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Clean Motion vann ett år

med råd av Zennström
Skypegrundaren Niklas Zennström delade i går för tredje
gången ut sin utmärkelse Green
Mentorship Award.
Mottagare blev Göran Folkesson, vd för och grundare av
Clean Motion, som tillverkar
elfordon i Trollhättan.
Priset, som delades ut vid Di:s innovationskonferens, består av en plakett, men
framför allt ett års mentorskapsprogram,
med Niklas Zennström som bollplank.
”Vi ska nu ta oss igenom en snabb
expansionsfas och där hoppas jag få hjälp
av Niklas”, säger Göran Folkesson.
”Bolaget befinner sig i en kritisk fas.
Det har en bra produkt och en otrolig
potential, men nu gäller det att komma
ut på marknaden. Den största utmaningen är att välja rätt marknader och
hitta rätt arbetssätt. Där hoppas jag
kunna hjälpa till”, säger Niklas Zennström.
Ett fordon för varmt klimat
Formellt är det stiftelsen Zennström
Philantropies, grundad 2007 av Niklas
Zennström och hans fru, som står bakom
priset. Det ska gå till de entreprenörer
inom miljöområdet som har chans att
växa.
”Skalbarheten är viktig för då kan det
få stor miljöpåverkan”, säger Niklas
Zennström.
Den som läste höstens nummer av
magasinet Di Idé kunde läsa ett stort
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”Lekland
är komplexa
eftersom
både vuxna
och barn
kommer
till oss, även
vuxna ska
ha en rolig
upplevelse.”

Sweden har en prognos på 60 Mkr
i omsättning under 2014, och efter etableringen i Stockholm vill bolaget ta sig
vidare ut på den europeiska marknaden.
”Två intressanta länder för oss är England och Schweiz. Vi har diskuterat med
ett stort fastighetsbolag om att expandera
i östra Europa, men ännu är det svårt att
säga om vi etablerar oss där. Vi vet för lite
om marknaden, men vi tror att vi har ett
vinnande koncept även för övriga storstäder i Europa”, säger Martin Frölander.

Två nya lekland för 24 Mkr
Att bygga ett lekland från grunden, som
bolaget planerar att göra, kan kosta
MARTIN FRÖLANDER, mycket pengar. Play in motion planerar
att investera cirka 24 Mkr på två nya lekVD FÖR PLAY IN
land. Förväntningarna på vinst är höga
MOTION SWEDEN
och planerna på att bli bäst inom leklandsbranschen är fortfarande högt flygande.
”Vi har ett stort arbete framför oss och
vi är ödmjuka inför uppgiften, men samtidigt övertygade om att vi har det bästa
konceptet. Här ska du alltid kunna känna
barnet i dig själv, både gammal som ung”,
säger Klaus Scherrer.
EMMA ANDERSSON
emma.andersson@di.se, 08-573 650 79

REN FRAMFART. Clean Motions elfordon Zbee är gjord i plast och har tre hjul,
mc-styre och saknar dörrar.
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reportage om Clean Motion och det lilla
elfordonet, Zbee, som har tre hjul, mcstyre, är gjord i gjuten plast och saknar
dörrar.
”Den är inget för vintrarna i Skandinavien utan ett fordon för megastäderna
i Asien, kanske Mexiko. Vi står inför en
förändring av hur folk relaterar till sina
bilar. I många storstäder är det ett problem att äga en vanlig bil”, säger Niklas
Zennström.
Monteras på plats
Tillverkningen av Zbee startade så sakta
i höstas. Karossen gjuts i Kungshamn där
det finns kunnande från plastbåtstillverkning, medan fordonen slutmonteras
i Trollhättan. Men tanken är att fordonen
ska monteras där de säljs:
”Just nu är de första verktygen på väg
till Indonesien där vi ska starta montering. Nästa år siktar vi på New Delhi

Dalarna gör batteridrottning
till hedersambassadör

och Indien”, säger Göran Folkesson.
Niklas Zennströms huvudsakliga sysselsättning är investeringsfirman Atomico, där han hanterar 850 miljoner dollar – närmare 5,6 miljarder kronor – i tre
olika fonder. Men han har ännu inte
beslutat om han ska investera också i
Clean Motion:
”Programmet är inte byggt på investeringar, även om det har skett med förra
årets vinnare Orbital. Men jag hoppas att
det inte finns några sådana förväntningar”, säger Niklas Zennström och vänder sig till Göran Folkesson.
Men du måste väl köpa en Zbee?

”Ja, det måste jag. Jag kan kanske få
rabatt?”, undrar Niklas Zennström.
En Zbee kostar 75 000 kronor i Sverige.
HÅKAN MATSON
hakan.matson@di.se
08-573 651 83

Di Sudoku

NEW YORK – Bostons batteridrott-

ning Christina Lampe-Önnerud
blir hedersambassadör för
Dalarna.
Hon kommer från Ludvika men
bor sedan länge i USA. Bland hennes meriter märks bland annat en
doktorsexamen i kemi samt uppfinnande av ett miljövänligt litiumbatteri, som så småningom
ledde till en uppmärksammad företagssuccé i form av Boston Power.
Hon är i dag bosatt i Connecticut utanför New York, och lämnade i förra året bolaget, som har
flyttat till Kina.
(Di)
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allvar

VINNARE. Göran Folkesson, vd för och grundare av Clean Motion, mottog utmärkelsen
Green Mentorship Award av Niklas Zennström vid Di:s innovationskonferens i går.

Svenska vinnare i appmatchen
Svenska spelutvecklare är de största vinnarna när Apple sammanställer nedladdning och försäljning av appar på Itunes.
Mojangs digitala lego Minecraft är 2013 års mest sålda
spel till Ipad och Iphone. Kings pusselspel Candy crush saga
tog hem motsvarande titlar i gratisspelklassen.
(Di)

Rutorna ska fyllas i så att varje rad, vågrätt och lodrätt, och varje
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra förekommer
två gånger. Lösningen finns på sista sidan i dagens tidning.

