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Från fläktande vindar

TILL VARMT MOTTAGANDE!
I år står Anna Mogren och Emil Gullhamn som konferencierer på årets näringslivsgala.
På fredag om en vecka får vi i Företagarna tillsammans med Näringsliv Ulricehamn äran 
att hylla vår stads underbara företagare. Nya som gamla samlas vi på Hotell Bogesund för 
en kväll fylld med prisutdelningar, underhållning och god lokalproducerad mat.
Varje år får vi i styrelsen uppgiften 
att sätta ihop en galakväll och hyl-
la alla våra företagare. Nu är det en 
dryg vecka kvar innan det är dags 
igen. Den 16 mars kommer 5 vinnare 
koras i de olika kategorierna årets  
UTvecklare, Stödhjul, Butik, Ny-
startsföretag samt Företagare.
Vi jobbar för fullt med förberedelser 
så som ljussättning, ljudrigg, meny, 
trycksaker, show, sponsorer m.m. En 
galagrupp bestående av medlemmar 
ur företagarnas styrelse är tillsatt för 
att hålla i galan och med hjälp av 

sponsorer och samarbeten mellan  
företag skapar de grunden för en
lyckad kväll.
Galan invigs i år av Günther Mårder 
vd för Företagarna, med en videolänk.
 Som konferencier har vi äran att 
presentera Anna Mogren och Emil 
Gullhamn. Emil har ägnat hela sitt 
liv åt musik, som sångare, musiker & 
låtskrivare. Han är kanske mest känd 
som frontfiguren i State of Drama, 
som 2013 gjorde dundersuccé i  
Melodifestivalen med hitlåten  
Falling. Man kan även höra hans röst 

i duon Kaiak där han tillsammans 
med Marcos Ubeda släpper en ny låt 
i veckan.
 Det Emil har varmast på hjärtat 
just nu är sin solokarriär på svenska 
som han i år gör tillsammans med 
kompbandet Folkfesten. Under året 
kommer de att släppa singlar, EP:s 
och sommarturnén håller på att  
bokas in för fullt.
 Folkfesten, med Anna Mogren 
bakom stråken, består av en brilliant 
kombination av musikaliska person-
ligheter som levererar musik med 

referenser i pop, rock, folk och jazz i 
både finstämda och svängiga arrang-
emang.
 Vi hälsar er alla varmt välkomna 
och hoppas på en mycket trevlig och 
nätverkande kväll!
 Har du eller ert företag inte anmält 
sig gör ni det på www.företagarna.se/
ulricehamn eller köper er biljett på 
Hotell Bogesund. I kuvertavgiften 
895kr ingår en trerätters meny med 
dryck samt garderob.

Varmt Välkomna!

Foto: Ekstrand Media 
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I början av året åkte jag till Ulrice-
hamn för att under ett dygn lära mig 
mer om möjligheterna och utma-
ningarna för företagandet på plats i 
kommunen. För mig har Ulricehamn 
varit den vackra dal som jag många 
gånger passerat under mina resor till 
och från Göteborg. Besöket fyllde 
mig med övertygelse om att fram-
tiden är ljus mycket tack vare den 
energi som finns hos alla företagare 
lokalt. Jag imponerades särskilt av 

den gemensamma kraftsamling som 
möjliggjort värdskapet för världs- 
cuptävlingen och det var också lätt att 
förstå hur viktigt småföretagandet är 
som pusselbit i ett sådant gigantiskt 
projekt. Om mindre än ett år väntar 
nästa fest!
 
Snart är det dags för Näringslivs-
galan. Det är också en viktig fest.  
Företagare i Ulricehamn förtjänar 
faktiskt att uppmärksammas mer. De 

är företagare med färre än 50 anställ-
da som idag skapar fyra av fem nya 
jobb i ekonomin. Dessa företagare är 
välfärdsskapare, samhällsbyggare och 
jobbskapare. Men det är sällan vi ger 
vårt tack och hyllar alla som vågar  
offra tid, egna pengar och stora  
resurser för att lösa andras problem. 
Företagare för landet framåt och 
säkerställer att vi med stolthet kan 
överräcka vårt samhälle med stolthet 
till framtida generationer.”

