
30     HANDELSKAMMARTIDNINGEN  5-2007

INBLICK                     

ORDFÖRANDE

Jens Spendrup
VICE ORDFÖRANDE

Lars O Grönstedt
Peter Wallenberg Jr
Sven Unger (kassaförvaltare)
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Peter Egardt

ADRESS

Box 160 50, 103 21 Stockholm
BESÖKSADRESS

Handelskammarhuset 
Västra Trädgårdsgatan 9
TEL 08-555 100 00
FAX 08-566 316 00
E-POST info@chamber.se
POSTGIRO 898–7
BANKGIRO 160–3711
KONTORSTID 08.30–17.00 
INTERNET www.chamber.se

INTYGSEXPEDITIONEN

Jakobs Torg 3A
Fax 08-566 316 20
Expeditionstid: 10.00–16.00

JURISTAVDELNINGEN OCH 
EKONOMIAVDELNINGEN

Jakobs Torg 3

HANDELSKAMMARENS 
UPPSALAKONTOR

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel 018-50 29 50
Fax 018-55 44 58

HANDELSKAMMARENS 
SÖDERTÄLJEKONTOR

Järnagatan 16, 151 73 Södertälje
Tel 08-550 851 50
Fax 08-550 176 60

När du behöver hjälp

MEDLEMSINFORMATION 

Anna Malmgren 
08-555 100 03

AFFÄRSFÖRFRÅGNINGAR 
UTRIKESHANDEL 

Marcus Hellqvist 
08-555 100 28

IMPORT/EXPORT 

Thorbjörn Högberg 
08-555 100 29

PRESS 

Andreas Krohn 
08-555 100 01

INTYG OCH CARNETER 

Expeditionen 
08-555 100 20

NÄRINGSPOLITIK 

Jan Sandberg 
08-555 100 16

JURIDIK 

Sara Adolfsson 
08-555 100 57

NÄTVERKSGRUPPER OCH 
LOKALKOMMITTÉER

Anna Wersäll 
08-555 100 17

KURSER OCH SEMINARIER 

Torbjörn Lindhe 
08-555 100 48

KÄLLKOD OCH OFFENTLIG 
UPPHANDLING

Per Hammarstedt 
08-555 100 46

BESIKTNINGSMÄN 

Kerstin Lindström 
08-555 100 49

SKATTER 

Torbjörn Lindhe 
08-555 100 48

Användbara hemsidor

www.chamber.se
Stockholms Handelskammare

www.sccinstitute.com
Stockholms Handelskammares 
skiljedomsinstitut

www.cci.se
Svenska Handelskammarförbundet

www.institutetmotmutor.se
Institutet mot mutor

www.offentligupphandling.se
Hjälp och information kring 
upphandlingsfrågor

www.stockholmsframjandet.se
Fristående nätverk

www.chambersign.se
Handelskammarägt, säkrare 
affärer på internet

www.besiktning.nu
Handelskammarens besiktnings-   
och värderingsmän

E-post till Stockholms 
Handelskammarens personal: 
fornamn.efternamn@chamber.se
(Inga å,ä eller ö i adressen)
Mer kontaktinformation finns på  
www.chamber.se

Handelskammaren arbetar för att göra Stockholms och Uppsala län till 
en bättre plats för företag och företagande. Våra medlemmar är cirka 
2 500 företag, i alla storlekar och branscher, med tillsammans över 
500 000 anställda. Vår verksamhet omfattar tre områden: näringspolitisk 
påverkan, nätverk för nya affärskontakter och medlemsservice.

En gång journalist, 
alltid journalist

Mac Lennart Lindskog är 
Stockholms Handelskammares 
verklige nestor. Ingen av de nu-
varande anställda har tjänstgjort 
under så lång tid vid kansliet 
som Mac Lennart. 

Fredagen den 31 augusti blev 
den sista arbetsdagen i en lång 
karriär. Men Mac Lennart tänker 
inte sluta arbeta bara för att han 
går i pension.

– Nu ska jag syssla med jour-
nalistik, berättar Mac Lennart. 

Dels fortsätter utgivningen av 
lokaltidningen Täby Allehanda, 
som Mac Lennart startade 1981. 
Nytillskottet Stockholms Varje-
handa, som utkommer i elektro-
nisk form, riktar sig med nyheter 
och fakta till samhällsintressera-
de invånare och organisationer i 
hela Stockholmsregionen. 

