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 Kommunens  näringslivsutvecklare  under-
lättar företagens k ontakter med olika 
delar av k ommunens v erksamheter. 

 

   

 

 

 

 
 

 
  

   

  
 

  

 

  

Nu har vi 
jul igen 
Och igen och igen, 
blir det jul igen, 

Underbart, alldeles underbart, 
utbrister Askungen om sin längtan 
till balen, fast hon menar julen. Och 
den där syrsan drömmer om en vit ju 
andra vill bara ha julefrid. 

Somliga utropar ho-ho och packar 
bil eller släde med julklappar och ja 
allt är normalt och allt är som det ska. 

l, 

Kvar finns företagaren, handlaren, 
säljaren, producenten, leverantö
ren, restaurangägaren, biografen, 
cafeét, ja alla och allt som gör vår jul 
varmare, bättre och hållbarare. 

-

Kvar finns också en verklig känsla av 
årets utmaningar, ingenting är över, 
omställning och förändring kommer 
prägla företagandet även framöver 
och troligen länge. Så sant som det 
är sagt, så gäller bara en sak, förstärk 
affärsmodeller och var uthålliga. 

Uddevallaföretagare, ni förtjänar 
den varmaste julönskningen ever... 

Tack för ännu ett bra år, även om det 
varit tufft, så går företagandet bra i 
Uddevalla 

Njut av julen när ni kan 

Till er alla, från oss alla 
på Hållbar Tillväxt 

God Jul 
önskar Anders 

och medarbetare 

Anders Brunberg, Tillväxtchef 
Avdelningen för Hållbar tillväxt 
0522-69 60 61 

Endast  av Uddevallas  
5 629 företag anses som högriskföretag när det  
kommer till kreditvärdighet. Källa:  UC 
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Har du frågor om näringslivet? 

Vi är din kontakt! 
Är du företagare i Uddevalla 
kommun eller har du planer på 
att etablera dig i kommunen? 

På  Avdelningen för Hållbar tillväxt finns 
 personal  som  arbetar  med  företagseta-
bleringar,   innovationer,  besöksnäring,  
kultur, landsbygds utveckling, martima 
frågor och mycket mer. 

Kontakta oss gärna: 
via telefonnumren nedan eller via e-post: 
förnamn.efternamn@uddevalla.se 

Vad vill du läsa om? 
hallbartillvaxt@uddevalla.se Tipsa oss! 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: 
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete 

Besök vår hemsida: 
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete 

Kontakt: 

Clas Mellby 
Näringslivsutvecklare 
0522-69 61 89 

Helena Henriksson 
Utvecklare: besöksnäring 
0522-69 84 71 

Sophie Carling 
Näringslivsutvecklare 
0522-69 61 53 

Anneli van Roijen 
Utvecklare 
0522-69 61 49 

Har du pratat med 
vår digitala kollega 
Kommun-Kim? 
Om du har besökt uddevalla.se efter den 
25 november så har du kanske sett den 
lilla ikonen nere till höger på hemsidan? 
Det är Uddevalla kommuns nya digitala 
medarbetare Kommun-Kim som ger 
service dygnet runt, året runt. 
Klicka på ikonen och ställ din fråga i 
chatrutan som dyker upp. Kommun-Kim 
kan i dag svara på cirka 1600 frågor om 
kommunens verksamheter och service 
men är uppbyggd för att bli bättre ju fler 
frågor som ställs. 
Kommun-Kim ska fungera som ett 
komplement till kommunens vanliga 
informationsvägar för att öka servicen 
till kommunens invånare, företag och 
besökare. 
Kommun-Kim erbjuder: 
• Service dygnet runt, året runt 
• Inga köer eller väntetider, Kim svarar 

direkt 
• Hjälp med svar på dina frågor om kom-

munal verksamhet och service 
Besök uddevalla.se och sätt Kommun-
Kims kunskaper på prov! 
Upptäcker du något som Kommun-Kim 
inte kan svara på så hör av dig till oss 
e-post: hallbartillvaxt@uddevalla.se 

Följ oss gärna på sociala medier: LinkedIn och Facebook 
där vi heter Näringsliv och tillväxt i Uddevalla 

Avdelningen för Hållbar tillväxt med-
verkar till att förverkliga k ommunens 
vision om en god l ivsmiljö och ett gott 
näringslivsklimat. Vi verkar för en posi-
tiv utveckling i de befintliga företagen 
och för att stimulera företagsamhet 
och entreprenörskap. 
Näringslivet i Uddevalla ges ut av 
Avdelningen för Hållbar tillväxt i Udde-
valla k ommun med sex  nummer per år. 

