Sloganförslag
Ett stort Tack till alla som deltagit! Det värmer hjärtat att så många tog sig tid!

Mats Nordström, TSD Marine Group
”Vid Mälarens vatten & is lagar vi värme och
trygghet till Er på Farmor Elins vis”
Annelie Eriksson, IST Group
”Nykvarns Energi – Sol o värme, full gas in i
framtiden”
Thomas Stoor, CAFA-Tec
”Emedan stenarna vrids, välmående hos eder
sprids”
Emile van Bergen, Kapsch TrafficCom
”Egen kraft skapas tillsammans!”
Kim Hesselius, Coca-Cola
”I farmors fotsteg vi går när vi för framtiden
sår”
Niklas Lindberg Linto-Lindefors Hook, LintoLindefors in Hook Sweden
”Medströms”
”Uppströms”
Janne Tengvall, Framgångens 5 fingrar
”Nykvarn Energi – kraft av dig, kraft för dig!”
”Nykvarn Energi – urkraft från visdom och
kärlek”
Mikael Andersson, Bolagsverket
”Med kraft som på farmors vis”
Christofer Nordqvist, Confrema Entreprenad
”Med kraft från förr”
Joona Lahti, ÅF-infrastructure
”Passion för nästa generation”
Pontus Roos, Fogarolli
”Nykvarns Energi Helt enkelt”
Marcus Örnstedt, ID06
”Vi leder strömmen”
Hilde Olsen, DSC ACCRA
”Med farmors kraft går vi fremover!”
Lena Harrysson Mûller, Praktikertjänst
Psykiatri
”Vi är de självklara ledarna”
Thomas Olsson, Mjölby Kommun
”Built on knowledge and passion in
generations”
Patrik Almström, Tryckluftspecialisten
”Nykvarns Energi, ett flitigt bi”

Roland Jonsson, WSP
”Med rätt frekvens”
Magnus Thordmark
”Gamla anor, ny teknik”
”Utmanar gamla vanor, tänker i nya banor”
”Tack det värmer”
”Med värme och passion”
”Lokal el i er lokal”
”Vi gör din fastig het”
”För människorna och miljön”
”Energiska och Effektfulla”
”Sparsamt som på farmors tid”
”Vi kan, vi gör, ni spar”
”Lokal kraft i samhället”
”Låt oss – Använd er energi till annat”
”Arbeta bra och sov gott”
”Inte mer än nödvändigt”
”Energi när och där det behövs”
Håkan Markeling, Entreprenörsstiftelsen
”Farmos stuga i Nykvarn får värm och kraft utan
två hål i väggen”
Vladimir Vlajkovic Vladde, Adeprimo
”Farmors famn”
Jennifer Andersson, Svenska Hockeyligan
”Vår tradition – din framtid”
Lotta Green Dahlberg, Tapir utveckling
”Ger kraft till livet”
Mikael Tellqvist, Wells rekrytering
”Vi ger Nykvarn en lysande framtid”
Kristian Eriksson, Västfastigheter
”Nykvarns Energi får hjulen att snurra”
Anna Ekvall, Advokat Ekvall
”Urkraft”
Martin R.C Andersson, Desiderata
”Tradition är vår gnista”
”Röda tråden ligger i traditionen”
Firat Delen, Daisys Färingsö
”Med hjärtat på rätt plats”
Martin Bard, Svedala Kommun
”Nykvarn – Med kraft av tradition”
Ulf Abrahamsson, Västfastigheter
”Med kraft in i framtiden”

Per Järnebrink, EWF Eco
”Med hjärta för framtiden”
Andreas Herlitz, Bra Miljöteknik Sverige
”Laddar dig för framtiden”
”På ditt sätt för framtiden”
”För dig, för oss, för alla”
”Följ strömmen till framtiden”
”Det solklara valet”
Michael J Andersson, Schneider Electric
”Säker och god energi”
Claes Ramshage, Geomatikk
”Med kraft från ny kvarn”
Ingemar Persson, Värdeledande
”Vi malde, maler och fortsätter imorrn. Nykvarn
är hållbart”
Mathias Tillberg, Varner
”Tryggt och enkelt. För människan”
Catrin Stighammar, KalmarSalen Konferens &
Evenemang
”Vi maler så elektroderna glöder”
Pelle Nordström Hernandez, Svensk
Mäklartjänst
”Satsa på miljön, framtiden och våra barn och
kontakta oss på Nykvarn!”
Lena Oscarsson, Jönköpings län
”Värme från Nykvarn med kraft och nostalagi!”
”Värmande kraft, naturligt från Nykvarn!”
”Det du söker finns hos Nykvarn!”
”Vi levererare värme från farmors recept”
Anette Rodin, Sarstedt Sweden
”När framtiden står på spel”
”Med livet som insats”
”Tänd lampan med gott samvete”
”Vi ÄR ljuset i tunneln”
Karl Englund, Socialtjänsten Helsingborg
”Vi är upplysande för Nykvarn”
Christer Lindberg, Uppvidinge kommun
”Från norr till syd och öst till väst, vi levererar
alltid bäst!”
Dennis Söderman, Möller & Partners AB
”Visdoms tanke ger/skapar hållbarhet”
Vesse Martinsson, Vesse o Lennie
”Vi gör spänning”
Johan Bynelius, Fair Investments Sweden
”The more you burn, the more we earn”
”Vi ger dig kraft”’
Johan Palm, vaJPro
”NE, vi har passion för kraft”
”Kraft är vår passion, NE”
”Släpp nu loss, handla hos oss, hos oss finns
sexy-power, tjacka en kW-hour”