ULRICEHAMNS FRAMGÅNG VILAR PÅ FÖRETAGARE

BUTIK
Årets ...OCH DE NOMINERADE ÄR...

I år har vi haft en kommitté som utsett de nominerade företagen. Vi har kollat på ekonomisk stabilitet, att 
företaget har hög service, marknadsför sig på ett genomtänkt sätt och bidrar till handel i Ulricehamn. De tre 
nominerade företagen är otroligt starka kandidater allihopa och de har gjort ett riktigt bra jobb under året!

MOTIVERING
Butiken som sätter Service i Centrum.
Radiocentralen erbjuder så mycket mer än bara produk-
ter. Med glädje och passion hjälper de alla som kommer 
i deras väg. Ser kunderna och tar sig tid för dem oavsett 
utmaning. I en otroligt konkurrensutsatt bransch syns en 
tydlig röd tråd genom marknadsföring och varumärke.

MOTIVERING
Med en otrolig förmåga att vända utmaningar till fördelar 
har ICA Tornet stärkt sin position som bygdens matva-
rubutik. Istället för att se hinder i ökad konkurrens har 
ICA Tornet blivit än mer aktiva i butiken i form av eget 
kök och kaffehörna samt arbete med råvaror från lokala 
handlare. ICA Tornet är tydliga i sin marknadsföring och 
visar engagemang i lokala event.

MOTIVERING
Så mycket mer än bara en butik. Med väldoft och känsla 
för kundens behov möter Hallins dagens konkurrens med 
skönhet inifrån och ut. Med smakfull marknadsföring i 
sina egna kanaler och ett aktivt arbete i sociala medier 
skapar Hallins inte bara sina egna event utan är också 
engagerade i de arrangemang som Cityföreningen 
anordnar. 

I år firar butiken 90år och har sedan 1928 levere-
rat hemelektronik till våra hushåll. Med ljud och 
bild vill de skapa en upplevelsebutik där kunden 
får känna på, lyssna in och jämföra varan innan 
köp görs. 
 Marcus Johansson driver butiken som nu 
ihop med 6 medarbetare erbjuder allt ifrån mo-
biltelefoner, surfplattor, Mac, PC, platt-tv, digital-
kameror, digitaltvlösningar och ljudanläggningar. 
De framkallar digitalfoton och tar ID-kort samt 
säljer abonnemang för tv, mobil och bredband.
 - I takt med att tekniken blir allt mer kom-
plicerad kan vi, jämfört med näthandeln erbjuda 
en bra personlig service. Vi har installatör som  
monterar allt vi säljer och stor kunskap när det 
kommer till tekniska frågor, säger Marcus.
 Hemelektronikbranschen utvecklas ständigt 
och det gäller att hänga med, att kunna erbju-
da senaste tekniken, kända märken och fram för 
allt ha en hög servicegrad. Under året som gått 
har Radiocentralen bland annat utökat display  
ytorna för mobiltelefoni, ljudavdelningen med 
bärbart ljud och ljudsystem för hemmet samt satt 
upp fler och större tv-apparater än någonsin.
 –De största är 75 tum och tillsammans med 
de nya OLED tv-apparaterna blir det en ganska 
häftig avdelning, berättar Marcus med glimten i 
ögat. Det som pushar oss och vår butik framåt är 
alla fantastiska kunder med ständigt nya behov av 
support och prylar.