Ansvarig utgivare: 
Anders  Brunberg,  Chef 
Redaktör  Maria  Sjunnesson 

Vi reserverar oss för eventuel la 
tryckfel. 
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Till Skansens Gård kommer både barn och 
företag för att rida och uppleva naturen 
Björn Hellgren och hans fru Gunilla 
på Skansens Gård i Väne-Ryr blev 
förälskade i Islandshästar för unge-
fär 40 år sedan då de köpte en för att 
kunna ta med sin ryggmärgsskadade 
dotter ut i skogen. Sedan dess har 
antalet hästar växt och hundratals 
barn och vuxna i alla åldrar har kom-
mit till gården för att rida. 
I dag finns det 15 islandshästar och 15 
ponnys på gården och man huserar både en 
ridskola och en ridklubb. Ridskolan driver 
Björn och hans fru tillsammans med sina 
anställda, medan Skansens ridklubb är fri-
stående och har hand om tävlingar och andra 
arrangemang på gården. 
Den vardagliga skötseln och tillsynen av 
hästarna är det framför allt Jenny-Anne Hall-
gren och Helen Gustafsson som ansvarar för. 
De håller även i huvuddelen av lektionerna 
på ridskolan. Båda har arbetat på gården 

länge, och de var även med och drog i gång 
verksamheten. 
Förutom Jenny-Anne och Helene är det 
ytterligare sju anställda som arbetar med att 
ta hand om hästarna, vara instruktörer, hålla 
i turridningar, hjälpa till kring tävlingar och 
fungera som stallvärdar. Ridskolan har i dag 
cirka 200 elever som kommer till gården för 
att rida och få lektioner. 
Turridning som personalaktivitet 
På gården erbjuds även turridningar både 
för grupper och enskilda, privatpersoner och 
företag. Många företags- och personalgrup-
per kommer till gården för en annorlunda 
gruppaktivitet i naturen. Men turridningen är 
även en populär aktivet bland kompisgäng 
och familjer. På gården hålls det också en 
del barnkalas, och vill man göra mer än att 
rida kan man komplettera med femkamp och 
andra aktiviteter. 

Bra läge mitt i Trestad 
Skansens Gårds placering nära riksväg 44 i 
Väne-Ryr gör att det kommer barn och vuxna 
från hela Trestad för att rida. Björn uppskat-
tar att ungefär hälften av ridskolans elever 
kommer från Uddevalla och restrerande från 
Trollhättan och Vänersborg. Han säger att 
förhoppningen är att ridklubben ska kunna 
ta över driften av ridskolan när han och frun 
inte orkar driva gården längre. Men i nuläget 
tror han inte att det skulle gå utan ekonomiskt 
stöd. Från kommunen eller någon annan. 
- Men vi har ingen större lust att bråka mer 
med kommunen. Vi har en fin anläggning och 
en fin verksamhet.  Det fungerar väldigt bra 
här och vi har nöjda elever, så vi sköter oss 
själva, säger Björn. 
Förutom ridskolan, ridklubben och turrid-
ningar erbjuder Skansens Gård, barn och 
vuxna med olika funktionsnedsättningar att 
komma och prova på att rida. Detta är något 
de alltid gjort, och som är viktigt för Björn 
och Gunilla. Deras dotter fick möjlighet att 
rida och komma ut i naturen trots sin skada. 
De vill därför att andra ska få samma chans, 
oavsett om de har ett handikapp eller inte. 
- Vi vill att folk ska få komma hit och rida, 
i ridhuset eller i skogen. Barnen tycker att 
det är kul, och vi tycker det är trevligt att 
bjuda på de fina omgivningarna vi har. Enda 
nackdelen är att föräldrarna som följer med 
plockar all vår svamp, säger Björn och ler. 

Ovan: Jenny-Anne Hallgren, stallchef och 
instruktör och Helen Gustafsson, instruktör. 

Till vänster: Björn Hellgren tillsamans med 
en av sina femton islandshästar. 

