Mats Abrahamsson, professor 

logistik, LiU 

• Per Lindahl, LIME, 

industridoktorand 

• Ingvar Eriksson, Gård&Djurhälsa 



 

Nätverk 
Event, 

Idégenerering 
Förädling Projekt 

Projekt-
ledning 

Admin, 
ekonomi 

Resultat 
Spridning, 
kommuni-

kation 

Vreta Kluster Företag, organisationer Gemensamt 

Extern spets-

kompetens 

Uppföljning, 

processledning 

Målgrupps-

kännedom 

Samarbete 

LiU, SLU mfl 

Marknadsföring, 

PR 

Marknadsföring, 

PR 

Marknadsföring, 

PR 

Innovationssprocess 



Är du intresserad av gröna 
näringarna? 

 
Välkommen 
att använda  

Vreta Kluster! 
 

Helene.oscarsson@vretakluster.se 
www.vretakluster.se 

 

mailto:Helene.oscarsson@vretakluster.se
http://www.vretakluster.se/

