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3 företagare 
med 

12 hälsotips

Smörgåstårtor, vänskap 
och samhällsansvar

2 år med Lager

se svaret sid. 8

se  sid. 5

Vem är 
Mr. Klippan?

En tidning från Majorna-Älvsborgs Företagsförening Nr 1  2008 maffgbg.se
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1/12      Styrelsemöte kl. 18.30
13/10     Medlemsmöte kl.18.30  
    Speedmeeting
1/12     Styrelsemöte med knorr

24/4    Styrelsemöte kl. 18.30
19/5    Medlemsträff heldag. “Sälj och    
 marknadsföringsdagen mingelkryssning
  till Fredrikshamn”.
30-31/8  Klippandagarna. Marknad, 
   aktiviteter och genuina historiska upptåg.

Kommande föreningsaktiviteter

Ta chansen att knyta nya affärskontakter och göra din röst hörd!

Bli medlem du också!

Majorna-Älvsborgs Företags-
förening är en ekonomisk 
förening. Du blir medlem 
genom att köpa en andel 
som kostar 100 kr. Andelen 
betalas en gång, vid inträdet. 
Därefter betalar varje med-
lem en årsavgift som baseras 
på hur många anställda det 
finns i företaget. 

Prisexempel:
Som ny medlem med två anställda 
betalar du 688 kr inkl.moms samt 
en andel á 100 kr (momsbefriad). 
Totalt 788 kr.

Hör av dig
Om du har frågor eller vill bli 
medlem.
ordf@kkifor.se
www.maffgbg.se

Konsten att gå på lina ...
... är något som du inte lär dig hos oss. 
Däremot lär du dig hur du kan utveckla dina affärer

Kursstart: Lokala marknadsföringsskolan

Preliminärdatum
19/8 kl. 18-21 Vikten av grafisk profil/
  internkommunikation
26/8 kl. 18-21 Sikta rätt! Målgruppsanalys
2/9   kl. 18-21 Så väljer du rätt mediekanaler
9/9   kl. 18-21 Säljprocessen
16/9 kl. 18-21 Kundvård- Så behåller du kunderna

Pris: 12000 kr/person (exkl. moms)
Kurslitteratur och enklare middag ingår i kursens pris. 
Sista anmälningsdag 1/6-08. 

I kursmomenten varvas teori med praktik. Du lär dig mer 
om både välkända begrepp och hur du kan applicera dessa 
på ditt bolag.

finns det fler än 
100 skäl att gå med

NU

Gunnar Dehlfors| Tel: 031-12 71 11 | Mob: 0708-35 16 59  
Banehagsgatan 1H | E-mail: info@ioi.se | www. ioi.se
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KLIPPANDAGARNA

30-31 augusti 2008 

Guidade turer med: 
Anne Jönsson

kl 11.00 & 15.00 
S:t Birgittas Kapell.

Föreläsningar på Novotel
* Älvsborgs gamla fästning 
(Per Persson)
* Karl IX Göteborg 
(Folke Eriksson)

Militärförläggning vid 
S:t Birgittas Kapell

Ångbåtsfärjan 4 kör turer på 
älven. Utgår från Klippan.

Tysklandsbåten är den perfekta  
platsen för en nöjeskryss eller 
konferens med havsutsikt. Ni 
får två festliga kvällar ombord 
och en heldag i Kiel. Oavsett 
om syftet är kick-o�, konferens, 
belöningsresa eller nöjeskryss, 
så kan vi lova en sak. Ni får en 
kul tid tillsammans! 

Konferenskryssning inkl. hel-  
pension från 1950:-/pers.  
Boka grupp och konferens på 
031-704 06 50 mån-fre.

Gör något kul 
tillsammans!

Boka på www.stenaline.se,  
Stena Line 031-704 00 00.
Bokningsavgift tillkommer  
vid personlig service.

Tysklandskryss

 fr 990:- *

/pers

inkl välkomstdrink,  

frukost t/r och hytt.  

Bil 990:- t/r

*  Två trevliga kvällar ombord och 
 en heldag i Kiel. Priset gäller vid  
 2 personer i hytten.

06-0444 Brofastet_sv_90x130.ind1   1 06-11-14   09.23.06
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Södra Brofästet som du håller i din hand är föreningens med-
lemstidning.