HELLGREN, BJÖRN OLOF 
BOLAGSFORM: Enskild firma 

REGISTRERINGSÅR: 1984 
ANTAL ANSTÄLLDA: 2 st (plus timanställda) 
NETTOOMSÄTTNING: 1 500-2 999 tkr 
KÄLLA: allabolag.se (2021-12-01) 
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omtyckta klassi
och nybakat brod 

ker
Anrikt konditori med  

  ..
Einars konditori är Uddevallas äldsta 
konditori och troligtvis ett av Udde-
vallas äldsta företag oavsett kategori. 
I de mysiga lokalerna samsas klas-
siska bakverk med nya favoriter i en 
välbevarad miljö, där alla sinnen blir 
tillfredsställda. 
På Einars konditori med anor från 1932 
lockas kunderna lika mycket av doften som 
av synen av alla bakverk. Det är lite trångt 
men mysigt och även om stora delar renove-
rats de senaste åren har ägarna Eva Karlsson 
och Lena Skarin lyckats bevara den gamla 
känslan av ett klassiskt konditori. 
Eva och Lena träffades när de båda arbetade 
på Centralens Konditori. Och när Eva för 
tjugo år sedan bestämde sig för att köpa 
Einars Konditori tillsammans med en annan 
tjej följde Lena med och började arbeta hos 
dem. Eva och hennes dåvarande kompanjon 
ville starta något eget och när de fick chansen 
slog de till. För cirka sju år sedan ändrades 
ägarförhållandena och Lena klev in som 
delägare tillsammans med Eva. I dag har de 
sju fastanställda och några timanställda. 
Omtyckt av personal och kunder 
Att få tag på bra personal, och framför allt 
utbildade bagare kan vara svårt. Men Eva 
berättar att de haft tur att ha personal som 

 

trivts och stannat kvar. Dessutom tar de ofta 
emot praktikanter från bageriprogrammet 
på Agnebergsgymnasiet. Så när de väl har 
behövt fylla på med personal har de flera 
gånger hittat dem den vägen. 
- Det är ett bra sätt för oss att lära känna
dem, vi är ett litet ställe så det är viktigt att
personkemin stämmer. Det är trångt och vi
jobbar nära varandra, och då gäller det att alla
känner att de passar in, säger Lena.

Affärerna har gått bra trots pandemin 
När pandemin slog till våren 2020 blev Eva 
och Lena till en början oroliga för hur det 
skulle gå för konditoriet och för personalen. 
Men så här långt tycker de att Einars har 
klarat sig bra och affärerna har varit ungefär 
desamma. Det har gått mindre av vissa saker 
och mer av annat. 
När bröllop, kalas och större företagsevent 
ställdes in fick även Einars en del avbok-
ningar. Men trots att Eva och Lena riskerade 
att förlora pengar försökte de att lösa det 
utan att kunden blev lidande eller tvingades 
betala för saker de inte längre hade behov av. 
Oftast fick de in avbokningarna tidigt när de 
inte hade hunnit börja förbereda. Och även 
om de hade påbörjat, lyckades de oftast sälja 
varorna till någon annan, i butiken och eller 
via sociala medier. 
Bra läge och blandning på kunder 
Lena erkänner att hon till en början var lite 
skeptiskt till läget längst upp på Kungsgatan, 
men säger att det har rullat på bra och att hon 
har fått tänka om. Läget tror de har bidragit 
till att de har en väldigt varierad kundskara 
som består av både elever, lärare, företag och 
boende i området. 
Mixen av kunderna tror de också är en 
bidragande orsak till att de har att göra hela 
tiden, både på vardagar och helger. Nu innan 
jul är det extra mycket att göra, och sista 
veckan innan jul är det särskilt hektiskt när 
alla företag vill ha jultårtor och privatperso-
ner lussekatter, kakor, matbröd, marsipan och 
praliner till sina julfiranden. 
Så efter jul tar hela Einars lite ledigt och lad-
dar batterierna inför ett nytt år med nya och 
gamla kunder. 

EINARS KONDITORI EFTR. AKTIEBOLAG 
BOLAGSFORM: Aktiebolag 
REGISTRERINGSÅR: 2003 
ANTAL ANSTÄLLDA: 7 st 
NETTOOMSÄTTNING: 5 939 tkr 
KÄLLA: allabolag.se (2021-12-03) 

 Sanna Bejbom-Trygg och Paul Adela arbetar 
som bagare på Einars Konditori. 

