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Parets groddar skapar 
en vinnande tillväxt
■ Eva och  Kenneth 
Bendroth bakom 
familje företaget 
Munka grodden är Årets 
företagare i Skåne 2019. 
Priset delades ut av 
 Företagarna igår kväll.

Munkagrodden började 
som ett experiment för 25 
år sedan. Under åren har 
verksamheten utvecklats 
till ett företag som idag le-
vererar groddar till de fles-
ta större butikskedjor, res-
tauranger och kaféer i Sve-
rige. 

Produktionen sker 

i Munka Ljungby utanför 
Ängelholm.

Juryns motivering:  ”driver 
ett traditionellt bolag och 
har utvecklat både omsätt-
ning och sin nisch. I sitt ge-
bit är man idag störst i Sve-
rige genom god och sta-
dig tillväxt av såväl räken-
skaperna som produkten. 
Först växte det på firman 
och genom den senaste 
innovationen kan vem som 
helst skapa tillväxt hemma 
i köket – bara vattna så tit-
tar groddarna upp”.

– Vi är väldigt stolta över 

den fina titeln. Vi är också 
väldigt stolta över att vi har 
kunnat höja kvaliteten på 
våra produkter, och för att 
vi har kunnat anställa fler 
medarbetare, säger paret 
Bendroth.

I och med den  regionala 
vinsten får de represen-
tera Skåne i den nationel-
la Årets företagargalan 
i Stockholm.

TEXT: ALBERT 
CAPUDER
albert.capuder 
@hd.se

ÅRETS FÖRETAGARE

”Vi är väldigt 
stolta över den 
fina titeln.”
Paret Bendroth i en gemensam 
kommentar.

Eva och Kenneth Bendroth som driver Munkagrodden är årets företagare i Skåne.

DIESELGATE

40 000 dieselbilar i Sverige 
fortfarande utan åtgärd
■ Runt 40 000 diesel-
bilar i Sverige har ännu 
inte åtgärdats sedan 
Volkswagens manipu-
lering av  utsläppstester 
uppdagades 2014, 
 rapporterar Ekot.

I Sverige berördes ungefär 
220 000 bilar, som VW har 
sagt att åtgärdas, så att de 
alltså inte fortsätter att släp-
pa ut högt över gränsvärde-
na. Men av dem har 40 000 
inte fått en upp datering.

– Det är tråkigt att säga 
att vi inte är förvånade. Det 
är ju svårt att få in bilar au-
tomatiskt på det sätt man 
tänkt, och det har vi kriti-

serat myndigheten (Trans-
portstyrelsen) för på ett ti-
digt stadium, säger Carl-Er-
ik Stjernvall, teknisk expert 
på intresseorganisationen 
M (tidigare Motormännen), 
till Sveriges Radio.

Till skillnad från bland 
annat Tyskland och Dan-
mark är svenska bilägare 
nämligen inte tvungna att 
åtgärda bilarna.

– Vi har inga juridiska 
möjligheter mot bilägare 

som inte vill genomföra 
den här åtgärden, säger Per 
Öhlund, utredare på Trans-
portstyrelsen.

Tanken är att bilarna ska 
uppdateras i samband med 
ordinarie service. Men det 
kräver att ägarna  vänder 
sig till VW för servicen, 
 vilket inte alla gör.

2014 upptäcktes i USA 
att vissa VW-modeller släp-
per ut 40 gånger de  tillåtna 
nivå erna av det skadliga 
ämnet kväveoxid väl ute på 
vägarna. Året efter erkände 
bilkoncernen att 11 miljoner 
dieselbilar världen över ut-
rustats med mjukvara som 
möjliggjorde fusket. TT

Många bilar har inte åtgärdats efter Volkswagens manipule-
ring av avgasvärdena.
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Den tyska  
industrin 
tappar 
farten
■ Den tyska industripro-
duktionen sjönk med 0,6 
procent i juli, visar federal 
tysk statistik. Nedgången är 
ännu ett tecken på att till-
verkningsindustrins mot-
vind kan ha dragit ned hela 
den tyska ekonomin i reces-
sion med minskad brutto-
nationalprodukt (BNP) två 
kvartal i rad.

Nedgången var  större 
än väntat. Analytiker hade 
i snitt räknat med att den 
tyska industriproduktionen 
skulle sjunka med 0,3 pro-
cent i juli, enligt en Reuter-
senkät.

Tysklands industripro-
duktion har i och med ned-
gången i juli sjunkit fem 
månader i rad.

Brexit och  handelskriget 
mellan USA och Kina bi-
drar till utvecklingen. Mot-
vinden härrör främst från 
minskad efterfrågan på tys-
ka varor i Kina och Storbri-
tannien.  TT-REUTERS

RESOR

Färre flög under 
högsommaren
■ Flygbranschen noterade 
en tillbakagång under hög-
säsongsmånaden juli jäm-
fört med juni enligt nya 
siffror från branschorgani-
sationen IATA.

Passagerartrafiken en-
ligt måttet RPK, som tar 
hänsyn till hur långt rese-
närerna flyger, steg visser-
ligen 3,6 procent jämfört 
med samma månad 2018 
men det var dock betydligt 
sämre än juni månad då 
ökningen låg 5,1 procent 
på årsbasis. TT

MILJÖ

Oljejättar  
satsar emot 
Parisavtalet
■ Stora oljeföretag välkom-
nade Parisavtalet om lägre 
utsläpp, men många in-
vesteringar talar ett annat 
språk, enligt tankesmedjan 
Carbon Trackers nya rap-
port.

”Varenda oljejätte satsar 
tungt mot en högst 1,5 gra-
der varmare värld, och in-
vesterar i projekt som går 
emot Parismålen”, enligt 
rapportförfattaren Andrew 
Grant.

Bara sedan förra året 
handlar det om projekt på 
50 miljarder dollar, sats-
ningar som kommer att gå 
back om Parisavtalet ge-
nomförs. TT-REUTERS
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Uppåt på slutet 
av börsveckan
■ Stockholmsbörsen steg 
något i linje med ledande 
Europabörser på fredagen. 
OMXS-index stängde på 
en uppgång på 0,3 procent. 
För veckan innebär det ett 
kurslyft på 2,2 procent.

Klädkedjan H&M:s aktie 
tillhör de tyngsta vinnarna, 
med ett kurslyft på 2 pro-
cent. Utvecklingen följer på 
det att H&M meddelat att 
man avbryter inköpen av 
läder från Brasilien till följd 
av oro för klimateffekter av 
de stora skogsbränderna 
i Amazonas.

Ännu bättre gick det för 
gruvkoncernen Boliden, 
vars aktie steg med 2,5 pro-
cent efter en höjd rekom-
mendation från analytiker 
på Morgan Stanley.

På förmiddagen kom en 
dyster rapport, som visa-
de på oväntat svag order-
ingång till tysk industri. På 
eftermiddagen kom näs-
ta kalldusch i form av en 
oväntat låg jobbsiffra från 
USA:s arbetsmarknad.

Men börshumöret präg-
lades samtidigt av en viss 
lättnad sedan Kina och 
USA gjort upp om en ny 
runda handelssamtal i ok-
tober.

De ledande Europa-
börserna gick uppåt med 
Frankfurts DAX-index, som 
steg 0,5 procent, i täten. 
I Paris klättrade CAC40-in-
dex med 0,2 och Londons 
FTSE100 steg med 0,1. T

I samarbete med Dagens industri
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