Johan Kjellson
”Med kraft & tradition mot nya mål”
Adnan Jahic, WSP
”Nykvarns Energi – Skapar kraft”
Joanna Söderberg
”Av traditioner för generationer – Nykvarn”
”Generations of empowerment”
Fredrik J. Sigurdh, Tore Garden
”Nykvarns Energi – power – like the old days”
Håkan Gref, NKV
”Kom närmare – kom till Nykvarn”
Jimi Metz
”Vår kraft kommer inifrån”
Peter Hesslin, Postnord
”Din naturliga källa av kraft från Nykvarn”
Henrik Läckberg, Your Vision Media
”Traditionens färger i ungdomlig klädsel!”
Emma Knaggård Wendt, Edutain Production
”Historisk kraft för framtidens energi”
Therese Lundquist, Sightsavers
”Livets kraft! På naturens villkor”
Rickard Eriksson, Palmbladsskolan
”Ge oss tid, vi ger värme”
Björn Gunnarsson, STMTS Apparel
”Power up!”
Julhani Vuolle
”Urkraft ifrån rötterna – sätter fart på fötterna”
Mikael Lundberg, Helix Verktyg
”Siffran 42 kanske är ett av svaren men vi har
många mer bra lösningar”
Örjan Karlsson, Meritor
”Naturkraft är tidlös – Nykvarns Energi”
Mikael Harmander Salleke, Viking Toys
”Nykvarns Energi – hållbar upplysning in i
framtiden”
”Nykvarns Energi – vår passion din ljusnande
framtid”
Patrik Wildjang, Hifab
”Nytänkande – Nyskaande – Nykvarns Energi”
Susanne Fredholm, Suez Recycling
”Nykvarns Energi – Drivkraft sedan
generationer”
Eduard von Bush, MV Logistikpartner
”Regenererad kraft”
”Duckbiting is our game”
Michael Baggelin, Clever Click Communications
”Nykvarns Energi för nymald energi”
Magnus Paulander, Procurator
”Nykvarns Energi, Ny el – Din kraft”
Kjell Magne Graftås, Asplan Viak
”Du foretrekker vel nykvarnad kaffe?”

Jan Malm, Mora kommun
”Doften av nymald energi, Nykvarns Energi”
Stefan Pilegård, Viendo
”Vår tradition, för dig!”
Hans Nelander, Santa Maria
”Boosta dig med Nykvarns Energi”
Joaquim Linder, MittMedia
”Sustainable powerfulness”
Fredrik Viderud, Skolfastigheter i Stockholm
”Vi ger dig kraften i livet”
Peter Eklund, EFFSO AB
”Nykvarns Energi – Uppvärmning och el som
bevarar naturen hel”
”Nykvarns Energi – För ditt hem och naturens
vän”
”Nykvarns Energi – Vårt vatten håller ljuset tänt
om natten”
”Nykvarns Energi – För dig som är naturens
vän!”

Johan Envall, SVEA Solar
”Plug-in passion”
Peter Åhs, Sverige Bygger
”Vi säljer inte kWh – vi ger dig värme, ljus och
möjlighet att använda teknik”
”Om värme, ljus och teknik är viktigt för dig är
du viktig för oss”
Maria Cederblad, E-space Communication
”Nytt krut i kvarnen”
”Pånyttfödd kraft – glöd utan krångel”
Jonas Molinder, Västra Götalandsregionen
”New Mill Power”
Ritha Jonsson Petri, Region Örebro län
”Med framtiden i ryggen – vi tar dig framåt”
”Det var bättre förr i tiden, det leder oss
framåt”
”Vi och du mot framtiden”
”Tack vare tradition så är vi på väg framåt”
Roger Scherberg, Granlund Tools
”Är du kraftlös? Ring oss!”
Patrik Blomqvist
”Samverkan genom generationer ger kunskap
och positiva minnen, med passion ger vi
Nykvarn nya krafter!”
Kenneth Nordberg, Thernlunds Man&Woman
”Nykvarn ger och maler vidare och ger! Du vet,
om inte hör av Dig!
Conny Hertzberg, TerraNet
”Vi tänder”