Lena Skarin och Eva Karlsson bakom en välfylld disk på Einars Konditori. 
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Sound by Sweden 
levererar prisvinnande 
ljud från Uddevalla 
Om du inte är insatt i hörlursbran-
schen är det inte säkert att du har 
hört talas om företaget Sound by 
Sweden och även om du har det, 
så kanske du inte vet att företa-
get drivs från Uddevalla och har 
sina rötter i ett kabelföretag från 
Ljungskile. 
För tio år sedan arbetade Anders Svensson som 
marknadsansvarig på Jenving´s Technology 
AB i Ljungskile. Jenving´s som bland annat 
tillverkar kablar under varumärket SUPRA 
Cables ville bredda sortimentet och diskutera-
de olika alternativa produkter. Anders föreslog 
att de skulle testa att göra hörlurar, och han till
delades en mindre summa utvecklingspengar 

-

för att ta fram en första prototyp. 
Det tog lite tid att hitta rätt samarbetspartners, 
men år 2014 lanserade man de första hörlu-
rarna, som direkt prisades med Ljud och Bilds 
utmärkelse Årets bästa hörlurar 2014. Anders 
berättar att han och teamet lade ner enormt 
mycket tid på att utveckla hörlurarna och att 
de visste att de hade gjort en bra produkt, 
men, också att konkurrensen var stenhård. De 
hade inte vågat hoppas på en sådan start, men 
utmärkelse gjorde att andra fick upp ögonen 
för dem, både kunder och konkurrenter. 
- Vi fick på omvägar höra att ett av de riktigt 
stora företagen inom branschen hade skickat 
ner våra hörlurar till sitt huvudkontor i Asien 
och sagt att det var den nya nivån på hörlurar i 
Norden, säger Anders. 
Allt rullade på och produkterna utvecklades 
och förbättrades för varje lansering. År 2016 
beslutade man att lyfta ur hörlurna ur Jenving´s 
sortiment och flytta över dem till ett separat 
bolag, Sound by Sweden AB. 
Anders berättar att det ligger mycket strategi 
bakom att komma in rätt i distributionsledet 
och välja ut rätt återförsäljare, och att det är en 
stor del av helhetstänket kring hela projek-
tet. Som komplement till försäljning genom 
återförsäljare skapades sedan en hemsida med 
egen e-handel. 

Framgång och utmärkelser trots hård 
konkurrens 
De har fortsatt få utmärkelser för sina produk-
ter och Sound by Sweden har hittills vunnit 
"Årets bästa hörlurar" tre gånger och kommit 
på andra plats två gånger. Nu har de lanserat en 
ny produkt som har tilldelats tre utmärkelser 
på en månad. 
- Konceptet har från början varit att skapa 
högpresterande produkter i unika materialval 

till ett attraktivt pris. Det är därför vi fått så 
många stora och fina priser, framför allt av 
Ljud och Bild som är det mest kända testmaga-
sinet i Norden när det gäller den här typen av 
produkter, säger Anders. 
Förra året anställde de Emelie som läst YH-
utbildningen E-Commerce Produkt Manager 
i Uddevalla för att avlasta Anders och ta hand 
om e-handelsdelen. Då bestämdes det även att 
Sound by Sweden skulle ge sig in på Amazon 
i Tyskland för att känna av den tyska markna-
den. 

På Amazon är konkurrenssituationen än mer 
extrem, och när Amazon själva listade sitt mest 
konkurrensutsatta segment hamnade hörlurar 
på plats nummer ett. 
Men till skillnad från de flesta av sina konkur-
renter är Sound by Sweden fortfarande ett 
ganska litet bolag med endast fyra anställda. 
Och de är delaktiga i varje steg av utvecklings-
processen av varje produkt. Anders berättar att 
de tar in hjälp från andra företag och konsulter 
när det behövs, och att han då gärna väljer 
lokala alternativ. 

- Vi måste göra lika mycket som våra konkur-
renter som omsätter hundra gånger så mycket 
som oss. Hade vi inte varit sådana entusiaster 
i företaget utan bara sett det här som ett 8–17 
jobb måndag till fredag, så hade det aldrig 
gått. För oss är det mer som en livsstil faktiskt, 
berättar Anders. 

Utmaningen är att göra folk medvetna 
En annan styrka hos Sound by Sweden är 
noggrannheten. Både när det gäller utveck-

landet av nya produkter, samt utvärderingen 
och uppföljningen av gamla. Anders anser 
att eftermarknadshantering är en viktig del i 
arbetet med att bygga upp ett varumärke inom 
premiumsegmentet och varje reklamationsä-
rende följs upp noggrant. 
- Att följa upp dessa fall är en mycket viktig 
del i vårt utvecklingsarbete. Om vi i ett tidigt 
skede kan upptäcka en eventuell brist i en pro-
dukt, kan vi säkerställa att detta åtgärdas redan 
i nästkommande produktion, säger Anders. 

