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DATUM / TID: 2015-04-29 klockan 08:00 
 

PLATS: Ajab Smide AB, Håcksvik 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Martin Alriksson, Marina Bengtsson, Gustav Aronsson, Stefan Karlsson, Karina 
Christensson 
 

FRÅNVARANDE: Thomas Gull 
 

ÖVRIGA: Martin Lagerqvist, Progressivity AB 
Eva Johansson 
Hans Qvist, Handelsbanken 
Fredrik Dahl, Svenljunga kommun 
 

INLEDNING: Ajab Smide AB 
 
Gustav Aronsson presenterade verksamheten och mötesdeltagarna fick möjlighet till en 
rundtur i fastigheten och se produktionen. 
 
Bolaget startades för 30-år sedan av Arne Aronsson och Ulf Jacobsson. 
Från början tillverkade bolaget huvudsakligen trappor och räcken. 
 
Svenljunga kommun byggde 1985-86 en fastighet för Ajab Smide AB och Håcksviksbagaren. 
 
I slutet av 80-talet styrdes verksamheten över mot industriportar. Bolaget investerade samtidigt 
i en egen fastighet i anslutning till den befintliga förhyrda. 
 
Bolaget hade en stark tillväxt under 1990-talskrisen då priset blev en stor fördel. 
 
Arne och Ulf delade på sig 1995. Arnes söner Gustav och Johan gick då in som delägare för 
att sedan 2002 ta över bolaget helt. 
 
Idag har bolaget 35 anställda och omsätter c:a 40 mkr. 
 
Portar och dörrar står för c:a 85 % av omsättningen och räcken, trappor och jordankare för 
resterande 15 %. Sverige och Norge är de huvudsakliga marknaderna. 
 

§ 1 Ordförande Per Bynander öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2 Dagordning fastställdes  med tillägg för: 
 
§ 11 – Besöka nya företag i kommunen 
§ 12 – Christer Schillerås blomsterfond 
§ 13 – Sponsring, Svenljunga Köping Handel & Service 
§ 14 – Årets företagare 
§ 15 – Medlemsregistret 
§ 16 – Lokalt företagsklimat 
 

§ 3 Utsågs Karina Christensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomi 
 
Karina Christensson redogjorde för ekonomin. 
 

- Medlemsavgifterna är utfakturerade. Totalt 105 st. 
- Kostnaderna för årsmötet är betalade. Arrangemanget och kostnaderna delades med 

Företagarna i Kind. 
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§ 6 Rapport besökskarta/flaggpark 
 
Per Bynander rapporterade. 
 

- Vi är i slutskedet. 
- Förra året hade vi 15 flaggor uthyrda. 
- Vi tappar sannolikt Elmo, Överlida Hotell samt eventuellt Ericssons Rör. 
- Besökskartan trycks i maj. 
- Vi skall försöka få ut kartan under O-ringen. 

 

§ 7 Lönsamhetsstyrning med Almi 
 
Hans Qvist tog upp frågan om SFF:s medlemmar skulle kunna vara intresserade av en 
utbildning i ALMI:s regi som syftar till lönsamhetsstyrning av verksamheter. 
 
För att få ihop en utbildning behövs c:a 10-12 deltagare. Kostnaden ej fastställd men c:a 2-
3000 kr indikerades. Frågan om SFF ville vara med och bidra till kostnaden framfördes också. 
 
Beslutades att bankerna tillsammans med ALMI får driva frågan vidare och återkomma till SFF 
med förslag på upplägg. 
 
 
Utbildningens omfattning och  innehåll: 
Utbildningen går att anpassa till både kvälls och dagtid utifrån önskemål. Omfattningen är 4 
tillfällen á 4 timmar i grundutförande. 
 
Fokus läggs på ekonomiska verktyg och arbetssätt samt målstyrning för att ge ökad 
lönsamhet. Utifrån företagets mål analyseras nuläget, dvs hur företagets kostnader och 
intäkter relaterar till företagets kunder, produkter, tjänster och processer. 
 
Under utbildningen arbetar man med sitt eget bolag och applicerar teorierna i verkligheten. 
Man får göra konsekvensanalyser för de alternativa handlingsvägarna för exempelvis 
finansieringsbehov. Ev tidsplan och handlingsplan tas fram där du identifierar, prioriterar och 
genomför konkreta åtgärder. 
 

§ 8 Rapport från samrådsmöte med Svenljunga kommun 

 
Nästa samrådsmöte hålls den 9 juni. Normal hålls dessa möten var 6:e vecka. 
 
SFF:s engagemang i bygglovshanteringen diskuterades: 

- Gösta Johansson och Göran Strömqvist har önskat ett nytt möte med kommunen och 
Pier Andersson men inte fått något svar. 

- Diskuterades om vi skulle kunna följa NCPE:s bygge i Lockryd. Jan Lindberg, 
Charmilla, har fått uppdrag att bygga. 

- Fredrik Dahl önskar att kommunen kan etablera en ”Svenljungamodell” där flera 
funktioner inom kommunen samarbetar effektivt i bygglovsprocessen. 

- Fredrik berättade samtidigt att kommunen i fallet NCPE förekommit med att gå 
igenom enkät med bolaget och Jan Lindberg för att få synpunkter kring hur 
kommunen agerat i detta fall. Enligt Lindberg har han aldrig varit med om detta 
tidigare och han var väldigt positiv till kommunens bemötande. 

 
Per Bynander rapporterade kort från tidigare samrådsmöten 17 mars och 28 april 
 
17 mars 

- Diskuterades Överlida Fjärrvärmeverk. 
- SFF rapporterade om styrelsesammansättning. 
- SFF tog upp frågan om VA-taxan. Beslut fattades av kommunfullmäktige i december 

2014 om en mindre förändring men detta beslut revs upp i början på 2015. Lars 
Svalegården och Hans Neumayer har lagt mycket tid på att få till en rimligare 
fördelning av taxan. Det blev dock inte så vilket SFF anser är ett stort steg tillbaka. 

