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Namnet till trots har Frölunda Svets AB verkat i 
Lerums Företagspark Stenkullen i 30 år med att utföra 

svetskonstruktioner för industriföretag.

Genom klassisk legotillverkning för 
större företag har Frölunda Svets AB genom åren upparbetat 

långsiktiga affärsrelationer med sina kunder.

Med lojala och skickliga medarbetare som uppskattar närheten 
till arbetsplatsen befi nner sig företaget nära sin marknad 

i Göteborgsregionen.

Medarbetarna, med hög kompetens inom tyngre plåtslageri 
och svetsning, ser till att konstruera, utföra och leverera

 serietillverkning på produkter upp till fem ton.

Företaget har 15 medarbetare och för att klara höga toppar 
i produktionen anlitar företaget sitt nätverk av 

underleverantörer inom Lerum.

Frölunda Svets AB kunder återfi nns främst 
inom bil- och processindustrin.

Tel: 0302-230 20  •  Fax: 0302-228 42 • info@frolsvets.se

Med Lerumsbaserade Guide 
Revision AB som affärspartner 
fi nns goda förutsättningar för 
tillväxt och lönsamhet.

- Vi kan vara den avlastande 
funktion som gör att företagen 
kan fokusera på kärnverksam-
heten.
På knappt fem år har Guide Revision 
AB, med idag 29 medarbetare, väl 
etablerat sig på marknaden. Företaget 
tillhandahåller revisions- och redo-
visningstjänster samt rådgivning på 
redovisnings- och skatteområdena 
till i första hand ägarledda företag. 
Ett relativt stort antal av våra kunder 
fi nns inom inom detaljhandels- och 
hotellbranscherna.

- Vi har skaffat oss en plattform, 
IT-verktyg och kompetens, för att 
kunna erbjuda de tjänster som våra 

En Guide för tillväxt och lönsamhet
kunder efterfrågar, t ex så hjälper vi 
sedan ett par år tillbaka ett fl ertal fö-
retag med deras löneadministration, 
säger kontorschef Anna Hemström. 
Inte minst uppskattas företaget bland 
kedje- och franchisingföretag.

Controlling
Revision är byråns kärnverksamhet 
men verksamhetsområdet control-
ling – som ger kunderna möjlighet att 
koncentrera sig på sin kärnverksam-
het – växer i betydelse.

Anna Ohlsson förklarar:
- Kunderna gör oftast själva grund-

bokföringen, sedan levererar vi re-
gelbundna rapporter i form av må-
nadsbokslut, vi gör handlingsplaner 
och budgetar, sköter ekonomisk upp-
följning och ger åtgärdsförslag för att 
positivt påverka resultatet i kundföre-
tagen. Allt hanteras via användarvän-

Tel: 0302-52 26 00
www.guiderevision.com

ligt och branschanpassat datorstöd.

Internationellt nätverk
Den internationella revisionsbyrån 
Horwath International har uppmärk-
sammat Guide Revision ABs fram-
gångar och har erbjudit företaget att 
söka medlemskap i världens femte 
största revisionsgrupp, som represen-
tant för Västsverige.

- Det innebär ett internationellt 
kontaktnät som ger oss goda möjlig-
heter att följa våra kunder utanför 
Sveriges gränser.

Guide – en lönsamhetsresurs i Lerum. På bilden: Anna Hemström (auktori-
serad revisor), Mats Lennevi (godkänd revisor) och Anna Ohlsson (auktori-
serad redovisningskonsult). Dessutom arbetar Ingemar Rydberg (godkänd 
revisor), Jan Ohlsson (auktoriserad revisor) och Ronny Kristiansson (auk-
toriserad revisor) på Guide.

Solhaga by erbjuder boendestöd, daglig 
verksamhet samt barn- och ungdoms-
boende inom LSS-området. I Stenkul-
len driver företaget en dagverksamhet 
och ett gruppboende.

Solhaga by, av Upphandlingsbolaget i Göte-
borg klassat som Bästa alternativ, riktar sin 
verksamhet till vuxna personer med utveck-
lingsstörning, autism och autismliknande till-
stånd. Flera personer har även tilläggshandi-
kapp såsom psykiska störningar/sjukdomar.