Det största hindret för en fortsatt utveckling 
just nu är att marginalerna krymper, säger 
Anders. Priset på råvaror och transportkost-
nader går upp, samtidigt som priset ut till 
slutkund tenderar till att gå nedåt. Men han 
tror att om de fortsätter i den riktning och takt 
de har nu, så kommer de att expandera och bli

på marknaden. 

fler. Men de måste fortsätta arbeta på att nå ut 
till fler kunder. Svårigheten är inte att utveckla
fler bra produkter, utan snarare att nå ut i bru-
set bland alla de varumärken som redan finns

- Jag kan gå i god för att våra produkter är bätt-
re än de flesta andra inom vår prisgrupp men vi 
behöver jobba vidare på att få folk att upptäcka 
oss. Vår utmaning är att göra potentiella kun-
der mer medvetna om att vi finns, snarare än 
att släppa fler produkter, avslutar Anders. 

För VD:n Anders Svensson och hans kollegor på Sound by Sweden har jobbet blivit en livsstil. 

"Konceptet 
har från början 
varit att skapa 

högpresterande 
produkter i unika 
materialval till ett 

attraktivt pris" 
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SOUND BY SWEDEN AB 
BOLAGSFORM: Aktiebolag 
REGISTRERINGSÅR: 2008 
ANTAL ANSTÄLLDA: 4 
NETTOOMSÄTTNING: 20 800 tkr 
KÄLLA: allabolag.se (2021-12-03) 

Sound by Sweden har sina rötter i kabel-
företaget Jenvings Technology AB från 
Ljungskile. 

Uddevalla har länets tredje största 
omsättning inom detaljhandeln år 2020 
Under år 2020 omsatte detaljhandeln i Västra Göta-
land 116,1 miljarder kronor, vilket är en minskning 
med 3,1 procent jämfört med år 2019 enligt statistik 
från Handelsfakta. Färre kommuner i Sverige uppvi-
sade en positiv tillväxt i sin detaljhandelsomsättning 
under 2020 än under föregående år och 52 av Sveri-
ges 290 kommuner uppvisade en negativ tillväxt. 
I begreppet detaljhandel omfattas alla typer av köp och försäljning av 
varor och tjänster som kan köpas enskilt (till skillnad från partihandel) 
och den riktar sig därmed främst till konsumenter.  

Störst omsättning i detaljhandeln i Västra Götalands län hade inte helt 
oväntat Göteborg med en omsättning på 44 miljarder kronor. På andra 
plats kom Borås med 7,8 miljoner och den kommun i länet med den
tredje största omsättningen inom detaljhandeln år 2020 var Uddevalla.

vilket är en knapp ökning jämfört med år 2019.
Uddevalla hade under förra året en omsättning på 5,8 miljarder kronor

Ett sätt att ytterligare mäta den lokala handeln är att jämföra kommuners
försäljningsindex. Försäljningsindexet får man fram genom att ta den 
faktiska omsättningen och dividera den med försäljningsunderlaget 
(antal invånare) i den aktuella kommunen/länet. Uddevallas försälj-
ningsindex för detaljhandeln år 2020 ligger på 153. Ett värde över 100 

innebär att handeln i kommunen drar till sig 
kunder från andra områden, och ett index 
under 100 innebär att kommuninvånarna hand-
lar i andra kommuner än där de bor. 
I närområdet hade endast Strömstad och 
Tanum ett högre försäljningsindex år 2020 än 
Uddevalla enligt statistiken från Handelsfakta. 
Värt att notera är att både Tanum och Ström-
stads försäljningsindex har sjunkit mellan åren 
2019 och 2020, medan Uddevallas har ökat 
från 152 till 153. 

Källa: handelsfakta.se (2021-12-07) 

Flygfoto över Torp köpcentrum 
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Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt 
Stadshuset Varvsvägen 1 
451 81 Uddevalla 

POSTTIDNING B 

Kalendarium 

OBSERVERA 
På grund av Coronaviruset ber 
vi er kontrollera med respektive 
arrangör för att ni säkert ska veta 
om arrangemangen nedan har 
ändrats efter att denna tidning 
gått till tryck!
 