- SFF tog upp frågan on LOU. Det finns flera frågetecken kring hur kommunen har 
hanterat detta i sen tid. Framförallt Svenbos upphandling. 

- Tomtpriser. Synpunkter har inkommit på hur kommunen prissätter tomtmark vid 



PROTOKOLL 
Styrelsemöte, SFF 
 

Sida 3 av 4 
 

försäljning. Fredrik Dahl hade en genomgång hur prissättningen fungerar. 
- Företagarna i Kind berättade om samarbeten i Tranemo med kommunen. 
- SKHS rapporterade om aktiviteter, bl.a. ”killkvällen” som genomförts. Årets artister till 

Allsången är inbokade och det blir Molly Zandén, Richard Skoglund, Lasse 
Berghagen och Nanne Grönvall. 

- Fastighetsägarna informerade om att Claes Avellans fastighetsbestånd är ute till 
försäljning. 

- Per Andersson hade en dragning kring VA-taxan. 
 
28 april 

- VA-taxan för 2016 kan börja diskuteras. De privata hushållen skall dock hållas 
utanför. Eventuellt kan en omfördelning göras. Stora företag betalar mer till förmån för 
de mindre. 

- NCPE kommer att bygga en fastighet i Lockryd på c:a 14 000 kvm. Företaget 
planerar att disponera halva ytan för eget bruk och hyra ut resterande. Avtal med 
kommunen om tomtköp är klart. 

 

§ 9 Mötesplan 2015 

 
Sedan tidigare beslutade datum mellan 08:00-09:30: 
 

- 21/5 (torsdag) 
- 11/6 (torsdag) 
- 20/8 (torsdag) 
- 24/9 (torsdag) 
- 22/10 (torsdag) 
- 19/11 (torsdag) 
- 10/12 (torsdag) 

 
Förslag till företagsbesök 

- 21/5, Svenljunga Köping Handel & Service. Ansvarig Thomas Gull. 
- 11/6, Svenljunga kommun (tema kommunens ekonomi). Ansvarig Per Bynander. 
- 24/9, Naturbruksgymnasiet. Ingen ansvarig utsedd. 
- 22/10, Något åkeriföretag (LBC / Perssons Åkeri / Hedströms Åkeri). Ingen ansvarig 

utsedd. 
 

§ 10 Förfrågan från SIK 
 
Föreningen har fått en förfrågan från Svenljunga IK om nytt 3-årsavtal för befintlig sponsorskylt 
på Högvalla. 
 
Beslutades att godkänna ett 3-årsavtal till en kostnad på 3 000 kr per år. 
 

§ 11 Besöka nya företag 
 
Fredrik Dahl ville att föreningen skulle välkomna nya företag i kommunen genom att besöka 
dem. Per Bynander vill att vi på något sätt fördelar detta mellan oss i styrelsen. 
 

§ 12 Christer Shillerås blomsterfond 
 
Per Bynander informerade om blomsterfonden och ville slå ett slag för bidrag till fonden i 
samband med att medlemsavgifterna betalas in. SFF behöver idag ta av egna medel för att 
täcka kostnaderna. 
 

§ 13 Mingel i Strömsforsvillan 
 
Maria Ståhl från Hökerum Bygg bjuder in till mingel i Strömsforsvillan den 5/5 kl 18:30. 
Maria berättar om deras verksamhet och vad de har tänkt framöver samt ger möjlighet till en 
rundtur samt bjuder på fika. 
 
Anmälan till Charlotta på SKHS. 
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§ 14 Årets företagare 
 
Per Bynander informerade att aktiviteten är bokad till den 6 november. Denna gång i 
Svenljunga kommun. Platsen är hemlig men ribban är högt lagd. 
 
Årets företagare är ett samarrangemang mellan Företagarna i Kind, Svenljunga kommun och 
Tranemo kommun. 
 
Nomineringar skall ske senast den 31 maj. 
 
Årets Företagare ska... 
 

- äga och vara aktiv i företaget 
- ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning 
- genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare 
- visa prov på extra kreativitet och företagsamhet som bör premieras 
- ha god ihållande lönsamhet 
- inte ha några betalningsanmärkningar 
- ej vara dömd i domstol 

 

§ 15 Medlemsregistret 
 
Karina Christensson har uppdaterat registret i en Excel-lista efter utskicket av fakturor för 
medlemsavgifterna men ett stort antal kontaktuppgifter behöver uppdateras. 
 
Karina delade ut listor så att vi gemensamt kan hjälpas åt att ta in korrekta e-postadresser 
med mera. 
 

§ 16 Lokalt företagsklimat 
 
Stefan Karlsson informerade att vi har bokat in Charlotte Schelé från Svenskt Näringsliv den 
28 maj för en presentation av deras undersökning Lokalt företagsklimat. 
 
Beslutades att ha ett lunchmöte denna dag på antingen Svenljunga Hotell eller på Lärcentrum. 
Stefan koordinerar och ordnar med inbjudan. 
 

§ 17 Nästa möte 
 
Nästa möte hålls den 21 maj på Svenljunga Köping Handel & Service i köpinglokalen vid 
torget där Charlotta Juntorp (centrumledare) och Thomas Gull (ordförande) inleder med att 
berätta om föreningens verksamhet och vad som är aktuellt. 
 

§ 11 Mötet avslutas 

 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Stefan Karlsson  Per Bynander  Karina Christensson 
Sekreterare  Ordförande  Ledamot 


