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På kort tid har fl era företag 
redan hunnit etablera sig i ny-
startade Företagshuset Sjövik.

– Förutom en modern, krea-
tiv, harmonisk och inspire-
rande miljö till en bra prisbild 
erbjuder Företagshuset Sjövik 
även en gemenskap och ett ut-
vecklat samarbete som kan ge 
mervärden på fl era sätt, säger 
initiativtagare Lisa Dockered.

Sedan i våras hyr företaget Carpe 
Diem Agera, där 
Lisa Dockered är 
delägare tillsammans 
med Lena Widing, 
fastigheten i Sjövik. 
Där tidigare Skanska 
hade sitt kontor har 
Carpe Diem Agera 
numera etablerat ett 
företagshotell.

– Fastighetsägare 
Skrotfrag AB har 
varit mycket tillmö-
tesgående och an-
gelägna att etablera 
Företagshuset. Vi 
har nu en fräsch och fullt teknisk 
utrustad fastighet inkluderat konfe-
rensrum för 30 personer.

Fortfarande fi nns chansen
Bland de företag som varit först 
med att ta chansen till moderna 
lokaler i lantlig idyll är bland annat 
fem helt nystartade företag, de fl esta 
från Göteborg.

– Det är lite förvånande faktiskt, 
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men Företagshuset Sjövik har 
något att erbjuda som inte fi nns i 
Göteborg. Samtidigt är naturligtvis 
läget, 40 minuter från Göteborg, 
avgörande. 
Bland verksamheter som redan hun-
nit etablera sig i huset kan nämnas 
café, frisör, webbdesigner, massör, 
homeopat och konfl ikthanterare. 
Dessutom är kontrakt skrivet med 
ett gym och planerna långt framme 
för ett säljföretag att etablera sig vid 
Mjörns norra strand.

– Vi önskar även se ett större te-
lemarketingföretag i 
huset, det hade passat 
väl in i företagshusets 
profi l. Även en läkar-
mottagning, två da-
gar i veckan, skulle 
fungera väl.

Populärt bland 
företagen
Offi ciell invigning 
sker lördag 1 okto-
ber, men huset är 
redan idag mer än 
halvfullt. 

Det fi nns även fl er avgörande skäl 
till framgångarna i Sjövik. 

Lisa, med bakgrund som säljare, 
företagsledare och egenföretagare, 
förklarar:

– Vi har i fl era år arbetat med 
kurser i bland annat ny- och egen-
företagande. Denna erfarenhet er-
bjuder vi även våra hyresgäster. Vi 
kan, inom ramen för Företagshuset 
Sjöviks koncept, fungera som boll-
plank och coacher. 
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Företagshuset Sjövik förmedlar 
även övernattningsmöjligheter i 
direkt närhet. Caféet erbjuder goda 
luncher och konferensrummet är 
fullt utrustat. Alla rum är utrustade 
med ADSL-teknik för bredband. 

– Vårt eget företag Carpe Diem 
Agera fi nns redan på plats och vi 
sätter igång vår kursverksamhet re-
dan i höst med företagsskola. Planer 
fi nns även på att starta en arbetsför-
medling i privat regi, där vi med vår 
erfarenhet ser helt nya möjligheter 
att lyfta bland annat långtidsarbets-
lösa genom agera mer kraftfullt och 
på ett mer personligt vis.

Invigning lördag 1 oktoberÖppen föreläsning av Pigge Werkelin, överlevande från Tsunamikatastrofen.För mer information ring:0733-60 29 84

Sjövik lockar nyföretagare från Göteborg

Familjeföretaget Floda Cementgjuteri 
AB har i närmare 80 år och i tre gene-
rationer gjutit produkter i cement för 
den västsvenska marknaden. Numera 
är verksamheten breddad till att även 
inkludera trädgårdsmurar och mark-
sten för privatpersoner.

Floda Cementgjuteri AB:s kärnverksamhet 
är produktion och marknadsföring av ce-
mentringar, cementrör, plintar, stödmurar (s.k. 
L-stöd) med mera för bygg- och anläggnings-
branschen. Dessutom uppskattas företaget för 
dess förmåga att producera större gjutningar 
som specialgjorda betongfundament.

– Vi anpassar oss efter marknadens behov. 
På 1920-talet tillverkade farfar avloppsrör och 
brunnsringar. Numera växer även försäljning-
en starkt inom segmentet trädgårdsmurar och 
marksten för uteplatser. Vi erbjuder privatper-
soner hela Benders marksortiment, säger fö-
retagets ägare Jan ”Beppe” Bengtsson, tredje 
generationen Bengtsson i företaget.

God orderingång
Genom det strategiska läget vid Skallsjöängar 

Funderar du på att fi xa 
uteplatsen? 
På Floda Cementgjuteri AB 
fi nner du vad du söker. 
På bilden syns, förutom 
Benders utställningsplats, 
företagets ägare Jan Bengts-
son, sonen och försäljnings-
ansvarige Andreas Bengtsson  
samt brodern Ola Bengtsson, 
ekonomiansvarig.

i Floda har företaget nära till den viktiga Gö-
teborgsmarknaden. Efter en nedgång i bran-
schen under 1990-talet, är det idag högtryck i 
verksamheten med åtta medarbetare. Ett bevis 
på detta är den order i miljonklassen som fö-
retaget erhöll i sommar och som också är den 
största enskilda ordern någonsin. Genom bra 
service och konkurrenskraftiga priser har fö-
retaget blivit ett väletablerat och känt företag i 
hela Västsverige.

Företaget omsätter drygt tio miljoner kro-
nor årligen.

Pålitligt familjeföretag
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Allt fl er små och medelstora företag 
väljer Guide Revision i Lerum för att 
få rätt kompetens till rätt pris. 

Sedan två och ett halvt år är Guide Revision 
en oberoende aktör med Göteborgsregionen, 
och då främst Lerums Kommun, som hu-
vudsakligt arbetsområde. Tack vare liten 
overhead, specialistkompetens och personligt 
bemötande tar byrån marknadsandelar inom 
segmenten små och medelstora ägarledda fö-
retag samt kedjeföretag. Företaget siktar på att 
växa ytterligare i framtiden.

– Utköpet från Ernst & Young skedde i 
bästa samförstånd och vi har ett gott samar-
bete. Vi anlitar deras experter i skatte- och 
redovisningsfrågor och de rekommenderar oss 
som redovisningskonsulter.

Råd som kan leda till bättre lönsamhet.
Guide Revision med 27 anställda varav 4 
kvalifi cerade revisorer och 6 legitimerade 
redovisningskonsulter, har sin kärnverksam-
het inom redovisning och revision, men byrån 
arbetar även med  skatterådgivning och starta-
eget rådgivning med mera.

– Vi har specialiserat oss på redovisning 
och revision i detaljhandelsföretag, främst 
bensinstationer och franchisetagare. Guide 
Revision anlitas även som redovisningskon-
sult av en av landets större hotellkedjor.

I många av dessa kundföretag har vi en con-
trollerfunktion, vilken innebär att vi analyse-
rar resultatet, utreder avvikelser mot budget 
och lämnar förslag på åtgärder som kan öka 
lönsamheten.

Tel: 0302-52 26 00  •  Fax  0302-52 26 29  •  www.guiderevision.com

Allt fl er väljer Guide Revision som affärspart-
ner. På bilden företagets ägare: Ingemar Ryd-
berg, Anna Ohlsson, Mats Lennevi, Marita 
Allgöwer och Jan Ohlsson

Närkontakt med 
fristående revisionsbyrå


