DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Draknästet går Bio
Den 5 mars ordnade LRF den första
Bio-pitchen i Stockholm. Ett arrangemang som lyfter fram miljöteknikföretag vars råvara kommer från de gröna
näringarna och erbjuder dessa nya
möten och marknadskanaler.

– Att snabba upp processen för en
bredare marknadslansering, så företagen får kontakt med nya försäljningskanaler, ger förutsättningar för utveckling. Genom detta arrangemang vill
vi ge företagen en direkt återkoppling
ur ett affärsmässigt och designmässigt
perspektiv, säger Kristian Peterson från
LRF.
Under tre timmar fick företagen
pitcha sina produkter inför en jury
med samlad köpkraft på 25 miljarder.
Deltagande företag och produkter var:
- ViridiFibra, cellulosabaserad
odlingsduk, Lidköping, produktion i
Markaryd.
- Wood Tube, reglar av pappersmassa,
Grums.

Tube, som enligt juryn föredömligt
och framgångsrikt lyckades presentera
en tydlig och inspirerande produktbeskrivning och bjudit på ett visuell och
engagerande framträdande.
Dagen till ära hade med ett färskt
certifikat med godkännade från norska
myndigheter.
Vinnare av Bästa Marknadspotential
blev Anders Åkeström, Bio Gen Active.
Det är en nyskapande produkt som det
finns efterfrågan av på marknaden.
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Juryn, Per Haraldsson, Byggmax, Johan Lindqvist, Granngården, Mattias Widerstedt, Clas
Ohlson och Fredrik Bergegård, Ahlsell, lyssnar till Marcus Lindqvist från Biotal.

- Raws, sugrör av vass, Norrköping.
- Biototal tillverkar kretsloppsbasera
de näringsämnen för nya marknader,
Linköping.
- Trifilon, bastfiberplast, bland annat
till resväskor, Nyköping.
- Vissheim, hydroponiska (odling utan
jord) växtmöbler, Linköping.
- Bio Gen Active, rengöringsmedel av

vassle, Gällö (Bräcke kommun).
Tillsammans med LRF:s affärsutvecklingschef Erik Pihlo hade också
en annan uppgift, att delade juryn
ut priset för Bästa framträdande och
Bästa marknasdpotential.
Vinnare av Bästa framträdande blev
Tobias Söderbom Olsson från Wood

Produkten är unik och kan möta
konkurrensen från konventionell tillverkning. Produkten har mycket stor
marknadspotential och kan mycket väl
bli en exportframgång.
Juryn delade även ut ett hederspris
till Eyoel Lundberg från Raws för hans
entreprenörskap och iderikedom, där
man utgått ifrån en resurs som känns
så given och lyft upp den till en exklusiv produkt.

Bio Gen Active -

konsten att göra hudkräm och rengöringsmedel av vassle
”Denna utmärkelse
betyder oerhört mycket
för mig och vårt företag”
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Ägare och VD till Bio Gen Active är
Anders Åkerström. Företaget ligger i
Gällö i vackra Jämtland och producerar
mellan 150 -180 ton koncentrat per år.

I dagsläget kommer vasslen från
mejeriet i Östersund. Bakterier tillsätts
och vasslen fermenteras till den biomassa som heter Bio Gen Active.

2004 gick Anders in som vd för Gällöföretaget, då med Östersundsbaserade
riskkapitalbolaget Fairford Holdings
som trygg ägare genom finanskrisen.

Massan pastöriseras och formler
tillsätts för att ta fram olika produkter.
Vasslens egenskaper gör dels att en
mindre andel fossilbaserade tensider
måste användas, dels att rengöringsmedlet bryts ned snabbare efter
användning.

När Fairford ville sälja köpte Anders
Åkerström 2015 inkråmet av bolaget
som då hette Invekta Green och sedan
blev Bio Gen Active.
Men vad är då Bio Gen Active? Bio
Gen Active® tillverkas av vassle som
biologiskt förädlas vidare till andra
naturliga substanser genom en speciell
fermentationsprocess.

Företagets affärside är att hjälpa företagets kunder att öka säkerhetsnivån
för deras medarbetare och samtidigt
minska miljöbelastningen från deras
verksamhet genom att använda rengöringsmedel baserade på vassle och
ingrediensen Bio Gen Active®

Kunderna återfinns i Sverige (60%),
övriga Norden (20%), inom/utom EU
(20%).

Företaget har tre produktsegment:
Industriell rengöring, professionell städ
och kroppsvård.

Bio Gen Active rengör inte bara
oljeplattformar, kraftverk, processindustrin, kryssningsfartyg, hotell och
andra offentliga lokaler samt privata
hushåll, utan erbjuder även milda
kroppsvårdsprodukter.

Här ges några exempel på produkter
och användningsområden

Anders bedömer att marknadspotentialen mycket stor för deras produkter.
Just nu tittar de särskilt på energieffektivisering inom processindustrin och
sektorn Villa & Trädgård.
Vi ser en volym om ytterligare 100 –
250 ton per år bara inom Norden.

- Bio Gen Active® Scale 130 är ett
effektivt, högkoncentrerat avkalknings/
avrostningsmedel.
- Bio Gen Active® Degreaser 750 är ett
effektivt, högkoncentrerat, lösningsmedelsfritt avfettningsmedel
- Bio Gen Active® hudcréme.
- Bio Gen Active® flytande tvål .
- Bio Gen Active® Allrent är ett effektivt,
högkoncentrerat, all- och grovrengöringsmedel.
Produkterna finns redan på Ahlsells och
på Granngården inom kort.