Medan några av oss skrivit handlelistor och pla-
nerat måltider för en vecka fram i tiden, har Calle 
Bergman och hans medarbetare på ICA Tornet 
förberett sig för något mycket större. Det handlar 
om konkurrens och att få kunder att stanna. 
 Inte genom skryt och skitsnack utan tvärtom 
genom engagemang, bättre arbetsklimat, trivsel 
och samarbete. 
 –Jag har jobbat i mer än 25 år på ICA City i 
Borås och kom till Ulricehamn i april 2016 som 
ny butikschef. En perfekt tajming för att kunna  
inleda en ny satsning på butiken, på alla medarbe-
tare och på våra kunder, säger Calle. Vi vill skapa 
värden för kunden. Ge kunden en anledning att 
fortsätta handla hos oss trots att andra butiker 
lockar.
 Under snart två år har ICA Tornet jobbat hårt 
med en tydlig vision om ett godare Ulricehamn. 
En smidigare, personligare och mer inspirerande 
matupplevelse. Men också genom ett samhällsen-
gagemang som gör skillnad. 
 –Det handlar både om det personliga kund-
mötet, att vi ser kunden, att vi är där för kunden 
hela tiden samt att förstärka matglädjen. Vi vill 
ge en upplevelse när du handlar, vi vill att kunden 
skall känna dofter, få smaka, känna sig delaktiga, 
fortsätter Calle.
 Jag tror jag har en god strategisk förmåga och 
är bra på att få med mig människor att jobba mot 
en gemensam vision och ett mål.  Vilken butik vi 
vill vara i det nya Ulricehamn satte vi redan i maj 
2016. Det har lett oss i rätt riktning och fått oss 
att fokusera på det som är viktigt när vår konkur-
rent öppnar i juni.

Med nyrenoverad lokal och en större satsning på 
behandlingar gjorde Hallins Parfymeri &
hudvårdssalong en strålande nyöppning oktober 
2016. Som Sveriges äldsta parfymeri med
över 90 år på gågatan i Ulricehamn vill de nuva-
rande ägarna Emelie Johansson och Allan
Myhré lägga ännu mer fokus på behandlingar.
 –Vi vill skapa en mötesplats dit du går för att 
bli omhändertagen, en plats där du träffar
människor, en plats där du kan koppla av och sam-
tidigt köpa med dig skönhetsprodukter
hem, beskriver Allan.
 Hallins har under året utökat sitt koncept och 
erbjuder idag många olika behandlingar så
som permanent hårborttagning, Spraytan, Gel-
Color -permanent nagellack, Diatermi, laser,
vaxning, olika typer av massage för hela kroppen, 
håltagning och makeup..
 –Det är just behandlingar som vi ser ökar 
mest, en Ulricehamnare vill gärna unna sig mer
idag, berättar Emelie.
 –Vi strävar framåt hela tiden och vill mycket, 
vill förbättra, vill att våra kunder skall få det
bästa. Vi har mycket på gång, bland annat kvälls-
kurser i makeup, fortsätter Allan.
 Med en tydlig röd tråd genom marknadsfö-
ring och ett gediget engagemang ser vi med
spänning fram emot ytterligare 90 framgångsrika 
år inom skönhet.
 –Att bara vara en av de nominerade är att få 
en bekräftelse på att vi jobbar i rätt riktning.
Vinner vi blir vi ännu mer motiverade att fortsätta 
jobba hårt och förbättra för våra kunder,
avslutar Emelie och Allan instämmer nickande.

Günther Mårder, VD Företagarna Sverige

RADIOCENTRALEN ICA TORNET HALLINS PARFYMERI
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VIND I SEGEL OCH STYRKRAFT
Som vår lokala förening inom  
Företagarna var vi väldigt stolta att 
ha Günther på besök, att kunna visa 
upp företagandet här och ”brinnet” 
som finns i hela kommunen. 
 Vi i styrelsen känner att vi har 
vind i seglen, ökande medlemsantal 
och allt fler som kommer på våra 
aktiviteter. Fredagsklubben där vi 
samarbetar med Näringsliv Ulrice-
hamn är ett bra bevis på det.  Vi har 
intressanta ämnen och föredrags- 
hållare, såväl lokala och riks, som 
hjälper till med influenser i den stän-
diga utvecklingen av företagandet.   

