
FOTO: MATHS BOGREN

MILJARD 
som förändrar 

KALMAR
MÅNDAG
21 augusti 2006



Luo Jinxiang, kommunalrådet Johan Persson (s) och Göran Häggfors (m) skrev på lördagen under Kalmar kommuns hittills största affär. FOTO: MATHS BOGREN

KALMAR. Den kinesiske affärsmannen Luo 
Jinxing satsar miljardbelopp i Kalmar. På 
lördagseftermiddagen undertecknades 
Kalmar kommuns största affär hittills. 

Inom kort ska ett europeiskt utställnings-
center med plats för tusen kinesiska före-
tag byggas ute vid Snurrom. Förhoppning-
en är att projektet ger 800 nya jobb. ”Det 

här är ett enormt projekt”, säger Johan 
Persson, som på lördagen var ett mycket 
nöjt kommunalråd. ”Vad det exakt kan ge 
Kalmar är i dag lite svårt att sia om. Bara 

byggprojekten kommer att skapa hund-
ratal arbetstillfällen.” För Luo Jinxing var 
Kalmar ett självklart val. ”Det är företags-
ekonomiskt bäst.”  Sidorna 3–7
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Miljardkontraktet
Kinesisk satsning Kalmar kommuns hittills största affär. 800 nya jobb kan skapas

Regionförbundet:

Flera skäl att ta 
affären seriöst
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Två män sitter anhållna miss-
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KFF kämpade sig 
till en 1–0-seger 
mot Djurgården. 
Petter Wastå 

var fenomenal och tilldelas 
som första spelare högsta 

betyg. Sidorna 26–27
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Brand i garage i Berga
Ett garage utanför Berga eldhär-
jades natten till lördag. Sidan 24

EMMABODA
Lyckad lantbruksdag
Trots regn kom drygt 500 besöka-
re till lantbruksdagen. Sidan 16

Affärsmannen. Luo Jinxing:

”Jag hoppas ni tar emot 
oss som ett nyfött barn”

Kommentar. Rockström:

Stor betydelse för 
regionens tillväxt
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™™ Det har varit en bra resa.
MATHIAS LANG och JACOB REHN cyklade 
till Sälen, sprang Vasaloppet, 
och cyklade sedan hem igen. Sidan 11
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Storsatsning ger 800 jobb
Kinesiska Fanerdun group valde Kalmar. Kommunens största affär någonsin
KALMAR

Kalmar kommuns största 
affär någonsin under-
tecknades på lördags-
eftermiddagen.
Efter tre dygns intensiva 
förhandlingar är det klart 
att det kinesiska mång-
miljardsföretaget Faner-
dun group miljardsat-
sar i Kalmar. Ett projekt 
som beräknas ge 800 nya 
arbetstillfällen.

I september 2005 knöts 
de första, mest av artig-
hetsart, kontakterna mel-
lan Fanerdun group och 
Kalmar och Kalmar län. 
Då var det Magnus Gustaf-
son som via regionförbun-
det och Invest in Sweden 
agency hade kontakter 
med företaget.

Rekordaffär
Knappt ett år senare har 

länets täta kontakter med 
Kina gett ett högst oväntat 
resultat. I lördags under-
tecknades det avtal som 
presenterades som Kal-
mar kommuns största 
affär någonsin.

I Kalmar byggs ett gros-
sistcenter där upp till 1 000 

utländska företag, flertalet 
kinesiska, ska presentera 
sina varor för den euro-
peiska marknaden. Dess-
utom ingår i planerna för  
Fanerdun group att bygga, 
bostäder, ett upp till 16 
våningar högt hotell, res-
tauranger och en spa-
anläggning.

– Jag hade under de 
senaste månaderna fått 
information om att det 
fanns ett intresse för Kal-
mar från  Fanerdun group 
och att vi konkurrerade 
med Amsterdam och en 
annan svensk kommun.

– I början av veckan kom 
beskedet att mister Luo, 
Luo Jinxing, skulle komma 
till Kalmar. Jag skulle då 
ställa upp som värd för 
lunchen i onsdags, vad 
jag inte visste förrän bara 
några timmar före lun-
chen var att det nu var 
absolut skarpt läge, mister 
Luo var i position att slut-
förhandla. När det stod 
klart för mig började svet-
ten rinna längs med rygg-
raden, säger kommunal-
rådet Johan Persson (s).

I tre dygn fick både Johan 
Persson och kommun-
styrelsens vice ordföran-

de, Göran Häggfors (m), 
av boka sina valrörelse-
uppdrag. Inne i kommun-
huset pågick långa och 
tunga förhandlingar.

– Det var en annorlunda 
syn, här låg pizzakartong-
er och drickaflaskor över-
allt. Vi förhandlade i prin-

cip dygnet runt i tre dygn. 
Och det var riktigt, riktigt 
tuffa bud stundtals, mister 
Luo visste precis vad han 
ville nå för slags uppgörel-
se, säger Göran Häggfors.

– Under den senaste  
veckan har vi haft två 
extra sammanträden med 

kommunstyrelsens arbets-
utskott. Det senaste i lör-
dags, det har mig veterli-
gen aldrig tidigare inträffat, 
fyller Johan Persson i.

Strax efter midnatt 
natten mellan fredag och 
lördag var uppgörelsens 
grunder klara.

Fanerdun group köper 
tre olika markområden av 
Kalmar kommun för totalt 
34 miljoner kronor. Det 
så kallade Snurromområ-
det där Candeliafabriken 
hade lokaler är området 
där Fanerdun group pla-
nerar att bygga sitt gros-
sistcenter. Byggprojekten 
ska enligt avtal  inledas 
inom två år.

Större än Ikea
– Det här är ett enormt 

projekt. Vad det exakt kan 
ge Kalmar är i dag lite svårt 
att sia om. Bara byggpro-
jekten kommer att skapa 
hundratals arbetstillfällen 
och mister Luos uppskatt-
ning är att det i företags-
centret kommer att skapas 
omkring 800 nya jobb. Det 
här är, det är i alla fall min 
uppfattning, Kalmar kom-
muns största affärsprojekt 
någonsin, byggnaden där 
grossistföretagen ska ha 
sina utställningslokaler är 
mer än dubbla ytan jäm-
fört med Ikeavaruhuset, 
säger Johan Persson.
MATS ANDERSSON
mats.andersson@barometern.se

0480–592 66

™Läs mer på följande sidor

Tre intensiva dygn tog det. På lördagen kunde finansmannen Luo Jinxing, kommunalrådet 
Johan Persson (s), nye näringslivschefen Thomas Davidsson och oppositionsrådet Göran 
Häggfors pusta ut.  FOTO: MATHS BOGREN
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LUFTAVFUKTARE
36-1339. Perfekt i utrymmen där fukt 
kan vara ett problem. Avfuktar max 10 
l/dygn vid 30OC och 80% R/F. Vatten-
behållare 2,7 l. Steglös hygrostat. 
Storlek: 27x33x50 cm.  
Tidigare pris 
1095:-

995:-

0480-590 90

SLUTREA

70%
på hela vår- 

och sommar-
kollektionen!

Ej byte. Ej öppet köp.

VECKANS ERBJUDANDE:

Hantverkskonditoriet
Trädgårdsg. 16 Kalmar 0480-109 07

MATBRÖD 15:-ST

MAZARINER
Tosca- och
äpple 5:-ST

Okegatan 10, Kalmar 0480-871 10

TRYCKAVLASTANDE
MADRASSER OCH KUDDAR

TEMPUR-DAGAR
21–31 augusti

• PROVA, TRYCK, TYCK
   och TIPSTÄVLA

• TEMPUR-KUDDE (745:-)
   medföljer vid köp av 
   TEMPUR-MADRASS

Den med lägst pris på köpet

Erbjudandet gäller t.o.m. 2/9

Basic – Double Comfort – Romance – Sensual

Tag 3 
betala
för 2

 Triumph, Södra Långgatan 13-15, Kalmar

Tillbaka efter
semestern!

