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Ekonomi

Backemarks gamla kontorslokaler ska fyllas med företag och de första hyres
gästerna är redan på plats. Initiativtagare är Pontus Haglund, VD för NTUS.
– Min idé är att det ska vara ett första ställe för nyföretagare i Älmhult, säger han.

Pontus Haglund trivs bra i det nya kontoret som han flyttade in i första september. Utöver kontor, utvecklingslabb och lager till företagets e-handel är en del inredd som ett vardagsrum.
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Konferensrummet ska få nya tavlor på väggarna, med bilder
från Backemarks historia.

Skylten är uppe och snart ska det förhoppningsvis fyllas
på med fler namn på företag som hyr in sig i lokalerna.

– Det ska vara till rätt pris och finnas rätt service på plats,
säger Pontus Haglund och visar upp en av de lediga kontors
lokalerna.

Nytt kontorshotell med visioner
E

Älmhult

fter flera turer med
klagomål på miljön
i kontorshotellet
Tornett såg sig
NTUS om efter nya lokaler.
Nu har de flyttat in i nystartade Backemarks kontorshotell på Drivågatan.
– Ventilation, värme och
akustik var ett stort problem och det var mycket
praktiska saker som fattades på Tornett. Vi är nog
rätt störningskänsliga,

men vi vill ju bara att det
ska finnas en miljö som
funkar. Här har vi parkering och det går att ha
möte på kvällarna. Visst är
det 80-tal men det är ganska charmigt, säger Pontus Haglund, VD på NTUS.
NTUS hjälper företag med
teknik och affärsutveckling och har säte i Dublin,
Örebro och Älmhult. Trots
att de själva jobbar med ett
virtuellt kontorslandskap

så är omgivningen viktig.
Pontus Haglund ser flera
fördelar med ett kontorshotell.
– Man kan dela på gemensamma resurser som
stora företag har. Det här
är riktat till företag med en
till två personer som har
ett behov av att träffa andra och kunna prata över
en fika om man vill det.
Kontorshotellet drivs av
Backemarks Grafiska, efter
att Pontus Haglund kon-

”Det här får bli ett
smakprov på vad vi
kan göra.”
Pontus Haglund
VD på NTUS AB

taktat dem med idén. Förutom NTUS har även IngMarie Ignell, från på Lars
Westling Bygg, flyttat in.
– Jag ser fram emot det

sociala, att byta erfaren
heter och att vi kan hjälpa
varandra här, säger hon.
Till jul hoppas Pontus Haglund att den första korridoren som totalt kan husera fem-sex företag ska vara
fylld. Lite arbete kvarstår,
köket ska renoveras och
tjock-TV:n i konferensrummet ska bytas ut.
– Det här får bli ett smakprov på vad vi kan göra.
Det ska bli jättespännande.

All heder till Backemarks
som backar upp det här.
Pontus Haglund drömmer också om att utveckla
Sauer Danfoss lokaler.
– Visionen är att det ska
kunna bli Älmhults business arena, en mötesplats
med kontorslandskap,
konferens- och mässhall.
Jag tror att det kan vara
något för Älmhult och det
är nog inte så svårt att få
till, säger han.
Lisa Blidnert