Något som i sin tur ska hjälpa till för 
ökad konkurrenskraft och än fler ar-
betstillfällen till vår kommun.
 Nu står ett av våra flaggskepp 
för dörren, Näringslivsgalan. Till-
sammans ska vi under trevliga for-
mer utse och hylla ett antal företag 
för utmärkta insatser på kortare eller 
längre horisont. En manifestation för 
förtagandet i Ulricehamns kommun!
Till Dig som ännu inte är medlem 
hälsar vi välkommen till Företagarna, 
tillsammans gör vi skillnad. 
Avslutningsvis vill vi tacka alla med-
lemmar för samarbetet under året.

-Styrelsen Företagarna Ulricehamn

För femte gången delar Ulricehamns 
Tidning ut pris till Årets utvecklare i 
Ulricehamns kommun. Den som ut-
ses till årets utvecklare ska på ett po-
sitivt sätt ha bidragit till Ulricehamns 
utveckling, gärna med satsningar och 
projekt som sätter Ulricehamn på 
kartan. I kriterierna står det att juryn 
ska fästa särskilt stor vikt vid att fö-
retaget eller personen som vinner har 
gjort satsningen med kraft och finess. 
För Ulricehamn som bostadsort är 
det av yttersta vikt att det finns ak-
törer som vågar satsa. Ulricehamns 
Tidning vill med priset uppmärk-
samma de som vågar.

Kugghjul 35 är en ideel förening i 
Ulricehamn som vill att unga medar-
betare och egna företagare ska trivas 
och må bra! Vi jobbar ständigt med 
att vidareutveckla vårt sociala och 
profesionella nätverk, vilket även ger  
möjlighet till personlig utveckling.
Priset årets stöhjul går till en per-
son som visat sig vara en förebild för 
unga företagare och entreprenörer i 
Ulricehamn.

NYSTARTSFÖRETAGÅrets 
Årets Nystartsföretag är ett pris som utses av Näringsliv Ulricehamn AB, och tilldelas ett företag som under sitt uppstartsår på något sätt utmär-
ker sig genom en unik affärsidé, produkt eller hållbar satsning. Genom tydlig marknadsföring och synlighet samt modet att satsa på något man 
tror på och ge det en kick start! Samtliga av årets nominerade företag har på något sätt utmärkt sig genom att synas i flera olika sammanhang, 
knyter nätverk och samarbeten och har stora möjligheter till bra fortsatt utveckling.

MOTIVERING
En företagsidé som föddes ur en önskan om frihet.  
Med erfarenhet och kontakter inom klädbranschen gick 
det snabbt att starta webbshop med egentillverkade 
barnkläder. Kvalitet och hållbarhet är deras nyckelord. 
Mottot är kaxiga kläder med ett coolt uttryck. Allt är inte 
svart eller vitt har det sagts. Moodie är raka motsatsen - 
svart & vitt.

MOTIVERING
Med en spårande livsstil och flitigt deltagande i bygdens 
event, har Ulrica och Lennart Rydin med honung från 
deras bigårdar gjort sig kända i Ulricehamn. Genom att 
erbjuda föreläsningar och kurser, bidrar de med kunskap 
om biodling, ökad förståelse för bin och alla varelsers 
betydelse för vårt ekosystem. Hållbarhet är vår framtid 
och ett ord som symboliserar verksamheten.

MOTIVERING
Ända sen barnsben har ett genuint dans & musikintresse 
lagt grunden till Anna & Björn Cronbergs U-dance. 
Med satsningar på många olika dansstilar, stora dans-
uppvisningar med snygga scenkostymer, cool musik och 
modern koreografi, engagerar idag U-dance över 300 
elever. Familjen lever nu sin dröm och låter andra bli en 
del av den.