Välkommen att ringa 
för tidsbokning

RYGGHÄLSAN
Leg. kiropraktor

ANDERS WAHLBERG
Tel. 0480-100 30
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– Jag hoppas ni tar emot oss 
som ett nyfött barn. 
– Tar ni emot oss med öppna 
hjärtan kommer ni när vi gör 
fel och misstag, för det kom-
mer att ske, att förstå oss,  
hjälpa och stödja oss.

Mister Luo, Luo Jinxing, talar 
med ett annorlunda bildspråk 
när han med låg men klar och 

skarp röst beskriver sitt företags 
stora Kalmarprojekt.

I över ett år har mister Luos 
medhjälpare på Fanerdun group 
undersökt förutsättningarna för 
ett Europaetablering, slutstriden 
om etableringen stod mellan 
Amsterdam, Kalmar och en av 
affärsskäl ej namngiven annan 
svensk stad.

När presskonferensen om Kal-
marsatsningen inleds tar mister 
Luo och hans tolk plats vid bor-

det. Mister Luo är oklanderligt 
klädd i svar kostym och märkes-
skjorta. 

Lyssnar noga
Han följer koncentrerat inled-

ningen av presskonferensen, 
lyssnar på varje inlägg, trots att 
de sker på svenska. Då och då 
viskar tolken något i hans öra, 
han ler och nickar. 

Inget av det som sägs på ett 
för honom förmodligen helt 

obegripligt språk är ointressant.
Men varför Kalmar, varför 

valde till slut Fanerdun group 
Kalmar?

– Därför att det var företags-
ekonomiskt bäst. I ett år har vi 
undersökt olika etableringsal-
ternativ. I Sverige är företags-
beskattningen låg, det är låga 
investeringskostnader, låga 
boendekostnader ja sammanta-
get de lägsta investeringskostna-
derna.

– Dessutom finns i ert samhäl-
le många lagar, normer och reg-
ler jag uppskattar. Vi ser hur ni 
uppfostrar era barn, jag ser ert 
intresse för kunskap och kultur. 
Vi vet egentligen ingenting mer 
om ert samhälle, men bilden av 
Sverige är positiv.

– Vi kan göra något för er med 
vår etablering, jag hoppas och 
tror att ni tar emot oss med 
öppna hjärtan, fortsätter mister 
Luo.

™ FAKTA | Affärsuppgörelsen
● Försäljning av tre markområden, ett för bygget av det kinesiska affärsutveck-

lings- och investeringsområdet, ett för bygget av ett hotell samt ett mark-
område där Fanerdun group får tillåtelse att bygga maximalt 300 lägenheter 
med en bostadsyta av 60–70 kvadratmeter.

● Tillsammans kommer Fanerdun group och Kalmar kommun att ta fram en 
tidsplan för hela projektets genomförande. Redan 29 september i år överförs 
äganderätten till markområdet vid Snurrom till Fanerdun group.

● Kalmar kommun kommer till varje markområde att erbjuda tillgång till kom-
munal infrakstruktur såsom vatten, vägar, avvattning och avlopp, anslut-
ningsmöjligheter för dessa servicefunktioner ska dras fram till tomtgränser-
na.

● Fanerdun group och Kalmar kommun ska tillsammans arbeta fram ett mark-
nadsföringsprojekt, ett projekt Kalmar kommun investerar sex• miljoner kro-
nor i där målet är att 
med marknadsförings-
insatser och internatio-
nella presskonferenser 
presentera Kalmarsats-
ningen i minst 17 euro-
peiska länder. 

● Tillsammans ska Kalmar 
kommun och Fanerdun 
group samarbeta för att 
etablera en eller flera 
internationella flyglinjer 
från Kalmar flygplats.

● Kalmar kommun ska 
vara Fanerdun group 
behjälplig med att skaffa 
visum för kinesisk per-
sonal, framtagandet av 
juridiska dokument och 
tillstånd samt samordna 
stöd för inflyttad perso-
nal, exempelvis daghem, 
skolor och sjukvård.

När socialistiska Kina med värl-
dens största befolkning och mest 
expansiva ekonomi går på kapi-

talistisk offensiv i Europa förläggs den till 
Kalmar.

Etableringen av och planerna på den 
kinesiska handelsplatsen vid Snurrom 
och E 22 är givetvis en extraordinär hän-
delse i Kalmars historia som kan få den 
allra största betydelse för regionens till-
växt och karaktär. 

Ändå bör reservation göras för att det 
endast är första etappen som är avklarad 
genom uppgörelsen mellan det kinesiska 
företaget och Kalmar kommun, att många 
hinder kan återstå, att finansieringen inte 
är kristallklar och att hela projektet kan-
ske inte kommer att maximeras.

D e planer som offentliggjordes i vecko-
slutet illustrerar att Kalmar numera 

är en del av den globala ekonomin. Struk-
turomvandlingen i lokalsamhället har 
också gått snabbt. 

 När Kalmar senast för ett 30-tal år 
sedan fick 800 nya jobb på ett bräde sked-
de det genom en övergripande natio-
nell förhandling som var typisk för den 
tidens regionalpolitik. Statens företrädare  
finansminister Gunnar Sträng gjorde upp 
med Volvo om villkoren och  kommunen 
sålde mark till fabriken för en krona.

I dag går strävan ut på regionala intitia-
tiv och nätverksbyggen som regionför-
bundet arbetat med i flera år i förhållande 
till Kina och som är en viktig förklaring till 
att kineserna valt Kalmar för sitt handels-
centrum. I stället för tillverkningsindustri 
ligger fokus på tjänstesektor inom handel, 
besöksnäring  och upplevelseindustri. 
Och det är tydligt att politikerna kan tjäna 
på att resa till fjärran länder för att odla 
kontakter i stället för till Rosenbad.

J ärnridåns fall och omdaningen  av 
grannländerna vid Östersjön innebar 

att Kalmarregionen kunde tillgodoräkna 
sig ett nytt förmånligt strategiskt läge. Det 
har säkert också spelat roll vid valet av 
lokalisering.

En annan sak är kommunens engagage-
mang. Bland annat med  en kombination 
av tur  och  skicklighet vann  Kalmar först 
kampen om Ikea i sydost. Nu kunde Johan 
Persson & co erbjuda nästa betydelsefulla 
gäst i stadshuset ett annat attraktivt mark-
område, nästan byggklart och  komplette-
rat med garantier om snabbt kommunalt 
fotarbete vässat under Ikea-etableringen.

Det nyligen genomförda ägarskiftet 
av Kalmar flygplats är 
en tredje gynnsam 
omstädighet i sam-
manhanget. Nu kan 
kommunen själv 
bestämma hur 
många flyglin-
jer som ska gå 
till Changxing-
provinsen och 
transportera de 
tusentals kine-
siska entreprenö-
rer av Gnosjösnitt 
som exploatören 
ställt i utsikt snart 
ska invadera Kal-
mar.

GUNNAR ROCKSTRÖM
gunnar.rockstrom@barometern.se

En historisk 
händelse 
för regionen

När mister Luo utvecklar sitt beslut 
att förlägga sitt företags europasats-
ning till Kalmar kommer också ett 
oväntat besked. I den lokala debatten 
framhålls alltid infrastrukturen i Kal-
mar som ett problem. Mister Luo har 
en helt annan uppfattning.

Prisar Kalmars förbindelser
– Min affärsidé är att ta affärsmän till 

Kalmar och att de där kan se på pro-
dukter från många olika grossister. I 
Kalmar finns flygplats, här finns en 

hamn och järnvägsförbindelser. Här 
finns de villkor jag önskar och den 
möjlighet vi behöver för att sprida våra 
grossister produkter runt Östersjön, ja 
runt i Europa .