Majorna-Älvsborgs Företagsförening (notera namnbytet) verkar 
för bättre samarbete mellan företagen i vårt område. Föreningen 
syftar till att stärka relationer mellan företagare och omvärld. 

Våra medlemmar finns främst ibland små- och medelstora 
företag och speglar en mångfald av skilda branscher. Är ni inte 
medlemmar än, så ska ni bläddra till sista sidan (sid 20).

Välkommen in i gänget du också!

Det här är styrelsen för Majorna-Älvsborgs Företagsförening

Ordförande:  Björn Lager (Handelsakademin AB)
Revisor:   Claes Leksjö (Gbg´s Stängsel och Smides AB)
Ekonomi:  Anita Lindsröm (Punos Electronics AB )
Ledamot: Gunnar Dehlfors (Idé & Information AB)
Ledamot: Marie Jacobsson (Handelsbanken)
Ledamot:  Mikael Odin (Ramantenn AB)
Ledamot:  Ann-Marie Karlsson (Kiropraktorfirma)
Ledamot: Elvi Johansson (Klippankooperativen)
Ledamot: Anders Berne (DAB-Domiflex AB)   
 

Visste du att fler personer sökte till Big Brother 2007 än till 
Tekniska Högskolan? 
Samtidigt är det brist på entreprenörer, något som kommer 
att bli en flaskhals för svensk industri om inte trenden vänder. 
Jan Jörnmark, årets William Chalmersföreläsare (kanske mer 
känd som föreläsare vid förra årsmötet) är en av många som 
belyser detta problem.

Vad kännetecknar då en entreprenör? Några ingredienser är 
mod, kreativitet, vilja och en hel del jävlar anamma – Något 
som alla ni medlemmar i föreningen bevisligen har gott om.  
Jag tror dessutom samarbetsförmåga är viktigt för att man 
ska lyckas som entreprenör. Redaktionen har gjort ett flertal 
besök hos våra företagare i Majorna, både nya och etablerade 
entreprenörer.

I vår förening – som börjar ha växt sig ganska stor, är vi 
onekligen duktiga på att samarbeta. Här gör vi tjänster och 
gentjänster. Vi lär av varandras råd och erfarenheter och har 
även en hel del att lära de som vill och kan bli framtidens 
entreprenörer. 

Rolf Hellström lär just nu ungdomar från Framtidsgymnasiet 
allt om Maskinfjädrar (läs mer på sid 15). Ett samarbete som 
utan tvivel är en vinna-vinna situation för både Rolf och ung-
domarna. Kanske är det samarbeten som dessa som kan vända 
den negativa utvecklingen som Jörnmark pratar om? 

En annan årsmötestalare som gör insatser för såväl Sverige 
och världen är Göran Carlstedt. Han utjorde ena delen av 
”Göran x 2” på vårt Årsmöte. Carstedt har både viljan och 
kreativiteten att se miljöproblemen som en stimulerande 
utmaning (läs mer på sid 16).

Min övertygelse är att en person som känner att den gör nytta 
och är trygg i sig själv inte har något behov av kändisskap. 
Kanske är det också den känslan man behöver ha inombords 
innan man vågar starta eget?

Sverige behöver fler som dig

Intro

Ledare
Bilden av oss skapas utifrån:
Vad vi säger
Vad vi gör
Hur vi ser ut
” Gunnar Dehlfors”

Egentligen kan man inte beskriva en 
människa, men man kan beskriva vilket 
intryck hon har gjort på en.
”Leo Tolstoj”
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Intro

Innehåll
När Bitte på kansliet ringer och 
säger att det är dags för nästa text 
till MIG-aktuellt står jag som bäst 
och packar för en tvåveckors ledig-
het i Thailand. Och jag som brukar 
behöva verka fram ämnena och 
texterna. Jag ser extra noga på TV 

sista kvällen för att se om det dyker upp något värt en krönika. 

Programmet heter Tv-stjärnan, men då spricker det direkt. 
Eftersom jag en gång var jättestjärna på TV men inte längre är 
det, kommer allt jag säger om TV (om det inte är rosenrött) att 
tolkas som att jag är sur och bitter. Skratta inte. Det är sant. 
När man lämnar sin bransch och till exempel säljer sitt företag 
brukar det medföra en tids karantän när man inte får starta 
ny verksamhet i samma näringsområde. Sedan tar karantänen 
slut. Men i mitt fall, när det gäller mina synpunkter på olika tv-
fenomen tar karantänen aldrig slut. Så ingen krönika om det. 