Teamet bakom moodie, svägerskorna Anna och 
Bea Björling, hade båda jobbat med mode under 
många år när de bestämde sig för att starta sitt 
gemensamma företag moodie. Då både Anna & 
Bea gick med en dröm att driva eget och få mer 
frihet i vardagen fanns ingen tvekan när chansen 
uppenbarade sig. 
 –Ska vi göra något eget så ska vi göra det som 
vi är bra på och tycker om och med vår erfarenhet 
kändes det naturligt att satsa på ett eget barnvaru-
märke, berättar Anna. 
 Anna och Bea satsar på att leverera barn-
kläder som är designade för en aktiv vardag med 
hög kvalité till ett lägre pris. Kläder som tål att  
smutsas ner och tvättas om och om igen. 
 moodie bygger på enkel design med stort fo-
kus på mjuka plagg. Vi får hela tiden höra från 
våra kunder att deras barn gillar våra kläder för att 
de är mjuka och sitter skönt. 
 Anna berättar att de ofta tar hjälp av familj & 
vänners barn som får vara med att påverka
design och passform.
 –När de ler och deras ansikten lyser upp, då 
har vi lyckats, berättar de glatt.
 Kläderna säljs just nu via deras egna 
webbshop och tillfälliga pop up stores, bland  
annat hyrde de in sig under Fashion Week i Ulri-
cehamn. Nästa utmaning är att börja samarbeten 
med större återförsäljare.
 –Så får vi inte glömma berätta att om ett par 
veckor öppnar vi också vår egna butik i Borås. Det 
blir ett annorlunda koncept av en webbshop butik, 
vilket är lite ovanligt, flikar Bea in. 

För en tid sedan svarade Ulrica och Lennart  
Rydin an på en önskan som länge legat de varmt 
om hjärtat. En önskan om att få göra något  
meningsfullt i livet och få jobba med en håll-
bar framtid, inte bara för sig själva utan även i 
ett större perspektiv. Det hela började med en 
grundkurs i biodling och ett inköp av en bigård.
 De kände direkt att detta var rätt väg och 
har nu utökat med bigårdar i Blidsberg, Duvered,  
Kinnared och Marbäck. 
 –Vi hade 50 kupor under förra året och till 
kommande säsong är vi på väg att starta fler bigår-
dar, även i Dalstorp, vilket gör att vi kommer upp 
i 80-90 kupor i år, berättar Ulrica.
 Honungens färg, konsistens och smak beror 
helt på vår klimatzon och från vilka blommor bina 
hämtat nektar. Det största nektardraget här i om-
rådet är när vildhallonen blommar.
 –Det är häftigt att få jobba med något som 
följer naturens växlingar. Det blir en kontrast till 
vårt samhälle som ofta handlar om tidsstyrning 
och kontroll, fortsätter hon. När vi åker ut till våra 
bigårdar så känner vi, lyssnar på och observerar 
bina. Bina lär oss att förstå genom att uppleva.
 Lennart och Ulrica hoppas på en härlig vår 
och sommar för sina bin. De satsar vidare på ut-
ökning av bigårdar men också på att föda upp 
drottningar. Med kurser och föreläsningar inom 
biodling vill de förmedla en större förståelse för 
det ekosystem vi alla är del av.

När terminen går mot sitt slut och andra kanske 
börjar slappna av jobbar Anna och Björn Cron-
berg extra hårt med förberedelser inför den kom-
mande dansshowen.
 Mer än 800 föräldrar och anhöriga väntar 
med spänning på att få se sina barn, ungdomar 
eller kollega dansa. Jublet stiger och in på scen 
kommer de yngsta barnen iklädda underbara ap-
dräkter. Ur högtalarna ljuder ”Jag vill ju va som 
duuu. Jag vill se ut som du gå som du, duuuu....”. 
 Som aldrig förr dansas det i Ulricehamn.  
Sedan januari 2017 då Cronberg dans & event 
drog igång dansskolan U-Dance är nu mer än 300 
barn, ungdomar och vuxna aktiva varje vecka. 
 – Vi hade aldrig vågat tro att det skulle bli så 
stort och öka så snabbt, säger Anna med ett leende 
på läpparna. Vi har gått från 180 till ca 320 elever 
på bara tre terminer, så vi letar redan efter en stör-
re lokal.
 Hos U-Dance kan danseleverna välja mellan 
allt från balett, breakdance, dansmix, hiphop, dan-
ce cardio, jazz, musikal, streetdance, MTV dance, 
barndans, kundaliniyoga och t.om. sång. Varje ter-
min avslutas med en riktig dansshow. Här sparas 
det inte in på varken scenkläder, ljud eller ljus. Allt 
planerat och förberett in i minsta detalj.
 – Vår styrka ihop är att vi har helheten, att 
vi kompletterar varandra så bra, säger Björn. Vi 
brinner för det båda två, och hela familjen är med 
på något sätt och dansar eller undervisar.