Mister Luo ser också fördelen med 
att etablera sitt företag i Kalmar ur ett 
EU-perspektiv. Med en anläggning i 
Sverige, i Kalmar har Fanerdun group 
etablerat sig inne i EU. 

– Hela Europa är en möjlig marknad, 
den viktigaste anledningen till vår sats-
ning här är att det är lättare att få euro-

peiska affärsmän att besöka en anlägg-
ning i Europa än att få dem att komma 
till Kina för att göra affärer.

MATS
ANDERSSON
0480–592 66

mats.andersson@barometern.se

MATHS
BOGREN
0480–592 78

maths.bogren@barometern.se

Foto

Ödmjuk inför kulturkrockar. Men stenhård i förhandlingar. Koncernchefen Luo Jingxing är 
en man vi kommer att få höra mycket av i Kalmar framöver. I ryggen har han en mångmil-
jardkoncern. Och mitt under förhandlingarna ringde Kinas premiärminister. Kalmar är bäst 
företagsekonomiskt. Det är hans förklaring till varför han ratade Amsterdam och valde 
Kalmar för miljardsatningen på ett europeiskt grossistcentrum.

Luo Jingxing var ödmjukheten själv inför miljardsatsningen i Kalmar. ”Ta emot oss som ett nyfött barn och stöd oss när vi gör misstag”, sade han. Kalmars goda kommunikationer har stor   betydelse för företagets  etablering. 

”I Kalmar finns de villkor  jag önskar”
Mister Luo ser bara fördelar med regionen. Amsterdam gick miste om etableringen   på mållinjen

Den kinesiska delegationen förhandlade under 
dagarna med bland andra näringslivschefen Tho-
mas Davidsson, kommunjuristen Ann-Sofie Dejke, 
kommunchefen Roland Karlsson, förre utvecklings-
chefen Lars Malmborg, investeringfrämjaren Mag-
nus Gustafson och kommunalrådet Johan Persson 
(s).

Så här kommer den att se ut, fastigheten på 2,5 gånger Ikeas storlek, som det 
kinesiska företaget ska bygga i Snurrom.  ILLUSTRATION: FANERDUN GROUP
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BERGA CENTRUM
VARD 9-21 • LÖR 9-19 • SÖN 11-19

KG2490

4990
STUREOST

ALLTID 
NYMALD

KG

50:-

ÖLANDSLIMPA
SKIVAD. 750 gr. 
Jmfp 19.87/kg

ST 

TVÄTTMEDEL

FLÄSKFÄRS

FLÄSKKOTLETT

2 STYCK

HEL eller

HALV

HUGGNA

49:90KG 19:90KG 

RIMMAT 
STORBIT

SIDFLÄSK

14:90ST 

RÄKOR
PANDALUS. Frysta
500 gr. 80/100. Jmfp 39.80/kg

19:90
VIA 750 gr – 1 LITER
Jmfp 1.67-1.25/tvätt

Västra Sjögatan 16, Kalmar 0480-157 00

www. bjorkegrensoptikerhus.se

Rabattfnatt 
på märkesbågar

50%
Vi bereder plats för höstens bågkollektioner. 

Därför lämnar vi 50% rabatt på halva sortimentet 
av märkesbågar ur tidigare kollektioner.

Välkommen in och fynda
när urvalet är som störst.

  
Gäller t.o.m. 7 september. 

Välkommen.

Tipsa tidningen
0480-180 18 eller 0491-777 34

Van förhandlare ska 
företräda kommunen
Kalmar. Ronny Nilsson, före detta 
vd på Flextronics, fick hastigt och 
lustigt en roll i förhandlingarna 
med den kinesiska affärsmannen 
Lou Jingxing i veckan.

– Jag har täta kontakter med 
kommunen för projekten med 
flygplatsen och arenabygget, 
säger Ronny Nilsson som för till-
fället befinner sig just i Kina.

– I torsdags sms:ade jag kom-
munalrådet Johan Persson för att 
diskutera detta.

Fast i förhandlingar
Men Johan Persson var mitt 

uppe i förhandlingarna. Därför 
bad han i stället Ronny Nilsson 
att vara med.

– Jag har gjort mycket affärer här 
i Kina och har en del kontakter 
sedan tidigare.

Så i stället för att diskutera are-
nan fick Ronny Nilsson vara med 

i förhandlingen om miljardinves-
teringen på Snurrom.

Under en dryg timme deltog 
Ronny Nilsson och hjälpte till i 
förhandlingarna. Sedan var han 
tvungen att åka för att passa fly-
get till Kina.

Egentligen ville kineserna att 
Johan Persson skulle följa med 
till Kina för att presentera affä-
ren där. 

Kommunalrådet har dock 
avböjt med tanke på valrörelsen.
I stället får nu Ronny Nilsson en 
roll som representant för Kalmar 
kommun.

– Jag ska träffa folk på Ericsson 

och Flextronics i Beijing. Sedan 
åker jag till Shanghai. Eftersom 
det här företaget har sitt koncern-
kontor 17 mil sydväst om Shang-
hai har jag erbjudit mig att åka dit 
för att se lite på plats vad det är 
för typ av företag.

Viktigt med besök
– Jag tror att alla är medvetna 

om att det är svårt att bedöma 
ett kinesiskt före-
tag. Därför är det 
bra om det blir en 
möjlighet att besö-
ka dem.

– Jag har också 
kollegor här i Kina 

som kan hjälpa mig att ta reda på 
mer om företaget.

JESPER ERICSON
jesper.ericson@barometern.se

0480–592 24

Mister Luo har redan ett konto i Föreningssparbanken
Kalmar. Bollen är redan i rullning. På lördagen öppnades ett bankkonto för mister Luos räk-
ning, på söndagen intervjuades tolkar i anställningsintervjuer och om några veckor kom-
mer fyra kinesiska ingenjörer till Kalmar för att göra den första marksynen. Det var i sep-
tember som regionförbundet träffade affärsmannen Luo Jingxing i Kina för första gången. 
Sedan dess har han besökt Kalmar tre gånger. Första besöket gjordes i våras.
Överenskommelsen i helgen var slutet på en lång process. Nu fortsätter den i och med 
investeringsavtalet. Inom ett par veckor ska pengar finnas på Föreningssparbankens konto. 
Så fort visum är klart kommer därefter fyra kinesiska ingenjörer hit för avsyn.
– Vi håller på att jaga lägenhet åt dem nu, säger investeringsfrämjaren Magnus Gustafson, 
som varit spindeln i nätet i affären.
För att snabba på processen ytterligare lämnade Luo Jingxing kvar sin assistent och när-
maste man i Kalmar. Hans uppgift är nu att bana väg för miljardprojektet.

Affärsmannen fastnade genast för Snurrom
Kalmar. Det kinesiska jättekomplexet var egentligen tänkt till Smedby industriom-
råde. Där har kommunen en sammanhängande bit mark av den storleksordning 
som behövdes.
Men av en tillfällighet åkte regionförbundets delegation tillsammans med kineser-
na förbi Snurrom när de var ute och rekogniserade.
Affärsmannen och koncernchefen Lou Jingxing fastnade direkt för marken vid 
Snurrom.
Efter diskussioner med kommunen utkristalliserades fyra områden. 
Fördelarna med Snurrom är bland annat att detaljplanen inte behöver göras om. 
Den är redan vikt för industrifastigheter.
Marken där hotellet med upp till 16 våningar ska stå uppges också i princip vara 
klar för byggnation. De andra två områdena är det inte lika bråttom med.

KALMAR 

Mister Luo är mannen på allas 
läppar –  mångmiljardkinesen 
som ska sätta Kalmar på Europa-
kartan. Men kan man lita på Mis-
ter Luo?

