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Nästan alla böcker i Sverige passerar 
Morgongåva någon gång i sitt liv. 

– På 15 år har Morgongåva Företags-
park blivit Sveriges e-bokhandelsklus-
ter, bekräftar Snezana Oscarsson, vd 
för företagsparken.

Det började med att Sveriges ledande bok-
grossist och bokdistributör Seelig fl yttade sitt 
centrallager från Stockholm till Morgongåva 
1990. Idag har Seelig cirka 16 500 kvadratme-
ter lager- och kontorsyta i Morgongåva. För-
delarna med att som bokhandel ligga i anslut-
ning till Sveriges största och mest kompletta 
boklager med över 30 000 titlar och närmare 
tio miljoner distribuerade böcker årligen, var 
uppenbara och har på några få år lett till att 
en dryg handfull bokförsäljare etablerat sig i 
Morgongåva Företagspark.

– Fördelarna med att etablera sig i Morgon-
gåva är fl era; fantastisk personal, bra strate-
giskt och kommunikativt läge i Mälardalen 
och prisvärda hyror. Jag ser inga begräns-
ningar i expansionen. Det är fl er etableringar 
på gång och det blir ett spännande 2007, lovar 
Thomas Steén, platschef på Seelig.

Bästa arbetsförmedlingen
En annan erfaren ledare inom branschen är 
bokförlagets AdLibris distributionschef Bos-
se Carlsson. Han bekräftar bilden som Tho-
mas ger:

– Det första är vår lojala personal. Kallade 
det bruksanda, jag vet inte, men alla stäl-
ler upp för varandra och det fi nns en tydlig 
tävlingsanda. I Heby fi nns även, sett ur min 
begränsade erfarenhet, Sveriges bästa arbets-
förmedling. Arbetsförmedlingen i Heby har 
en sanslöst bra verksamhet, där personalen 
ser till att hålla sig väl informerade om vår 
verksamhet och vilka personalbehov vi står 
inför. Jag tror de jobbar annorlunda jäm-
fört med andra förmedlingar, för oss har det 
fungerat synnerligen bra. Sedan är hyrorna i 
Morgongåva inte samma som i storstäderna, 
det geografi ska läget utmärkt och närheten 
till Seelig är en fördel även om vi, i takt med 
att vi växer, köper allt mer böcker direkt från 
förlagen.

Nordens största bokhandel
AdLibris är den idag lysande stjärnan på 
e-bokhandelshimmelen. Fyra it-konsulter 
startade verksamhet 1997 med av släkt och 
vänner ihopskrapat kapital. Idag är företa-
get Nordens största bokhandel. Företaget har 
aldrig gått med förlust och hade i december 
totalt 135 medarbetare, varav 85 i plock- och 
packavdelningen, i Morgongåva och en bud-
geterad tillväxt på 5-6 procent.

– Vi har för närvarande 3 200 kvadratme-
ter i Morgongåva. Vi ser självklart stora möj-
ligheter att växa i Morgongåva. Men det går 
inte att slappna av, vi hur vuxit enligt devisen 

nöjda kunder återkommer och det gäller att ha 
kontroll över kostnaderna, menar Bosse som 
fl era gånger i veckan pendlar från bostaden i 
Stockholm.   

E-handeln växer
Ett annat e-bokhandelsföretag som växer i 
Morgongåva är Bokus, som sedan i juli förra 
året successivt tagit över den inhyrda perso-
nalen från Seelig. I december jobbade 60 per-
soner i tvåskift i distributionen.
Peter Norling är arbetsledare:

– Vi har haft en hundraprocentig ökning 
av verksamheten det senaste året. I december 
skickade vi, som exempel, iväg närmare tusen 
exemplar av Nobelpristagaren Orhan Pamuks 
böcker, varje dag.

På Morgongåva Företagspark AB är man 
nöjd med utvecklingen.