Här kommer Mac Lennart att 
ha nytta av det stora kontaktnät 
han byggt upp under åren.

– Ja, det har blivit många kon-

Han har varit Stockholms Handels-
kammare trogen i drygt 34 år. 
Nu lämnar Mac Lennart Lindskog 
huset på Västra Trädgårdsgatan för 
att som nybliven pensionär satsa på 
samhällsjournalistik – på heltid.

Mac Lennart 
Lindskog med 
premiärnumret av 
Handelskammar-
tidningen, som 
han gav ut den 
5 april 1973.

▲▲
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En gång journalist, 
alltid journalist

På samma sätt bidrog Mac 
Lennart till att utveckla lokal-
kommittéerna till att täcka i 
stort handelskammardistriktets 
34 kommuner. 

En viktig uppgift i arbetet har 
varit kontakterna med företags-
ledare och kommunalpolitiker. 

– Men ännu roligare är fak-
tiskt att skapa kontakter åt 
medlemsföretagen. När ett med-
lemsföretag fått en ny kund via 
Stockholms Handelskammare 
har jag känt att jag gjort nytta, 
menar Mac Lennart. 

HÖJDPUNKTER FINNS från karriä-
rens dryga tre decennier. Min-
nesvärt är Handelskammarens 
75-årsjubileum 1977 som fira-
des i Blå hallen med ett då ungt 
kungapar. Den tuffa kampen 
mot löntagarfonderna och det 
historiska demonstrationståget 
den 4 oktober 1983 är ytterliga-
re en höjdpunkt från Mac Len-

narts dryga tre decennier långa 
karriär.  Plus förstås Handels-
kammarens 100-årsjubileum 
2002 med kronprinsessan    
Victoria och 1 700 gäster i ett 
både festligt och humoristiskt 
evenemang på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö. 

Mest kommer han att sakna 
arbetskamraterna: kultiverade, 
kunniga och engagerade perso-
ner i en trevlig kamratkrets.

– Naturligtvis kommer jag 
även att sakna de regelbundna 
kontakterna med de förtroende-
valda i lokalkommittéerna och 
med kommunalråden i olika 
kommuner. 

Får Mac Lennart slutligen öns-
ka något för Stockholms Han-
delskammare i framtiden blir det 
tre saker. Mera medlemsservi-
ce, inrättandet av en småföre-
tagssektion och att Handels-
kammarens fullmäktige kan bli 
mer aktiv.

CHARLOTTE BRUNDIN 

Efter 34 år på Stock-
holms Handelskam-

mare ska Mac Lennart 
Lindskog ge sig på 

nästa karriär. Nu är det 
dags att bli tidnings-

makare igen.

” När ett medlems-
företag fått en  
ny kund via 
Stockholms   
Handelskammare 
har jag känt att 
jag gjort nytta.”
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takter både vad gäller myndighe-
ter, politiker, kommunala tjänste-
män och företagsledare, säger 
han.

Företaget Täby Allehanda M L 
Lindskog är anslutet till Stock-
holms Handelskammare. Mac 
Lennart är troligen den enda 
som har varit både anställd och 
medlem samtidigt.  

En gång journalist, alltid jour-
nalist. När Mac Lennart Lind-
skog började vid Stockholms 

Handelskammare 1973 var upp-
draget att starta Handelskam-
martidningen. I tolv år var han 
chefredaktör innan han tillträdde 
som kanslichef för Svenska Han-
delskammarförbundet. 

EFTER NÅGRA ÅR som informa-
tionsdirektör övergick Mac    
Lennart 1995 till att ansvara för 
lokalkommittéer och nätverks-
grupper. 

Grundandet av tidningen top-

par listan över det Mac Lennart 
är mest stolt över. Som informa-
tionschef var han ansvarig för 
marknadsföring och medlems-
värvning. År 1991 noterades     
2 716 medlemsföretag vilket är 
all time high. Det är Mac Len-
nart också stolt över, liksom att 
han startade Handelskamma-
rens nätverksgrupper.  

– I snitt har vi startat en ny 
grupp varje år och i dag finns 18 
nätverksgrupper. 
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