– Ja, den bedömningen gör vi, 
säger Magnus Gustafson, regional 
investeringsfrämjare på regionför-
bundet och den person som sett 
till att få hit den kinesiska inves-
teraren.

– All den information vi har fått 
tyder på att det här är helt seriöst. 

Gravöl ett minne blott
Det var inte länge sedan grav-

ölen avlöste varandra i takt med 
företagsflytt och industrinedlägg-
ningar i Kalmar. Att kommunen 
nu är en spännande investerings-
region för allt ifrån Ikea till kine-
siska investerare kan vara svårt 
att greppa. Ordet aprilskämt har 
föresvävat flera av de inblandade 
i affären. Att bedöma seriositeten 

av projektet och mannen bakom 
är heller inte det lättaste, medger 
Magnus Gustafson. 

– I Sverige är det lätt att ta reda 
på hur plattformen ser ut. Det är 
också lätt att göra en bra avsyn av 
en person och dess företag. I Kina 
är det inte lika lätt.

Det regionförbundet i stället har 
gjort är att utnytt-
ja det partnerska-
pet med affärsre-
gionen Changxing 
som pågår sedan 
en tid tillbaka. 

– Genom det har 
vi kommit åt de 
politiska kanalerna.  
De har därefter bak-

vägen kollat upp vad det är för typ 
av affärsman och vad han har för 
innehåll i sitt ägandet i Kina.

Sedan måste man ställa investe-
ringen i relation till vad som sker 
i Kina just nu, menar Magnus 
Gustafson. Expansionen i Kina är 
rekordstor och investeringarna är 

sällan under miljardklassen. 
Kinesiskt riskkapital satsas både i 

Kina och runt om i världen.
– Om man jämför med projekt 

som Mister Luo själv har i gång i 
deltaområden är inte det här spe-
ciellt stort. 

Motorer och fastigheter
Koncernen Fanerdun som står 

för investeringarna har främst fyra 
grenar av sin verksamhet: förbrän-
ningsmotorer, elektriska motorer,  
stål- och järnbranschen och fast-
ighetsbranschen. Tillgångarna 
uppgår till 5,1 miljarder kronor.

Och inriktningen är klar. Zhe-
jiang Fanerdun Holdings devis är 
att följa med utvecklingen i resten 
av världen. ”Då blir det industri 
som gynnar vårt moderland”, kon-
staterar man på hemsidan.

● Luo Jingxing har redan star-
tat ett svenskt bolag, Faner-
dun Group AB. Det innebär 
att han redan satsat minst 
100 000 kronor.

● Han har ingått ett affärs-
partnerskap nyligen med ett 
företag i Västervik där han 
är 42-procentig delägare.

●  Att rekognisera flera gånger 
i Kalmar och åka hit med en 
femmannadelegation inne-
bär visum, hotellvistelse, 
tolkarrangemang och flyg 
från Kina – ett projekt som 
betyder utlägg på flera 
100 000 kronor. Dessutom 
var en svensk skatteexpert 
kontrakterad för förhand-
lingarna.

● I helgen lämnade Luo Jing-
xing kvar sin närmaste 
medhjälpare i Kalmar för 
att förbereda de praktiska 
arrangemangen till de kine-
siska projektörerna och 
ingenjörerna som kommer 

inom kort till kommunen.
● Luo Jingxing har redan varit 

och besökt daghem och sko-
lor i Kalmar och förhört sig 
om utbildningssystemet.

● Under förhandlingarna fick 
Luo Jingxing ett telefonsam-
tal från Kinas premiärminis-
ter, Wen Jiabao, som und-
rade hur förhandlingarna i 
Sverige och Kalmar gick.

● Vid förhandlingsbordet 
märktes att Luo Jingxing 
lagt ned mycket tid på för-
beredelser och visste myck-
et om svenska marknads-
priser på mark och 
fastigheter, liksom svensk 
skattelagstiftning.

● Luo Jingxing har lagt ned 
tid på att undersöka mark-
förhållandena vid Snurrom. 
”Här är mycket bättre än 
på andra ställen”, uppges 
han ha sagt. ”Här måste 
man  inte påla som Ikea var 
tvunget att göra.”
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Här byggs upp 
till 300 lägenheter
på 60–70 m2

Vimpeltorpet

Snurrom

Hockeysatsning i stöpet
Kalmar. Avtalet mellan Kalmar kom-
mun och Fanerdun group har i inled-
ningsskedet en förlorare, hockeyklub-
barna i Kalmar.
Planerna på att uppföra en ny ishall vid 
Snurrom går om intet. 
– Jag har haft en personlig kontakt med 
representanter för hockeyklubbarna, vi 
kommer inom en snar framtid att sätta 
oss ned för att finna en ny lämplig plats 
att bygga nya isytor på, konsterar kom-
munalrådet johan Persson (s).

Fler turister att vänta till regionen
Kalmar. Fler taxichaufförer, hotell, restauranger och förskolor. 
Fler flyg till Kalmar, mer affärer och ökad turistström.
Det är bara några av de tänkbara scenarion som kan uppstå i 
kölvattnet på Kinaaffären.
Ytterligare konsekvenser kan vara stigande fastighetspriser, mer 
köer och kulturella krockar.
När Europas inköpare åker till Kalmar i stället för Kina för att 
träffa leveransavtal krävs långt mycket mer än bara hotell. 
Restauranger och bra kommunikationer är det omedelbara 
behovet. 
Men även krav på  rekreation och ett helt annat utbud av detalj-
handel är en trolig utveckling.

™ FAKTA | Det talar för att Fanerdun menar allvar

™™ Jag har gjort mycket affärer 
här i Kina och har en del kontakter 
sedan tidigare.
RONNY NILSSON

”Allt tyder på att det är seriöst”
 FOTO: LARS JOHANSSON, GRAFIK: ULF ÅKERLIND

Intill E 22. Här byggs ett flervånings-
hotell på upp till 16 våningar.

Snurrom. Här ska utställ-
ningscentrumet att ligga, 
motsvarande 2,5 Ikeavaruhus.

Reserverad mark. För andra etappen av 
investeringen reserveras 200 000 kvadratmeter.

Mot LindsdalMot Lindsdal

™

Mot Lindsdal

™ Norra vägen mot KalmarNorra vägen mot KalmarNorra vägen mot Kalmar ™™

JESPER
ERICSON
0480–592 24

jesper.ericson@barometern.se

Magnus 
Gustafson.

Läsarnas kommentarer från webben
Fantastiskt!
Det här är vad Kalmar behöver. 
Globalisering är inget hot, utan en 
möjlighet. Vid högskolan i Kalmar 
har teknikinstitutionen ett bra 
sammarbete med kinesiska uni-
versitet. 
Nisse

Lurad?
Om man tittar på internet och 
söker efter Fanerdun group hittar 
man ”Results 1–8 of about 15 

for Fanerdun group.” 15 traffar, 
det låter inte som ett miljardfö-
retag. Har Kalmar kommun blivit 
lurad? 
Tom Turlupin

Skeptisk
Tänk vad lägligt inför valet beske-
det kom och tänk att projektet bör 
komma i gång efter valet. Är det 
för bra för att vara sant så är det 
ofta det tyvärr. 
Andreas

Gud hör böner
Sedan, att Volvofabriken ladesner  
har kristna i Kalmar bett Heren 
Gud varje vecka om nya arbetstill-
fällen. Gud är trofast sina löften 
och vi tackar för  bönesvaret.
SÅB

Tre talande ord
Det finns bara tre ord. Detta är 
fantastiskt!
Tommy/Sandvik

™Läs fler på www.barometern.se
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KALMAR. Flera hundra personer, bland 
annat intresserade företagare från Kina, 
var på plats vid det historiska första spadta-

get för Fanerduns bygge i Snurrom. Kalmar 
kommun och regionförbundet har begärt 
statlig stöttning med anledning av miljard-

projektet. Maud Olofsson hade inget fär-
digt Kinapaket med sig. Men  något är på 
gång, lät ministern förstå.   Sidorna 4, 5 och 

