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Toomas Jogfors är ordförande i Före-
tagarna i Hallstahammar. Han tycker 
att det hänt mycket positivt de senaste 
åren.

– Nu ska vi gå vidare och fråga oss: 
Hur ska vi göra något bra, ännu bättre?

Såväl näringslivsstrukturen som näringslivs-
klimatet i Hallstahammar är i förändring.

– Vi ser en tydlig tendens att i stället för 
få dominerande ”stora” företag får vi ett ökat 
småföretagande i såväl den tillverkande, 
tjänste- och servicesektorn där de nya jobben 
skapas. Våra industriföretag i kommunen är 
framgångsrika på en internationell marknad 
men på grund av en nödvändig och ökad au-
tomatisering generar framgångarna inte så 
stora nyanställningar. Vad som är positivt de 
senaste åren är att samverkansprojektet En 
Väg In mellan kommun och företagarna har 
resulterat i konkreta strukturer för närmare 
dialog mellan företagarna och kommunens 
företrädare.

Uppmuntra och påverka
Organisationen Företagarna bildar opinion 
för att skapa bättre villkor för företagandet i 
Sverige. Som medlem erbjuds du kostnadsfri 
rådgivning i frågor som rör företagandet t ex 
bolagsrätt, arbetsrätt, avtal, skatter etc. Företa-
garna erbjuder även förmånsavtal med många 
olika aktörer, bland annat försäkringar.

Som intresseorganisation och betydande 
samhällsaktör gäller det för Företagarna att 
driva företagsfrågor så att fler människor 
uppmuntras till företagande och samtidigt 
försöka få regeringen att förstå att man måste 
förbättra villkoren. 

– Antalet företagare i Sverige har inte haft 
samma positiva utveckling som det ökade 
antalet företag. Sedan 1993 har vi fått fler 
företag men färre företagare visar rapporten 
”Företag utan Företagare” som tagits fram av 
Företagarna. Rapporten är en jämförelsestu-
die av företagandet i Sverige och EU. 

Viktigt med socialt umgänge
Toomas Jogfors är inne på sitt tredje år som 
ordförande i Hallstahammar och han har varit 
engagerad i organisationen sedan 1994.

– Företagarna är en intresseorganisation för 
främst de ägarledda företagen. Många egen-

företagare jobbar mycket och har svårt att ta 
sig tid till att knyta nya kontakter och upp-
rätthålla det sociala umgänget. Företagarna i 
Hallstahammars viktigaste roll, som jag ser 
det, är att se till att företagare samlas, knyter 
kontakter och även har allmänt trevlig tillsam-
mans. Det är inte sällan som nya affärsmöjlig-
heter uppstår under otvungna former.
Företagarna medverkar regelbundet till såväl 
frukostträffar och seminarier som teaterresor.

– I juni håller vi vår årliga bouleturnering 
med efterföljande grillfest vid Westerkvarn.

Skapa fler arbetstillfällen
I vår kommer Företagarna i Hallstahammar 
att ge ut en enkät till medlemmarna för att få 
tydligare input om vilka frågor medlemmarna 
vill att Företagarna ska driva.

– Vi har ett bra samtalsklimat i Hallsta-
hammar nu, där den nya intresseföreningen 
Hallstahammar Promotion äger frågorna. Här 
samlar vi olika näringslivsaktörer med en ge-
mensam nämnare: Hallstahammar. Nu ska vi 
fortsätta jobba vidare på det här och utveckla 
företagarnas förutsättningar och därmed ska-
pa fler arbetstillfällen i Hallstahammar.

Toomas Jogfors, 
ordförande för 
Företagarna i 

Hallstahammar, sitter 
med sitt eget företag i 

Kanthalhuset. 
Huset sjuder av företa-
gande inte minst inom 
den allt mer växande 

tjänste- och 
servicesektorn.

Fakta:

Företagarna är en rikstäckande organi-
sation med lokala och regionala nätverk 
i Sveriges samtliga kommuner och län. 
Nuvarande ordförande i Företagarna är 
Salvatore Grimaldi. Till ny ordförande 
vid kongressen 20-21 maj föreslår valbe-
redningen Jan Carlzon, f.d. vd för SAS.
Organisationen har i siffror 21 regioner 
och över 300 lokala föreningar med fler 
än 3 000 förtroendevalda medlemmar. 
Till organisationen är även anslutet 21 
branschförbund. Sammanlagt företräder 
Företagarna ca 80 000 företagare. Med-
lemsavgiften beräknas på antalet anställ-
da varje företagare har.

Företagarna i Hallstahammar har ca 
150 medlemmar. Är man intresserad av 
att bli medlem kan man tills vidare kon-
takta ordförande Toomas Jogfors på tel: 
0220-173 31 alternativt: jogfors@mo-
dernamedier.nu.  Man kan även besöka 
www.hallstahammar.fr.se.

Positiv 
dialog i 
Hallstahammar

N-E Widerström Schakt AB startades 
1959 i Hallstahammar. Under slutet av 
1990-talet flyttade företaget till Väs-
terås för att komma närmare huvud-
marknaden.

– Vi har nått framgångar genom att 
jobba hårt och anpassa lösningar efter 
kundens behov, säger Peter Wider-
ström.

N-E Widerström Schakt, idag med 17 medar-
betare, verkar brett inom markentreprenader 
– från rena schaktarbeten till rörnedläggning, 
plattläggning och plantering.

– Det är ofta vi är med vid såväl första som 
sista spadtaget. Vi är flexibla i vår verksamhet 
och kan utföra bryggor, parkanläggningar och 
ridbanor liksom vi kan åta oss hela totalentre-
prenader.

Bra tillväxtregion
Kunder är framför allt kommuner, landsting, 
större byggentreprenörer och bostadsföretag. 
I Hallstahammar, där Peter Widerström fort-
farande bor, utförde företaget markarbeten 
vid bussterminalen i centrum förra somma-

Tel: 021-18 01 12 • Fax: 021-18 02 12
widerstrom.schakt@telia.com

ren. N-E Widerström Schakt har det senaste 
året även utfört uppdrag vid Fredhemssko-
lan och Kanthal. Även vid Djursjukhuset i 
Strömsholm och vid Tunboskolan i Kolbäck 
har företaget medverkat på senare tid.

Under 2006 kommer N-E Widerström 
Schakt att börja bygga en helt ny fastighet på 
egen mark i Västerås, helt anpassad för den 
egna verksamhetens behov, bland annat med 
egen verkstad, och med fortsatta möjligheter 
till att växa på marknaden.

– Jag ser mycket ljust på framtiden. Väs-
terås och omgivande region befinner sig i en 
expansiv fas, avslutar Peter, andra generatio-
nens Widerström i branschen.

Familjeföretag i stark utveckling

N-E Widerström Schakt AB:s framgångar beror i hög grad på starkt kundfokus och 
för att finna enkla och smarta lösningar på markarbeten.