Väl framme i Thailand funderar jag på andra ämnen. Jag är på 
två veckors solsemester, men då jag gör allt annat än ligger 
och solar har jag inte upptäckt och insett problemet med de 
bortforslade solstolarna. Men jag hör om det när andra svenska 
medresenärer klagar över att tyska gäster på hotellet går upp 
extra tidigt och innan frukost drar ner solstolarna till stranden 
så att det inte finns några kvar vid poolområdet.  

Att det just är tyskar som är skurkar skulle kunna vara föremål 
för en krönika. Liksom spä på en redan bekräftad bild av Euro-
pas mänskliga bufflar. Thailandarna å sin sida är ju dokumente-
rat vänliga. De har sett att le till och med i krislägen. Man kunde 
faktiskt se det i samband med rapporteringen kring tsunamin 
i december 2004. Leende thailändare som berättade om den 
stora vågens framfart. Det kanske skulle kunna... 

Eller som jag tänkte på när jag körde moppe runt ön idag, och 
varje barn jag passerade vinkade glatt. För småbarn gör det. 
Vinkar glatt när man kör förbi. Vad betyder det där vinkandet 
egentligen? Det är såklart ett slags sökande efter bekräftelse 
det med, som så mycket annat. Det kanske skulle kunna vara ett 
spännande ämne för en krönika? 

Nja, det får istället bli något som slog mig vid ankomsten till 
flygplatsen och väntan på bagage. Det finns nämligen inget 
som upprör mig mer än kollektiv mänsklig stupiditet. För det är 
precis vad det handlar om när bagaget kommer. Alla står som 
klistrade framme vid bandet istället för att stå tio meter ifrån 
och gå fram när just den egna väskan kommer. Så gör alltid jag, 
men kommer inte fram till bandet för där står folk som just då 
inte har någon väska i sikte och blockerar. Det gör mig fruktans-
värt irriterad eftersom alla förlorar på dumheten. 

Kollektiv mänsklig stupiditet. Det ska krönikan handla om. 

Harald Treutiger

Krönika 
om en krönika

Harald Treutigers
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2 år med Lager
Ordförandens egna ord 
om det gångna året.

Ett ljus i mörkret
Luciafirandet på Restaurang 
Sjöberget

Klimatförändringarna
   -hot och möjligheter
Göran Carstedt hjälper Clinton i ett 
världsomspännande miljösamarbete. 

Välgörenhet och samhällsansvar 
utgör en viktig del i vårt företag
Svenska Smörgåstårtsfabriken, våra nya medlem med visioner, 
välgörenhet och lyxiga smörgåstårtor.

Vet du vem 
Mr Klippan är?
Ett möte med Georg 
Söderberg

17

Lunchtimmen
Vi har utvärderat förening-
ens lunchrestauranger

Södra Brofästet 1/2008

På ett demokratiskt sätt 
har vårt nya föreningsnamn 
valts till Majorna- Älvsborgs 
Företagsförening. Idé & 
Information har skapat 
designen och Janne på 
Klistra har verkställt de nya 
orginalet. 

Vår nya logga
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Livet rullar på och jag har nu blivit 2 år äldre och 5 kilo 
lättare sedan jag blev ordförande i denna förening, fast 
det märks förstås inte. 

Däremot utvecklas föreningen. Och syns mer. Vi har 
blivit fler, vi har bytt namn, från det ärofyllda Klippan 
Kungstens Industriförening,  till det mer anpassade 
namnet Majorna Älvsborgs Företagsförening. Syftet är 
uppenbart - Vi samlar våra krafter, blir fler men bibe-
håller vår lokala prägel och anknytning – men passar 
fler företag organisationer och även föreningar. 

Vi har några företag och några personer som har varit 
med sedan starten på 70 talet och det säger väl en hel 
del om hur värdefullt det kan vara att samlas kring 
frågor som berör det lokala eller där man finner en 
gemensam värdegrund.  