Kina kom till stan
Första spadtaget för Fanerdunbygge. Tunga makthavare på plats

EMMABODA. Två misstänkta 
tjuvar greps efter två tim-
mars biljakt från Emmaboda 
ända ner till norra Blekinge 
på måndagen. Sidan 19

Dramatisk 
biljakt nära 
Emmaboda

SPORTEN. 
Kalmarsimma-

ren Sara Thydén 
har tagits ut till 
VM. Sidan 29

Kinesiska drakar och fyrverkerier satte färg på tillställningen när första spadtaget på Fanerduns mässhall vid Snurrom togs på måndagen. Närings-
minister Maud Olofsson och andra prominenta gäster gav status åt festligheten.  FOTO: MATS HOLMERTZ 

Kyrkokörer gjorde egen skiva
På lördagen samlades Norra Möck-
leby, Sandby och Gårdby kyrkokör i 
Sandby för att göra en skiva. Under 
dagen spelade man in 14 sånger.
Sidan 16

NYBRO
Alsterbroskola satsar på idrott
På Alsterbroskolan prioriteras 
sedan några år tillbaka skolgym-
nastiken. Vid tre tillfällen i veckan 
har eleverna idrottslektioner. 
Sidan 11

KALMAR. – Det har ringt folk 
hela morgonen som vill ta 
hand om katten, säger chefen 
för djursjukhuset dagen efter 
kattdramat på bron. Sidan 3

Telefoner 
varma efter 
kattdramat

HÖGSBY
KLT drar i gång miljökampanj
Fler ska åka buss och tåg i stället
för bil. Det vill Kalmar Läns Trafik 
som ihop med tre andra länstrafik-
bolag startar en reklamkampanj. 
Sidan 38 

™™ Framtidens 
samhälle måste 
tänka återbruk.
LARS GUSTAVSSON, jord-
nära formgivare som häm-
tar inspiration i naturen

Sidorna 40–41

KULTUR

MÖNSTERÅS
Södra kan tvingas bärga rör 
Södras gamla avloppstub från 
Mönsterås Bruk ligger ännu kvar 
på botten av Kalmarsund. Nu blir 
den ett fall för Miljööverdomstolen.
Sidan 37

KALMAR. Vid Alla hjärtans dag 
skyndar vi till blomsteraffärer-
na. Och handlarna passar på 
att höja priset rejält. Sidan 7

Dyr kärleksgåva.

NÖJET
400 statister sökes till video
400 statister sökes till musikvideo-
inspelning. Det är punkrockbandet 
Monica & The Explosion som behö-
ver statisthjälp när deras musik-
video Hollywood ska spelas in.
Sidan 39

ÖLAND
Val kan vara späckhuggare
En stor val har siktats vid Djupviks 
hamn på norra Öland. På Fiskeri-
verket tror man att det kan röra sig 
om en eller flera späckhuggare.
Sidan 14

™ Ledare. Sorglustig krokodiljakt 2 ™ Debatt. Oavsiktlig politisk komik 27™ Insändare. Äntligen nytt konstmuseum 26

    Simmare 
       till VM
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Hej, hej. Här är ett gäng glada kinesiska arbetare som tittade in i hallen 
i Snurrom när jippot var över. De har hittills varit med och byggt grun-
den för den nya mässhallen. FOTO: LARS JOHANSSON
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KALMAR
Kinesiska drakar och fyrverke-
rier satte färg på startskottet 
för Fanerduns byggprojekt.  

I snålblåst och snöblask kom 
regeringens representant, 
näringsminister Maud Olofsson, 
på måndagen till vad som kan 
kallas ett jättejippo i Snurrom-
området i utkanten av Kalmar. 

Koncernchefen Jinxing Luo, i 
kritstrecksrandig kostym med 
röd blomma i knapphålet, tog 
emot henne och hans fru Kui 
Lin Zheng fäste en röd blomma 
på hennes kappa. 

Present enligt kinesisk sed
I lagerbyggnaden till gamla 

chokladfbriken väntade flera 
hundra personer, som vid 
ingången fått en liten present 
enligt kinesisk sed. Här fanns 
Kinas ambassadör i Sverige, Lu 
Fending, Kai Hammerich, chef 

på Invest in Sweden Agency, och 
många andra betydelsefulla per-
soner för Fanerdunprojektet och 
också många inbjudna kinesiska 
intressenter som flugit in från 
Kina på Fanerduns inbjudan.

Ett stort pressuppbåd från Kina 
och de nordiska länderna gav en 
inblick i hur stor satsningen i 
Kalmar är och vilket intresse den 
väcker utanför regionen. 

Jinxing Luo hälsade välkom-
men, ”huan ying”, och inledde 
med att säga att han hoppades 
att Fanerdun skulle få stöd av 
folket och staden – och att han 
var säker på att lyckas. 

– Vi kommer att följa alla lagar, 
regler och krav, framhöll han. 

Maud Olofsson talade om att 
Sverige och Kina haft affärs-
kontakter sedan länge, Ostindie-

fararen från Göteborg angav hon 
som exempel. 

Positiva effekter
Hon framhöll betydelsen av 

Fanerduns satsning i Kalmar. 
– Nu ser vi positiva effekter av 

globaliseringen, nu kommer 
investerare för att utveckla han-
deln och skapa jobb i Kalmar-
regionen.

Kai Hammerich, Invest in Swe-
den Agency, talade om att hit-
tills har 60 kinesiska företag valt 
lokalisering i Sverige. Han talade 
om att en ambition är att göra 
Kalmars showroom till det störs-
ta för norra Europa. 

– Vi är övertygade om att Kal-
mar kan bli en magnet. 

När banden skulle klippas blev 
det många glada skratt när Maud 

Minister Maud Olofsson greppade ett av sex spadhandtag tillsammans med Kinas ambassadör Lu Fending, Fanerduns koncernchef Jinxing Luo, kommunalrådet Johan Persson, chefen på Invest in           Sweden, Kai Hammerich samt Leif Lars-
son, ordförande i regionförbundet.   FOTO: LARS JOHANSSON

Olofsson inte klarade av att klip-
pa i de vackra röda tygrosetter-
na utan Jinxing Luo fick hjälpa 
henne. 

Lyckobringande drake
Han visade förresten att han 

är en strong man när han inte 
tycktes bry sig om den bitande 
kölden, trots att han endast var 
klädd i kostym, medan andra 
frös ruskigt mycket, inte minst 
kommunalrådet Johan Persson.

Vid kinesisk festlighet spelar 
draken stor roll. I Kina symboli-
serar den godhet och lycka.

Som på kinesiskt nyårsfiran-
de dansade en färggrann drake, 
musik spelades, och fyrverkeri-
er smälldes av efter att det för-
sta spadtaget tagits av sextetten 
bestående av ministern, Luo, 
kinesiske ambassadören, region-
förbundets ordförande, och 
kommunens starke man. 

Inne lagerhallen hade en liten 

festlokal ställts i ordning, något 
i stil med ett diskotek. Här bjöds 
gästerna på snittar och något att 
dricka.

Kinesisk musik dånade ut 
genom högtalarna, en kinesisk 
marsch, och en kinesiska viska-
de till mig att det är en traditio-
nell sång ”Vi är starka, vi är star-
ka ihop”. 

Skönsång av assistent
Och sedan blev det kinesisk 

skönsång på högsta ton. Den 
lyckliga dagen, framförd av 
Angie Qian i röd slitsad siden-
klänning. Hon är annars assis-
tent till koncernchefen Luo här 
i Kalmar.

