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Sören Thyr, för  ett par år sedan utsedd ti ll
årets företagare i Gävle, är en man med 
lång erfa renhet av åkeribranschen. I över 
30 år har han styr t Sören Thyr  AB och 
senare Tr uckcentra len. Från årsskif tet är
det FraktCentra len som gäller.

– När uppstod de första kontakterna mellan
Truckcentralen och GEFAB Gestrikefrakt?

– Det var för snart  två år sedan.

– Hur uppstod tankarna på en sammanslag-
ning?

– Det var fl era diskussioner som hölls pa-
ral lellt.  Jag börj ade prata med en av Gest-
rik efrakts största åkare, som vi samarbe-
tade mycket med och där vi t riv s ihop.

– Sammanslagningen beskrivs ofta av andra 
som starkt personrelaterad, stämmer det?

– Personkemin är vik tig och nyckeln ti ll  en 
lyckad sammanslagning. Åkarna i respek-
tive företag har all tid  respekterat  varandra
och vi känner alla stor t ömsesidigt förtr o-
ende. Vi tri vs ihop helt enkelt.

Sören Thyr med över 30 års erfarenhet av åkeribranschen i regionen.

– Vad gör nuvarande FraktCentralen så 
starkt?

– Vår oerhörda bredd är vår styr ka, det 
gäller såväl maskinpark som erfaren-
het och kunskap. Vi kan ställa upp med 
allt från tunga lastbilar till  budbilar  och 
baxare ti ll  industri n.

– Finns det en risk att verksamheten blir  för 
bred, att man tappar spetkompetens?

– Vissa har känt en sådan oro, men för
åkarna gäller detsamma som förut . De 
for tsätter vårda sina kundrelationer och 
utveckla sin egen kompetens. Skil lnaden är
bara att numera har de en ännu effektivare 
overhead, med bland annat stärkt  kvali-
tets- och miljö ledning, och ingår i ett  ännu 
starkare lagbygge.

– Din roll  då, Sören, hur förändras den?

– Ingenting, jag for tsätter som vanligt att
sköta det jag kan. Det blir bäst så.

”Vi  trivs ihop”
Arb etskläder som tål kra ftt ag eller 
uppgradera företagets image? In-
dustri profi l i Gävle hjälper dig med 
kvalit etsprodukter.

Industriprofi l anlitas av allt fl er som sam-
arbetspartner i företagsprofi lering.

– De senaste tio åren har vi gått från en 
til l åtta anställda. Våra kunder vet att vi 
erbjuder enbart marknadsledande märken 
och att vi står för god service, säger ägare 
Roland Hjelte.

Företaget verkar inom arbetskläder, 
skor, profi lplagg och presentartiklar. Dess-
utom har man ett eget screentryckeri.

Industriprofi l riktar sig till  företag men
även privatpersoner är välkomna till  bu-
tiken (öppet: kl. 07.30-17.00 vardagar) på 

Näringen i Gävle. Företagets hemsida ger 
en bra bild över utbudet.

Tel: 026-51 02 50   Fax: 026-10 00 80
info@industriprofi l.net 
www.industriprofi l.net

Industriprofi ls ägare Roland Hjelte.

Färgst ark t  "intr yck

Svenska Shell omorganiserar  för 
att förstärka den regionala när-
varon. Sedan fl era år  har Shell ett 
samarbete med branschorgani-
sationen Gävleborg Åkeriservice, 
Gävleborgsåkarna, vad gäller for-
donsbränsle.

Sedan tidigare har Anders Johansson varit 
företagets distriktansvarig och kontakt-
person för regionens åkare.  Sedan års-
skiftet har organisationen förstärkts med 
Dan Sjöberg.

– Jag ansvarar för Gästrikland och 
Uppland, Anders är distriktansvarig för
Hälsingland och Medelpad, säger Dan 
som närmast kommer från Stockholm där 
han varit distriktansvarig.

Shell  stärker region alt

Tel: 070-657 51 13 (Anders Johansson)
Tel: 070-328 81 70 (Dan Sjöberg)

anders.johansson@shell .com 
dan.sjoberg@shell .com

www.shell.com

Åkare anslutna til l Gävleborg Åkeriser-
vice kan alltid kontakta Anders och Dan
för att få prisuppgifter eller information
om övriga mertjänster som smörjmedel
eller uppföljning av bränsleförbrukning.  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
- ett värld sledande företag som vil l 
vara nära kunden. Därför  fi nns vi 
på 130 orter i Sverige.

Det är inte bara storföretagen som väljer 
vår revisionsbyrå, nio av tio av våra kun-
der är små och medelstora företag.

– Alla uppdrag genomförs lik värdigt 
och behandlas med samma engagemang. 
Kunden ska känna trygghet i att anlita
oss, säger Kurt Bohman som är FraktCen-
tralens, tidigare GEFABs, revisor sedan
många år til lbaka.

Lokalkontoret i Gävle kan, tac k vare 
sin storlek, erbjuda sina kunder specialist-
kompetens inom såväl revision som revi-
sionsnära rådgivning, redovisningsservice
och skattekonsultation. 

Engagemang och  tr ygg het

 Godkänd 
revisor 

Kurt 
Bohman.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel: 026-457 05 00  Fax: 026-457 05 01

kurt.bohman@se.pwc.com
www.pwcglobal.com/se

Öhrlings PricewaterhouseCoopers stäl-
ler alltid upp med team utvalt efter kun-
dens verksamhetsprofi l och behov.

GÄVLE Bondegatan 10.Tel. 026-65 71 00  SANDVIKEN Gävlevägen 100.Tel. 026-27 87 00
www.bilmetro.se

VÄLKOMMEN TILL DIN BÄSTA BILAFFÄR.