Varför ska du vara med?
Du lär känna andra företagsamma personer i olika •	
branscher
Du bygger upp ett nätverk i närområdet•	
Du kan hälsa på fler personer när du går på gatan.•	
Du får i ett längre perspektiv sälja mer – om du är •	
bra, är konkurrenskraftig eller har rätt produkter.
Du får inspiration – lite stimulans- och en roligare •	
vardag.
Du träffar personer som sysslar med annat än det •	
du gör 

Vi har t.o.m. medlemmar som inte finns i Majorna/
Älvsborg men som är med ändå (innerst inne vill 
nämligen alla komma från Majorna) så det är hög status 
att vara med.  

Men som jag ser det så handlar det inte om pengar utan 
om vanlig enkel social begåvning. Det är klart du skall 
vara medlem. Eller som Gunnars farfar lärde Gunnar – 
allt handlar inte om pengar när det gäller företagande. 
Häng på!       

Välkommen!  // Björn Lager 
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Kontor och lokaler 
Från kultur till industri
www.higab.se

Ordförande

2 år med Lager
Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa re-
surser för att ta tillvara dessa möjligheter”. Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, 
kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism 
och visionärt tänkande. (www.wikipedia.se)

Kundorientering i praktiken del 1
Nyckeln till framgång i kundorientering är service och att ge det där 
lilla extra så att du som kund får ett mervärde och känner dig nöjd. 
Låfa Lås & Fastighetsservice AB vet hur man ger sina kunder det där 
lilla extra. De ringer nämligen upp sina kunder för att tala om att ”nu 
är nycklarna klara”. Det kan tyckas vara en simpel handling, men är 
just det där lilla extra som gör så mycket. 
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Vad betyder lucia för dig?

På restaurang Sjöberget i Majorna fick 
lunchgästerna avnjuta sin lunch i sann 
julstämning. Frölundas lucia stod för under-
hållningen med ett traditionsenligt luciatåg. 
Stämningsfullt och vackert, precis som vi 
vill fira vår luciadag. 

Visste du att…
Lucia är ett sicilianskt namn som betyder 
”den ljusa”. Det finns många myter kring 
Lucia. Hon var ett helgon som levde på 
Sicilien i Italien. Hon dog martyrdöden den 
13 December år 304. 

Enligt den julianska kalendern som i Sve-
rige och Finland gällde fram till 1753, 
var lucianatten faktiskt årets längsta natt. 

Traditionen levde vidare in i 1600- och 
1700-talets bondesamhälle. Firandet var 
vanligast på Sveriges ostkust Man firade 
med mat och dryck och en av gårdens 
kvinnor kläddes i vitt och fick bära en 
ljuskrans i håret. Under 1900-talet bör-
jade traditionen att sprida sig till övriga 
delar av landet. Idag är den väl förank-
ratd i vårt samhälle och även spridit sig 
till vissa områden hos våra grannar i Fin-
land, Åland, Norge, Danmark och även 
till svenskättade områden i USA.  

Nelly Mirgallau
Restaurang Sjöberget 

-För mig betyder Lucia att söta tjejer 
kommer in med sång.

-För att komma i rätt julstämning bjuder 
vi på pepparkakor, glögg och ris al a 
malta och så har vi bjudit hit Frölundas 
Lucia som underhåller våra lunchgäster.

Leif Karlsson 
Sanna konditori & bageri

-Lucia är förknippat med hårt arbete. 
Jag har arbetat i över ett dygn och bakat 
mer än 5000st lussekatter och pikerade 
pepparkakor.

-För att finna rätt julstämmning på 
företaget  sätter vi upp fina lampor 
både inne och utanför. Vi bakar ett stort 
pepparkakshus och julskyltar i fönstret. Vi 
kommer att ha en julfest för personalen

Mikael & Eva Olin
Ramantenn

-Lucia är startskottet 
för julfirandet. Det är 
en trevlig tradition, 
lyser upp i mörkret. 

Pernilla Zachau är yngst i luciatåget, som 
består av tjejer 16-19år.

I mörker, regn och rusk är lucia 
en välkomnande högtid. Även 
företagarna i Majorna fick ta del av 
ett traditionsenligt luciataåg. 

Ett ljus i mörkret
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På vårt företag försöker vi finna julstämning genom att anordna ett 
luciafirande på morgonen med glögg, pepparkakor och lussekatter. 
Företaget brukar dessutom bjuda på en jullunch.