Utan tvekan var det en färg-
grann och ovanlig invigning av 
ett företagsbygge som kan behö-
vas i vintermörkret.

MARGARETA KRANTZ
margareta.krantz@barometern.se
0480–592 63

Kalmar. Nästan alla var där när 
Fanerdun och Jinxing Luo bjöd 
på sprakande och lätt tumult-
artad invigningsshow i och runt 
Snurrom ett par timmar mitt på 
måndagen.

Det vimlade av väletablerade 
politiker och chefstjänstemän 
från främst offentlig sektor. 
Närmare 200 personer sorlade 
i den stora välkomsthallen mot 
en blå plastad fond med en jät-
tetext som tillännagav  att den 
kommande Kalmarmässan är  
”the best platform of invest-
ment from China to Sweden”.

Dahl mumsade på snittar
Samtliga Kalmars kommu-

nal- och oppositionsråd fanns 
på plats, utom möjligen Jonas 
Löhnn (mp) som  Barometerns 
vimmelreporter förgäves spa-
nade efter. Centerns Anders 
Andersson  kom i portfölj  
medan kommunens starke 
man Johan Persson (s) som van-
ligt hade   sin moderata kollega 
Göran Häggfors som skugga. 
Bertil Dahl (v) syntes  förnöjt 
mumsa på de kinesiska snit-
tarna.

Kommunens särskilda Kina-
grupp leds av den relativt nytill-

trädde näringslivschefen Tomas 
Davidsson. 

Denne sprang som en skållad 
råtta mellan de olika publika 
evenemangen och förbrödring-
en och skålarna. Bra understöd 
kom från hela raden av kommu-
nala chefstjänstemän: byggche-
fen Martin Storm, Kyrre Dahl, 
van Kinaresenär på utvecklings-
enheten, industri raggaren Åke 
Pettersson och juristen och 
avtalsexperten Ann-Sofi Dejke 
med flera. 

Lars Malmborg, Davidssons 
företrädare, höll sig lite mer 
i bakgrunden.

Landshövding i god tid
Det högre centrala planet var 

också väl representerat. Lands-
hövding Sven Lindgren infann 
sig i god tid innan röda mat-
tan rullades ut för den särskilda 
hedersgästen näringslivsminis-
tern Maud Olofsson. 

Hon anlände i blygsam limou-
sin och pressekreterare men  
med tanke på rådande snål-

blåst och vassa regnstänk 
mycket passande vamt klädd 
i långbyxor och omslutande 
brunaktig kappa med knälång 
scarf.

Ensam riksdagsledamot
Centerns Anders Åkesson, i 

luva, föreföll vara ensam om 
att representera länets riksdags-
ledamöter. Hans partikollega 
och regionförbundets ordföran-
de Leif Larsson hade en hel del 
att  prata med Maud Olofsson 
om efter invigningen. Region-
förbundets vd Håkan Bryniels-
son sällade sig också till den  
kretsen.

Från direktörsleden märk-
tes chefen på Länsförsäkringar 
Lars B Danielsson, Hans Hjer-
tonsson, vd för kommunens 
nya flygbolag och styrelseord-
föranden där, Ronny Nilsson, 
som förevigde tillställningen 
med egen kamera. 

Rektor Agneta Bladh ledde en 
delegation från högskolan och 
över bron kom Kent Ingvarsson, 
kommunalråd i Mörbylånga, 
farande.

GUNNAR ROCKSTRÖM
gunnar.rockstrom@barometern.se
0480–592 42

Kalmar. Om ett halvår ska 
 Fanerduns mässhall stå klar. 

– Det är planerat till den 28 
augusti, säger Jinxing Luo, kon-
cernchef för Fanerdun, som var 
huvudpersonen på måndagen.   

Han såg riktigt nöjd ut. 
Barometern-OT kunde i all 

hast ställa några frågor mitt i 
pressuppbådet. 

Hur känns det en sådan här 
dag? 

– Det känns utmärkt, det är 
underbart.

Jinxing Luo säger att 6 000 
intresserade företag vill komma 
och ställa ut i Klmar. 

– Men av de 6 000 kommer 
bara 1 100 att väljs ut. 

Det finns intresserade företa-
gare i hela Kina, i alla regioner 
säger han. 

Kommer ni att flytta hit till 
Kalmar? 

– Nej. Jag har mycket att göra i 
Kina. Men min familj är här en 
tid nu. 

I dag, tisdag, är det guidning 
runt i Kalmarregionen för de 
som flugits in från Kina på 
Fanerduns inbjudan. Och sedan 
flyger Jinxing Luo tillbaka till 
Hangzhou igen.  

MARGARETA KRANTZ
margareta.krantz@barometern.se
0480–592 63

™ FAKTA | Fanerdun
● Fanerdunkoncernen bilades 

2004 av den kinesiske affärs-
mannen Jinxing Luo från 
Zhejiangprovinsen i sydöstra 
Kina, i närheten av Shanghai.

● På endast två år har koncer-
nen vuxit till en omsättning 
på två miljarder kronor, enligt 
före tagets egna siffror. Upp-
gifter från koncernen gör 
också gällande att 7 000 män-
niskor är anställda i Faner-
duns bolag.

● Koncernens inriktning är allt 
från industriinvesteringar och 
bildelstillverkning till fastig-
hetsförvaltning och finansiel-
la placeringar.

● Den 19 augusti 2006 teckna-
de Kalmar kommun ett avtal 
med Fanerdun Group om ett 
långsiktigt samarbete. Detta 
syftar till att skapa ett cen-
trum för kinesiska produkter 
för Europamarknaden. 

● På måndagen, den 12 februa-
ri, togs det första spadtaget 
för Fanerdunbygget ute vid 
 Snurrom.

Spadtag i snålblåst och  snöslask
Färgstark invigning av Fanerdunprojektet. Näringslivsministern: ”Nu ser vi positiva       effekter av globaliseringen.”

Många av maktens män 
i tumultartad tillställning

Första mässhallen invigs i augusti
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Kui Lin Zheng fäste en röd blomma 
på Maud Olofssons kappa.
FOTO: MATS HOLMERTZ

Näringslivsministern hade stora svårigheter att klippa 
av bandet. Jinxing Luo, till synes oberörd av kylan i 
bara kavajen, hjälpte till. FOTO: LARS JOHANSSON

Kalmar hamnade i händelsernas centrum på mån-
dagen. Invigningsceremonin följdes av ett stort press-
uppbåd. FOTO: MATS HOLMERTZ

– Vi är övertygade om att Kalmar 
kan bli en magnet, sade Kai Ham-
merich. FOTO: LARS JOHANSSON

Angie Qian framförde Den lyck-
liga dagen, en traditionell kinesisk 
sång, framför en fond med Kalmar 
slott. FOTO: LARS JOHANSSON

Kalmars kommunalråd Johan Pers-
son (s) och Jinxing Luo samt tolken 
Ping Sun. FOTO: MATS HOLMERTZ

En lycko-
bringande 
drake.
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Dagens huvudperson, Jinxing Luo, sa sig 
efter en mycket stressig period vara glad att 
kunna ta ett steg till i företagets planer på 
ett grossistcentrum. FOTO: PAUL MADEJ
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www.
barometern.

se

Boot-i-licious 
in long legs.

Kvasten, Kalmar. 0480-49 08 86.  Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 12-16

1.495:-

Franska vägen 9 • 0480-101 79

Höstens ramnyheter 
från Italien!

Nu i butiken...

KVALITET ÄR VARAKTIGT

Öppet: Vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00 •  www.hemhornan.se

HEMHÖRNAN
             Nybrovägen 16, Smedby. 0480-47 17 29

Alltid
personlig 
service

vi även gör hembesök!
Mätning
Idéer & tips
Helhetslösningar
Sömnad
Uppsättning
Kuddar & plädar
Solavskärmning
Möbeltyger
Presentartiklar
Dekorationsblommor
Lampor
Dukar
Frotté

Visste du att...