– Vi försöker jobba så nära våra hyresgäs-
ter som möjligt och snabbt svara på deras 
förändrade lokalbehov. Det är en familjär 
stämning i Morgongåva Företagspark och vår 
fastighetschef, Sivert Pousette, med närmare 
50 års erfarenhet av fastigheterna är närmast 
ovärderlig tack vare sitt kunnande. 

Sveriges bästa personal fi nns i Morgongåva. 
Peter Norling är arbetsledare på Bokus och 
fl er företag som etablerat sig i Morgongåva 
vittnar om personalens lojalitet och samar-
betsförmåga.   

E-handelskluster i Morgongåva
Bra personal och välfungerande arbetsförmedling framgångsfaktorer 
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Fakta:

Morgongåva Företagspark AB äger och 
förvaltar 33 000 kvadratmeter lokalyta 
för kontor, handel, lager och distribution. 
Dessutom har företagsparken byggrätt 
till ytterligare 12 000 kvadratmeter. 
Hyresgäster idag är förutom bokdistri-
butören Seelig och bokhandlarna AdLi-
bris, Bokus, CD-on, Almanacksförlaget, 
Kraft & Kultur och Akademibokhandeln 
även lågprisvaruhuset Karlssons, Upp-
landsmuseets magasin samt ett 20-tal 
mindre företag verksamma inom reklam, 
bevakning, handel, lokalvård, bilservice 
med mera.

Företagsparkens företrädare var Wes-
terås Lantbruksmaskiner som verkade i 
närmare hundra 1889-1988. Morgongåva 
Företagspark bildades 2000 av en före-
tagsgrupp med Anders Wall i spetsen. 
Bolaget har två anställda; vd Snezana 
Oscarsson och fastighetschef Sivert Pou-
sette. Morgongåva Företagspark har idag 
cirka 250 anställda, beläget 43 km från 
Uppsala och 22 km från Sala. Tåget till 
Uppsala tar 20 minuter.
  

Sala-Heby Energi AB, SHE, har i över hundra år verkat i 
på den lokala marknaden. SHE garanterar hållbar profi l 
på de tjänster inom värme, el och bredband som företaget 
levererar.

– Vi är ett lokalt företag som är lätt att prata med. Vi ser gärna fl er per-
sonliga kontakter med våra kunder, säger vd Kenneth Mårtensson.

SHE har två gånger de senaste åren valts till Sveriges friskaste 
företag. I år utsågs företaget även till Årets fjärrvärmeföretag av 
branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. 

Hållbart i Heby
Seelig är länken mellan förlag och 
bokhandel och en av den svenska bok-
branschens viktigaste knutpunkter. 
Seelig antar utmaningen att vara bokmark-
nadens första val för snabba leveranser. Se-
elig verkar för snabb, pålitlig och effektiv 
hantering av böcker och andra media från 
förlaget via bokhandeln till kunden. 

Seeligs centrallager på 16 500 kvadrat-
meter, med totalt 30 000 titlar, fi nns sedan 
15 år tillbaka i Morgongåva Företagspark i 
Heby kommun. 

Centrallagrets uppgift är att säkerställa ra-
tionella hanterings-, lagrings-, och distribu-
tionstjänster för:
• Grossistverksamhet med fullsortiment.
• Distribution, där Seelig agerar lagerhotell 
åt ett stort antal förlag. www.seelig.se

Den gyllene boklänken
• Butikslogistikhantering där internet- och 
övrig bokhandel är uppdragsgivare. 
Vid centrallagret i Morgongåvas arbetar 
mellan 90 och 150 personer beroende av 
säsong. 

Seelig, med huvudkontor i Sundbyberg, 
ägs sedan 2006 av Förlagssystem som är 
Sveriges största oberoende bokdistributör. 
Tillsammans är företagsgruppen Sveriges 
ledande distributör och grossist av böcker.

Besöksadress: St. Torget 8, Sala, Tel 0224-576 00, Hemsida:www.sheab.se