MOODIE RYDINS BIGÅRDAR U-DANCE

UTVECKLARE
Årets 

STÖDHJUL
Årets 
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FÖRETAGAREÅrets 
Företagarna delar ut priset Årets företagare för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveck-
la sina verksamheter och göra bättre affärer.  För oss lokalt är det alltid samma utmaning, att välja ut först tre och sedan en av dessa som det slutliga valet till  
Årets Företagare. Precis som i  företags och privata livet i stort är det val och prioriteringar som ska göras, en tjusning i sig.

MOTIVERING
Med ständig kyla har Haglund Industri blivit allt hetare 
på marknaden. Familjeföretaget i femte generationen 
tar successivt marknadsandelar vilket lett till kraftig 
expansion med rejäl fabriksutbyggnad i Rånnaväg.
Via framgångsrik konstruktion och tillverkning har en 
topposition uppnåtts inom professionella kyl- o fryslös-
ningar, grundat av stabil ekonomi.

MOTIVERING
För fortsatt framgång inom kvalificerade styr & reglersys-
tem inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och 
industri.
Med bred kompetens inom projektering & utveckling till 
driftsättning & totalentreprenad innehar företaget stora 
kunder såsom Svenska & Norska järnvägsnäten.

MOTIVERING
För lång och trogen tjänst inom däckservice för alla typer 
av fordon, där satsningen på flytt till Rönnåsen visar på 
tydlig framtidstro. 
Med sin personal i fokus, däckhotell och toppmodern 
verkstad för snabba däckbyten, innehar nya anläggning-
en alla möjligheter till fortsatt positiv utveckling.

Som nu femte generationen, och med en över 
150 års stolt tradition av produktutveckling och 
industriell tillverkning, håller Johan Haglund VD 
och Staffan Haglund Vice VD, Haglund Industri 
marknadsledande. Både mor och far jobbar fortfa-
rande kvar men har lämnat över rodret till famil-
jens grabbar. 
 Haglund Industri designar och bygger pro-
fessionella kyl- och fryslösningar för restauranger 
och storkök.
 – För sju års sedan när jag började här, stod vi 
vid ett vägval. Vi valde att satsa, vi tog fram nya 
produkter, investerade i tillverkningen, marknads-
förde oss och deltog på några branschmässor för 
första gången. Parallellt med att branschen nu 
växer och går bra har vi lyckats pricka in många 
nya produkter. Vi satsar på kvalitet och tillverk-
ning i Sverige vilket få andra har gjort. Det är 
många som lagt produktionen utomlands eller har 
lagt ner sin svenska produktion. Detta gör att vi är 
bland några få  som är kvar och den klart ledande 
av dem, berättar Johan. 
 Haglund Industri är idag inne i ytterligare en 
utvecklingsfas, när branschen nu skiftar över till 
energisnåla produkter och övergår till naturliga 
köldmedier kan företaget med de investeringar 
som är gjorda ligga stadigt i framkant och erbjuda 
miljövänliga helhetslösningar.
 –Vår styrka är ju också vår produktbredd, fyl-
ler Staffan in. Att vi har alla delar inom kyla till ett 
kök gör att vi kan leverera en helhetslösning och 
samla leveranser samt säkra så allt fungerar till-
sammans, det kan ingen annan tillverkare matcha.
 Haglund bygger allt ifrån dryckeskylar, kyl-
montrar, kyl- och frysskåp, kyl- och frysrum och 
likkylar till delikatessdiskar och kundanpassade 
fullt utrustade vinkällare.