WEBBINARIUM 
Ny arbetsgivare, del 1 och 2 
Datum del 1: 10 januari 
Datum del 2: 12 januari  
Tid del 1: kl 18:00 - 19:15 
Tid del 2: kl 18:00 - 19:15 
Mer information och anmälan: 
skatteverket.se 

DIGITALT SEMINARIUM 
Digital strategi i marknadsföring 
och försäljning 
Datum: 11 januari 
Tid: kl 14:00 - 16:00 
Sista anmälningsdag: 11 januari 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

WEBBINARIUM 
Enskild näringsverksamhet, 
del 1 och 2 
Datum del 1: 11 januari 
Datum del 2: 13 januari  
Tid del 1: kl 14:00 - 15:15 
Tid del 2: kl 10:00 - 11:15 
Mer information och anmälan: 
skatteverket.se 

FRUKOSTTRÄFF 
Frukostmöte hos ITConnect 
Datum: 14 januari 
Tid: kl 07:00 - 09:00 
Mer information och anmälan: 
foretagarna.se 

BRANSCHTRÄFF 
Byggfika Träff för bygg- och 
fastighetsföretag 
Datum: 17 januari 
Tid: kl 10:00 - 12:00 
Plats: Bohusläns museum 
Arr: Uddevalla kommun 

DIGITALT SEMINARIUM 
Lyckas med sociala medier 
2022, del 1 och 2 
Datum del 1: 27 januari 
Datum del 2: 3 februari  
Tid del 1 och 2: kl 8:30 - 10:00 
Sista anmälningsdag: 27 januari 
Mer information: 
almi.se/kalendarium 

EVENEMANG 
Uddevalla näringslivsgala 
2022 
Datum: 28 januari 
Tid: kl 17:30 - 23:55 
Plats: Carlia Meatings 
Mer information och anmälan: 
uddevallanaringsliv.se 

INFO OM VÅRA AKTIVITETER: 
uddevalla.se/naringsliv/ 
aktivitetskalender 

Svensk Fastighetsrådgivning 
brinner för fastighetsaffärer 
SFR – Svensk Fastighetsrådgivning 
arbetar med alla typer av kommer-
siella fastigheter och fungerar som 
mäklare och transaktionsrådgivare vid 
överlåtelser av till exempel bostads-, 
kontors- och industrifastigheter. 
År 2014 grundades SFR – Svensk Fastighetsrådgiv-
ning Kommanditbolag av Reine Arvidsson. Ett år 
senare anslöt Oscar Olofson till företaget och snabbt 
blev Oscar och Reine kompanjoner. Efter det har 
Hampus Wenklo– också han partner i bolaget- till-
kommit. Nu under 2021 har bolaget även rekryterat 
Therese Persson, som verkat som kommersiell 
mäklare i 20-talet år. Företaget arbetar endast 
business to business, och överlåter privatmarknaden 
till andra branschkollegor. SFR har kontor på Norra 
Drottninggatan i Uddevalla och bolagets huvudsak-
liga verksamhetsområde är Trestadsområdet och de 
Bohuslänska kustkommunerna. 
- Fastigheter är lokala affärer och därför försöker 
vi hålla oss i det område där vi själva har en stark 
närvaro. Det finns så mycket affärer att göra här att 
vi inte har haft något behov av att söka oss utanför 

vårt ordinarie verksamhetsområde, säger Oscar 
Olofsson, mäklare på Svensk Fastighetsrådgivning. 
Men Oscar berättar att de ibland hjälper befintliga 
kunder även utanför det område de normalt verkar 
i. Och under 2021 har de gjort affärer både i Borås, 
Falköping och Idre. 
Precis som mäklare som arbetar med privata 
bostadsaffärer, är de utbildade mäklare och med-
lemmar i mäklarsamfundet. Vissa mäklarbyråer 
arbetar med alla typer av fastighetsaffärer, men 
Svensk Fastighetsrådgivning har valt att endast 
arbeta med professionella fastighetsägare. Största 
delen av affärerna bolaget hanterar är bostäder 
(flerbostadshus och bostadsbestånd), samt industri-
fastigheter.  
Deras framtidsplan är att fortsätta ta hand om den 
lokala fastighetsmarknaden på ett bra sätt och fort-
sätta arbeta långsiktig. 
- Vi har ett genuint intresse av fastighetsmarknaden. 
Jag tror kunderna märker av att vi verkligen älskar 
det vi gör och att vi har en passion för fastigheter 
och bolag, för våra kunder och för deras affärer, 
säger Oscar. 

Oscar Olofsson, Therese Persson och Hampus Wenklo på Svensk Fastighetsrådgivning 

Nästa nummer av Näringslivet kommer i februari 2022 

https://uddevallanaringsliv.se
https://foretagarna.se
https://skatteverket.se
https://skatteverket.se