Verksamheten vilar på den humanistiska 
människosynen och utgår från 
respekten för människan. 

Vikten av tydlighet
Leerhem har erfarenhet och förmåga av att 
skapa en meningsfull och värdig vardag för 

Vi bygger trygghet och självkänslaVi bygger trygghet och självkänsla
de personer som deltar i daglig verksamhet.
Matti Svenn är habiliteringsassistent på dag-
verksamheten vid Säveån:

- Tydlig kommunikation och struktur gene-
rerar trygghet, självförtroende och en grepp-
bar vardag för individen. Därför jobbar vi 
mycket människa till människa. Vi vill även 
förmedla upplevelsen av att vara delaktig i ett 
socialt samhälleligt sammanhang.

Vikten av helhetssyn
Leerhem, som numera ingår i Solhaga by har För människor med funktionshin-För människor med funktionshin-

der inom utvecklingsstörning och der inom utvecklingsstörning och 
autismspektrum betyder tydlighet autismspektrum betyder tydlighet 
trygghet. För att göra vardagen för-trygghet. För att göra vardagen för-
utsebar och tydlig arbetar Solhaga utsebar och tydlig arbetar Solhaga 
by bl. a. med konkreta symboler, pic-by bl. a. med konkreta symboler, pic-
togram, foton och datorstöd.togram, foton och datorstöd.Tel: 0302-238 44 • Fax: 0302-348 87 • www.leerhem.se

verkat i Lerums kommun sedan 1993. Sol-
haga by arbetar utifrån LSS, med länsstyrel-
sen som tillsynsmyndighet. För att leva upp 
till lagens intentioner om respekt, individuellt 
bemötande och självbestämmande så arbe-
tar företaget med tydliga målsättningar som 
utformas tillsammans med individen, LSS-
handläggare, anhöriga och gode män.

- Vi har avtal med totalt 24 kommuner och/
eller stadsdelar i och kring Göteborg i Västra 
Götalands län.

I 70 år har Svensk Fastighetsförmedling 
förmedlat hundratusentals villor, fritids-
hus och bostadsrätter i hela landet. Nu 
ska det bli fl er nöjda kunder i Lerum.
Svensk Fastighetsförmedling är mån om att all-
tid hålla hög kvalitet i sina tjänster.

- Kunderna vet att vi gör ett bra jobb, vi får 
bra betalt för objekten. Det fi nns det statistik 
på. Vi har ambitionen att öka vår närvaro och 
personalstyrka i Lerum i framtiden, säger Pe-
ter Jonsson som äger kontoret i Lerum tillsam-
mans med Thomas Thim. Thomas och Peter är 
verksamma sedan fl era år i Alingsås där Svensk 
Fastighetsförmedling har 65 procent av mark-
naden.

Komplett paket
Svensk Fastighetsförmedling kan erbjuda ett 
komplett paket med en rad tilläggsprodukter. 
Kontoret erbjuder helikopterfotografering, 
kostnadsfritt larm för alla säljare och de egna 
framtagna produkterna Dubbel boendekost-

Trygg bostadsaffär i LerumTrygg bostadsaffär i Lerum

Tel: 0302-103 50 • Fax: 0302-183 80
www.lerum.svenskfast.se

Svensk Fastighetsförmedling i Lerum: Fr. v. Owe Lööf, Frida Fock, Mikael       Svensk Fastighetsförmedling i Lerum: Fr. v. Owe Lööf, Frida Fock, Mikael       
Burman och Andreas Andersson.Burman och Andreas Andersson.

nadsförsäkring (vilket eliminerar dubbla boen-
dekostnader vid köp) och Varudeklarerat (tryg-
gare försäljning). 

Bred kompetens
Svensk Fastighetsförmedling har i Sverige cirka 
200 lokala bobutiker med cirka 950 medarbe-
tare, varav många har specialkompetens inom 
juridisk och ekonomisk rådgivning. Svensk 
Fastighetsförmedling förmedlar också kom-
mersiella fastigheter och lantbruksfastigheter. 

Svensk Fastighetsförmedling erbjuder också 
tilläggstjänster som ekonomisk rådgivning och 
förmedling av lån och försäkringar – allt för en 
tryggare bostadsaffär.