För ca 30 år sedan startade IETV, då i Vegby, som 
serviceföretag åt textilbranschen. Då stora delar av 
textilindustrin flyttade utomlands ställdes IETV 
inför ett vägskäl. En nysatsning på kontrollutrust-
ning för vattenkraft och senare även järnvägen, 
blev företagets nya riktning. Krister Karlsson VD, 
sedan 8 år tillbaka, sammanfattar kort vad IETV 
gör.
 – Vi tar fram och bygger kontrollutrustning 
för styrning och övervakning av anläggningarna. 
Vi ser till att stationerna som övervakar ex vat-
tenkraften blir ombyggda och anpassade för bästa 
styrning och kontroll. Vi ser till att driftenheten 
får den information de behöver från stationen. 
Och det som är unikt och en styrka för IETV är 
att vi har allt under ett och samma tak. Vi har pro-
jektledare, programmerare, konstruktörer, driftta-
gare, skåpsbyggare och installatörer. 
 Idag finns företaget i egna, nya lokaler i Gäll-
stad och går stadigt framåt mot nya mål. Med 
35 medarbetare, en utbyggnad på 600m2 och ett 
omsättningsmål på 80 miljoner i år hoppas företa-
get kunna fortsätta erbjuda sin specialkompetens 
inom järnvägen och även satsa på storskalig vat-
tenkraft. 
 –Vi jobbar idag nästan uteslutande i projekt-
form och eftersom vi agerar på en liten ort, där alla 
känner alla är lagkänslan en viktig drivkraft. Med 
stor delaktighet i våra medarbetare kan vi erbjuda 
våra kunder en bättre service. Jag vill att alla ska 
kunna diskutera och prata med alla oavsett roll i 
företaget, fortsätter Krister.
 IETV jobbar idag mest inom småskalig vat-
tenkraft med kunder som Vattenfall, Eon, Fortum, 
Uniper samt en del mindre anläggningar. Inom 
styr och kontroll för järnvägen är kunderna Tra-
fikverket i Sverige och BaneNor i Norge.

Sedan barnsben har Jimmy haft däck omkring 
sig. Pappa Allan startade 1987 upp Däckcenter i 
Ulricehamn och har med ett gediget arbete lagt 
grunden till de drygt 3000 kunder som Jimmy och 
hans team har i dag. Jimmy har jobbat i företaget 
sedan 2006 men fick redan som 26-åring ta över 
ledarrollen 2013.
– Jag brinner för yrket. Kundkontakten och en bra 
kompromiss mellan bilverkstad och försäljning 
gör att det är jävligt kul, skrattar Jimmy
 Däckcenter gjorde förra året en flytt upp till 
Rönnåsen. I helt nybyggda lokaler ger de sina 
kunder service med högsta standard och bästa 
utrustning. Allt ifrån däckbyte, däckmontering, 
hjulinställning, hjulbalansering, däck och fälg-
tvätt, fälgriktning och däckreparationer.
 –Vi jobbar med alla typer av fordon så som 
personbil, motorcykel och tunga fordon och vill 
att kunderna skall få en så bra service som möjligt. 
Under byggtiden ställdes jag inför många val, men 
självklart var att vi skulle satsa på bra verktyg och 
många automatiserade stationer. Om vi som job-
bar här har en bra arbetsmiljö sprider vi känslan 
och glädjen ut till kund, fortsätter Jimmy
 Däckcenter omsätter idag med sina 4,5  
anställda ca 10,7 miljoner och har alla möjlighe-
ter till fortsatt positiv utveckling. För den som vill 
testa hotell ”Däckcenter” går det alldeles utmärkt 
att hyra in sig bland de övriga 970 ”hotellgäster-
na”. 
 – Jag älskar det jag jobbar med, det är  
riktigt roligt med däck men framför allt är jag 
noga med att behandla andra så som jag själv vill 
bli behandlad. Har jag med mig respekten tillbaka 
så ger man allt. Jag tänker mycket på ”vi-känslan” 
och är positiv vilket jag tror gör mig till en bra 
ledare, säger Jimmy
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