DJURENS DAG
på djurhemmet

Vi bjuder
på kaffe

 med kaka.
Lotteri.

Öppet hus
 4 oktober
 kl. 13-19

Djurhemmet Skälby

HALLTORPS OCH VOX-
TORPS KYRKOR:  OBS!
Kyrkis  i Loftgården, Hall-
torp börjar 4 oktober
kl. 9.30-12.00.

Startskott i Snurrom. Ingen färdig mässhall. Men väl en invigning som 
hette duga. På fredagen smällde inte bara de kinesiska fyrverkerierna 
av utan även startskottet på grossistcentrumet. Barometern var där.

JESPER
ERICSON
0480–592 24

jesper.ericson@barometern.se      

KALMAR
Fyrverkerier, röda fanor, guldkonfetti 
och kinesiska dansare. Fanerdun slog 
på stort när grossistcentrumet invigdes 
på fredagseftermiddagen. 

Över 600 gäster var specialinbjudna för 
att vara med om startskottet till det 
omskrivna projektet.

– Det känns jättebra att ha kommit så här 
långt, sa Fanerduns ägare Jinxing Luo. 

Klockan 13.00 var det meningen att 
öppningsceremonin skulle börja. Men då 
ringlade fortfarande kön lång till avprick-

ningen på gästlistan. I snålblåsten tril-
lade också den jättelika kulissen bakom 
scenen ner, vilket kan ha bidragit till för-
seningen. Men 20 minuter senare var det 
dags. Den kinesiska klassiska musiken 
tystnade från högtalarna och ersattes av 
ett jätte fyrverkeri.

”Han har satt Kalmar på kartan”
Talarna löste sedan av varandra och 

hyllningsorden visste ingen gräns.
– Jag vill rikta ett tack till Jinxing Luo för 

att han har satt Kalmar på kartan, sa kom-
munstyrelsen ordförande Johan Persson 

som helt plötsligt blev presenterad som 
kommunfullmäktiges ordförande.

Huvudpersonen själv, Jinxing Luo, som 
sällan brukar tappa kontrollen, villade 
bort sig i inledningen av sitt tal när han i 
en liknelse ville berätta att september är 
skördetid. Tolken fick hjälpa honom.

– Där ser ni hur glad jag är över detta, 
sa han.

– Folk frågar mig varför jag valde Kal-
mar. Men det var inte svårt. Här bor goda 
människor, luften är ren och vattnet sma-
kar gott.

Ceremonin ramades in av uppträdan-

den i form av dansare som represen-
terade minoritetsfolken i Kina och en 
kinesisk sångerska som sjöng om ”den 
klarröda dagen”.

Röd rekvisita
Rött betyder lycka i Kina. Därför smyck-

ades den två timmar långa invignings-
stunden mestadels av röd rekvisita.

Magnus Gustafson, investeringsfräm-
jare på regionförbundet och den som tog 
den första kontakten med Jinxing Luo för 
snart två år sedan, beskrev dagen som 
”otrolig”.

Med fyrverkeri och smällare inleddes den 
nästan två timmar långa invigningsceremo-
nin. FOTO: MATS HOLMERTZ

Kina kom till Kalmar på fredagen. Bland annat med kinesiska dansare i gult. FOTO: PAUL MADEJ

Strax före starten rasade hela banderollen 
som fungerade som en kuliss ned i blåsten. 
Den sattes dock inte upp igen.
FOTO: PAUL MADEJ

Kalmar. Det blåser när Kina kommer till 
Kalmar. Slipsarna fladdrar med samma 
frenesi som de röda fanorna. Inget hår-
spray i världen kan få håret att ligga som 
det ska när de 600 gästerna tar plats på 
sina stolar.

Här finns politiker som kommunal rådet 
Johan Persson (s), oppositionsrådet 
Göran Häggfors (m) och kommunalrådet 
Bertil Dahl (v). Johan Persson är förbe-
redd med tjock vinterjacka. Det har han 
gemensamt med de kinesiska värdinnor-

na som döljer sina vackra röda sidenklän-
ningar i illrosa täckjackor. 

Bland de långväga gäster ses Peter Wret-
lund (s), kommunalråd i Oskarshamn och 
Andreas Furuskog (s), vice ordförande i 
kommunstyrelsen i Högsby, som hoppa-
de av resan till Kina. Båda tror att det får 
spridningseffekter i hela länet.

I vimlet syns även kommunala tjänste-
män som Pia Axeheim, Stadsbiblioteket, 
informationschefen Christina Karlberg, 
kommundirektören Roland Karlsson, 

kanslichefen Ann-Sofie Dejke, utveck-
lingschefen Kyrre Dahl och näringslivs-
chefen Thomas Davidsson. 

Från regionförbundet är näringslivsan-
svarig Helena Nilsson, investeringsfräm-
jare Magnus Gustafson och regiondirek-
tören Håkan Brynielsson på plats.

Mingelsugen verkar även cupguldsvin-
nande politikern Lasse Johansson vara. 
Kanske hittar han en frände i Billy Lands-
downe som numera säljer profilkläder 
som han importerar från Kina.

Framöver räcker det nog att sätta sig 
i bilen från Lindsdal och köra till Snur-
rom, hoppas Landsdowne.

Barometern skymtar även nöjeskung-
en Peo Ahlgren, Ikea-chefen Åke Ohls-
son och flygplatschefen Hans Hjertons-
son.

Medan blåsten tilltar och duggregnet 
ökar smiter fler och fler in i ett av de 
uppställda partytälten. 1 000 snittar, 500 
kanelbullar och 100 liter kaffe ser till att 
hålla gästerna på gott humör.

Dagens huvudperson, Jinxing Luo, ser 
ut att trivas bra bland journalister, poli-
tiker och näringslivschefer. Han har god 
hjälp av tolken och oskarshamnaren 
Susanne Do som bott i Sverige i 15 år. 
Hon hjälper honom att ta ett steg när-
mare Sverige. Men samtidigt tar nu Kal-
mar ett steg närmare Kina. Det är nästan 
så man får lite hemlängtan, säger Do.

JESPER ERICSON
jesper.ericson@barometern.se
0480–592 24

Kalmar. En kinesisk ceremoni hölls ut-
anför utställningshallen på fredag för-
middag för att ge lycka och framgång 
åt grossistmarknaden. 

Vid porten till utställningshallen utan-
för Bombardier samlades flera hund-
ra personer, utställare och Fanerduns 
anställda. Barometern-OT var den enda 
representanten från medierna som var 
närvarande vid den inofficiella cere-
monin strax efter klockan tio. 

Ceremonin hölls för att enligt kine-
sisk sed ge lycka och framgång till 
Fanerdun-satsningen. 

– Detta är den gyllene portens öpp-
ningsceremoni, förklarade konferen-
ciern, och sade att Mr Luo är den som 
öppnar den gyllene porten. 

Jinxing Luo överlämnade den gylle-
ne nyckeln till Yang Wenshen, utsedd 
till investerarnas representant, och 
när han lyfte den stora guldnyckeln i 
luften i en slags segergest rev han ned 
applåder från åhörarna.  

Därpå öppnade Yang Weishen sym-
boliskt porten och investerarna/utstäl-
larna följde med in. 

Utställarna Pang Saodu och Sui Hai 
Lan och många andra tog på den stora 
guldnyckeln för att få  tur och fram-
gång med affärerna i Kalmar. 

MARGARETA KRANTZ

Den gyllene nyckeln som ska öppna 
uställningshallen lyfts i en glädjegest av 
av Yang Weishan som är utsedd till inves-
terarnas representant.   FOTO: PAUL MADEJ

– Det här har verkligen lyft hela regio-
nen. Luo är en stor entreprenör och han 
har kört projektet hela vägen. Trots bak-
slagen. 

