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Lars Ander får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap
Den 14 april mottog Lars Ander, koncernchef och storägare av Nya WermlandsTidningen AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga
Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen delas ut av hertigen av Värmland, HKH Prins Carl Philip.
Högtidstalare vid mötet är Fryshusets Anders Carlberg.
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat
företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då
Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett
långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till
sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad
arbetsinsats.
Lars Ander om medaljen
– Näringslivsmedaljen är ett erkännande för familjen, medarbetarna och mig själv. Det är
klart att jag är stolt, säger Lars Ander.
Motiveringen lyder.
Lars Ander har med stor framsynthet tagit Nya Wermlands-Tidningen genom tre omvälvande
teknikskiften. Lars började på blytiden, blev teknisk chef under offsettiden och tog sedan som
VD tillvara på datarevolutionen. Trots konjunkturella kriser och förändrade medievanor har
tidningen utvecklats till ett av landets mest lönsamma och sysselsättningsskapande
medieföretag. Koncernen, med bl a 12 helägda tidningar har en omsättning på 600 milj kr och
375 anställda.
– Hemligheten är att vi kom rätt med modern teknik och därmed kunnat hålla kostnaderna
under kontroll. Vi var tidiga, i över 15 år har vi haft färg på alla sidor. Jag började med att gå
till stilgjuteriet och gjuta tennsoldater som barn. Det är en fördel att få komma in tidigt för
man lär sig branschen från grunden. Man får näsa för affärer och hur tidningsbranschen ser ut.
Det gjorde att vi köpte in oss Dagbladet i Norge på 90-talet och vinsten från försäljningen
kom sedan väl till pass vid bygget av nya tidningshuset i Karlstad, säger Lars Ander.
Övriga mottagare 2011 är Efva Attling, Efva Attling Stockholm AB, design
Lars Göran Blank, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk
Anastasia Georgiadou, AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans
Karl Hedin, Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri
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