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FREDAG 19 DECEMBER 2008

Marcus, Hans-Göran och Margret Orreving sätter nu snurr på ny
verksamhet efter Linus & Lotta.
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När Linus & Lotta flyttat hemifrån drar istället mer mogna Joolin in i den
orrevingska fastigheten på Sjöbo.
– Det finns mycket kläder på nätet för unga. Men också bland dem som inte är helt unga
ökar intresset för att handla via datorn. Där ser vi goda möjligheter för Joolin.se, säger
Margret Orreving som dragit igång det nya näthandelsföretaget tillsammans med maken
Hans-Göran och sonen Marcus.
2007 sålde paret Orreving distanshandelsföretaget Linus & Lotta till MTG. Men ivern att driva
företag fanns kvar. Nu rullar de igång nytt.
– Efter försäljningen får vi inte starta om igen med barnkläder, säger Hans-Göran Orreving.
Det rinner textilblod i Orrevings ådror. Redan farfar var igång med textilföretag. HansGörans pappa startade Spar-Trikå 1947. Spar antydde möjligen sparsamhet men egentligen
kom namnet från Sparsör, där det hela började.
– Spar-Trikå satsade på modern teknik. Vi hade den första datorstyrda trikåmaskinen. TVlegenden Erik Bergsten från Tekniskt magasin kom 1972 och gjorde inslag med den, minns
Hans-Göran Orreving. Själv började han 1968 som exportansvarig på Spar-Trikå.
1982 startade satsningen på barnkläder på postorder med Linus & Lotta. Fokus på de yngsta
blev en succé.
Joolin.se blir också en något nischad satsning.
– Design, passform och kvalitet ska det vara. Och kända varumärken som till exempel
Didriksons och Signatur, säger Margret.
Efter en lite försiktig start blir det fullsatsning på vårkollektionerna. Just nu slutfilas det på
inflyttningen i de renoverade lokalerna.
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Sonen Marcus Orreving är IT-inriktad. Han startade e-handeln för Linus & Lotta 1997 och är
nu den som jobbar med det IT-relaterade för Joolin.se.
– Nätet öppnar goda möjligheter för marknadsföring. Bara fantasin sätter gränser. Men
traditionella brev ska inte underskattas, säger Marcus Orreving.
Familjen har visioner för fastigheten som ägs på Norra Sjöbogatan.
– Vi ser gärna att fler e-handelsföretag etablerar sig här. Jag skulle vilja se detta som ett ehandelns hus, säger Margret Orreving.
Ingemar Brink
ingemar.brink@bt.se
Telefon: 033-700 07 42
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