Efter ceremonin hade Jingxing Luo en 
kort presskonferens där han erkände att 
det har varit stressigt att få allt att klaffa 
till invigningsdatumet.

– Men det här är bara början. Nu ska det 
bli fler investerare och mer varor.

JESPER ERICSON
jesper.ericson@barometern.se
0480–592 24

Festen gick i lyckans  färg

MARGARETA
KRANTZ
0480–592 63

margareta.krantz@barometern.se

PAUL
MADEJ
0480–591 00

paul.madej@barometern.se

Foto
MATS 
HOLMERTZ
0480–592 72

mats.holmertz@barometern.se

Foto ™ Lyssna...
 på intervjuer.
 Barometern.se

™ Webb-tv...
 från ceremonin.  
 Barometern.se

™ Bildspel
 Se fl er foton på  
 Barometern.se

Konstprofessor Xiao Feng är från samma 
provins som Jinxing Luo och en känd 
konstnär i Kina. Här utövar han kalligrafi 
med säker hand.  FOTO: PAUL MADEJ

Slipsarna fladdrar med samma frenesi        som de röda fanorna

Kalligrafi ställs ut. 

Investeringsfrämjare 
Magnus Gustafson. 

Företagaren Billy 
Landsdowne.

Näringslivschefen 
Thomas Davidsson.

Ping Sun, restaurang 
Larmgatan 10.

Ceremoni ska ge 
marknaden lycka 
och framgång
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KALMAR
Investerare har köpt in sig på 
grossistmarknaden i Kalmar. 
Affärsmannen Huang Zhong 
Bao är en av dem och ska vara 
i flera månader i Kalmar för att 
sälja sina varor.

I utställningshallen i före detta 
Bombardier hade utställare 
radat upp sina varor på premiär-
dagen. Alltifrån badkar, dusch-
kabiner, värdefulla porslinsvaser 
till skor, väskor, smycken, skärp, 
hushållsvaror och färggranna 
julgranskulor. 

Allt tillverkat i Kina och med 
förhoppningsfulla affärsmän 
som hoppas att europiska före-
tagare ska komma och shoppa.  

Men i många bås verkade 
varor bara vara uppställda, där 

fanns ingen som representerade 
företag. I andra utställningsbås 
fanns företagare med visioner 
om att få Europa som marknad. 

Slipper mellanleden
Huang Zhong Bao och hans fru 

har ett företag som säljer hand-
gjort konsthantverk, bland annat 
korgar som tillverkas av bönder i 
Zhejiangprovinsen. 

– Detta är ett bra sätt att sälja 
till kunder i Västeuropa, säger 
han och förklarar att både till-
verkarna och han får mer pengar 
när man inte behöver gå genom 
mellanled när han säljer i Tysk-
land. 

– Det är det viktiga med denna 
grossistmarknaden.

Han har betalat 3,6  miljoner 
RMB, ungefär lika mycket i 

svenska kronor, liksom de andra 
investerarna, för att få ett bås på 
grossistmarknaden, en lägenhet 
i Kalmar och en i Hangzhou. 

Han berättar att han redan har 
en lägenhet i Kanada och att han 
reser mycket. 

Lyxiga badkar och duschar
När han och de andra investe-

rarna nu är i Kalmar får de bo på 
hotell och det betalar Fanerdun, 
liksom maten, berättar de. 

En av företagarna på mässan, 
Judy Chan, som är här med sin 

brors företag för att sälja bad-
kar med inbyggd tv och radio 
och duschkabiner med bastu i, 
säger att de har skrivit ett första 
kontrakt och redan betalat in 3,6 
miljoner yuan. 

– Vi vill expandera på den inter-
nationella marknaden. Men vi 
vet ju inte om det går att sälja än, 
om kunderna i Europa kommer 
hit. Men Mr Luo har sagt att vi 
får pengarna tillbaka om det inte 
fungerar. 

Lägenheterna i Kalmar som 
ingår i köpet är inte klara ännu. 

Exklusiva vaser
Jinxing Luo uppgav på fredagen 

till Barometern-OT att 70 inves-
terare har skrivit kontrakt, men 
att alla inte är på plats ännu.

På frågan om investerare får 

tillbaka pengar om det går dåligt 
att göra affärer svarade han ja.  

I en monter finns exklusiva 
vaser gjorda i Kina med en spe-
ciell förbränningsteknik som 
användes på Songdynastin 
under 1100–1200-talet. De är 
vackra och också mycket värde-
fulla. 

– En vas kostar en miljon. De är 
gjorda  med samma teknik som 
under Songdynastin, berättar 
Wensheng Te, som representerar 
företaget Zhejiang Xiao Shang i 
Hangzhou. 

Han vet inte om européer kom-
mer att uppskatta porslinet, som 
är omåttligt uppskattat i hela 
Asien. 

MARGARETA KRANTZ
margareta.krantz@barometern.se
0480–592 63

Wensheng Te säljer dyrbart kine-
siskt porslin.  FOTO: MATS HOLMERTZ

Affärsmannen Huang Zhong Bao 
kommer att stanna i flera månader 
i Kalmar för att sälja sina handgjor-
da konsthantverk på grossistmark-
naden.   FOTO: MATS HOLMERTZ

Med lyxutrustade duschar och badkar hoppas Judy Chan och hennes bror att de ska nå ut på den internationella marknaden. De vet inte hur affärerna 
ska gå, men intresset verkade stort för deras produkter.  FOTO: PAUL MADEJ

Kalmar. – Alla kineser är stolta 
över detta. Det är stort i Kina, 
 säger Jieming Wang, journalist 
på det kinesiska magasinet Glo-
be. 

Ett 40-tal journalister från Kina 
har kommit till Kalmar för att 
bevaka Fanerduns invigning. 

Jieming Wang har tidigare 
arbetat för Globe i Stockholm, 
men är sedan många år bosatt i 
Peking och jobbbar på ekonomi-
magasinet.  Barometern-OT frå-
gar honom på fredagen under 
öppningsceremonin i Snurrom 
hur Fanerdun-satsningen upp-
fattas i Kina. 

Han säger att det finns en stor 

beundran för Fanerduns styrelse-
ordförande Jinxing Luo för att 
han som privat företagare inves-
terar stort i ett land som Sverige. 
Det är ovanligt att privata inves-
terare satsar så stort, annars är 
det statliga företag som gör det 
enligt Jieming Wang. 

– Han uppfattas som modig för 
att han vågar göra detta. Han är 
ett föredöme. 

– Jag tror att regeringen ger 
honom de tillstånd han behöver 
för sin satsning här, säger Jie-
ming Wang.  

MARGARETA KRANTZ
margareta.krantz@barometern.se
0480–592 63

Jieming Wang är en av 40-tal jour-
nalister från Kina som bevakar 
Fanerduns öppningscermoni. Han 
säger att investeringen i Kalmar är 
stort även i Kina. 
FOTO: MATS HOLMERTZ 

Ute på parkeringsplatsen några hundra meter från scenen vid  Snurrom 
stod Gun och Owe Hyding, två Kalmarbor som inte var inbjudna. De var 
nyfikna och Owe Hyding berättar att han har varit mycket tveksam till 
Fanerdunprojektet, men att han nu börjar ändra uppfattning när han 
ser att det börjar hända något. Jättekul och lite annorlunda, tyckte Gun 
Hyding. FOTO: MATS HOLMERTZ 

Skeptiska åskådare ändrar uppfattning. ”Luo uppfattas som modig 
för att han vågar göra detta”

De har satsat flera miljoner
™™ En vas kostar en miljon. 
De är gjorda med samma tek-
nik som under Songdynastin.
WENSHENG TE
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