 Årsmötet 080325  
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- Vi är 107 medlemmar i 
Majorna Älvsborgs 
Företagarförening och vi 
har aldrig varit så många! 
Säger Ordf. Björn Lager 
med stolthet i rösten. 

Årsmötet 080325 hölls på 
Novotel där Raimo Lind-
ström utsågs som mötets 
ordförande.

Två välkända och stolta Majornabor underhöll 
med skådespel och fantastiskt vacker musik. 

Den nya styrelsen utsågs samt ge-
nomgång av budget och förening-
ens genomförda aktiviteter. Carina 
från Inhaus berättade om den nya 
hemsidan (maffgbg.se)

Kvällen avslutades med en utsökt 
tvårätters middag i hotellets egna 
restaurang. 

 Årsmötet 080325  

Kundorientering i praktiken del 2

På Kustens Skomakeri arbetar Anders Svensson, en företagare som vet 
hur man sätter kunden i fokus. Kunden lämnade in sin trasiga väska 
som skulle hämtas senare i veckan. På fredagen inser kunden att han 
glömt bort sin väska och ringer skomakeriet. Anders som har slutat för 
dagen, befinner sig på andra sidan stan. Trots det kör han tillbaka och 
personligen lämnar igen den lagade väskan till sin kund. Tillgänglighet 
och inställning är nyckelord för att kundorientering ska lyckas i prakti-
ken och visst är Anders Svensson ett levande exempel på detta. 

Är vi den enda föreningen

med en egendesignad slips?
Design: Idé & Information / Produktion: Atlas Design

Ny text



Södra Brofästet 1/2008

8

Fisk (Fish)
Kan man lära sig att älska sitt 
arbete?
Mary Jane Ramirez, problemtyngd 
avdelningschef i ett finansbolag, 
kommer av en slump i kontakt 
med en av fiskförsäljarna som blir hennes ”konsult”. Han visar 
hur en arbetsplats kan bli inspirerad, oberoende av verksamhet 
genom fyra till synes enkla punkter: Ha kul, gör kunderna glada 
var uppmärksam och välj inställning, varje dag. 

”Om vi väljer att älska det arbete vi gör, kan vi varje dag nå 
den lycka, mening och tillfredsställelse som vi önskar”. 

Lättläst och tänkvärt. Boken ger en tankeställare både till dig 
som arbetsgivare och arbetstagare. 

3,431 (inkl inköp, raffinering och hanteringskostnader) 
2,7608 energiskatt (fast skatt) 
2,0563 koldioxidskatt (CO2) (fast skatt) 
2,3415 moms 25% (rörlig mervärdesskatt) 

7,1586 summa skatt
10,59 summering till pumppris kr per liter (9 jan -07)

En fråga till redaktionen...
Hur mycket skatt är det på bensinen 2008?

En mycket god och enkel fiskrätt 
som har blivit en göteborgsklassiker 
som serveras på flera andra restau-
ranger nuförtiden.

4 pers

500 g. torskfärs (grovmalen)
1 hackad gul lök (lättstekt)
2 msk ströbröd uppblött i 1 dl mjölk
1 ägg
½ dl vispgrädde
1 msk ansjovisspad
salt och peppar

Blandas väl. Smaka av med salt och peppar och stekes som stora 
köttbullar i litet olja och smör

Sås:
1 dl creme fraiche
50 g. smör
1 bunt skuren gräslök
salt, peppar
1 msk slottskaviar

Värm Creme Fraichen och smöret till en sås. 
Smaka av med salt och peppar och blanda i kaviaren och gräslöken.

Sjömagasinets torskköttbullar 
med kaviarsås

Leif Mannerström
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verkstadsindustrier finns kvar.
 – Det är vi, Guson plåtslageri och Super 
cool som finns kvar. Lokalerna har blivit 
så attraktiva i och med mer renoveringar 
och den vackra utsikten.

Områdets historia sträcker sig många 
hundra år bakåt i tiden. Georgs historia 
börjar 1808 då den tyska industriidkaren 
Abraham Lorenz kom till Göteborg 
för att uppföra ett sockerbruk på den 
mark Göteborgs glasbruk tidigare 
legat (1762-1803). 1813 utökade 
han sina marker genom att bygga 
ett porterbryggeri (i dag Novotel). 
Bryggeriet växte och blev ett mycket 
stort företag. De båda bruken var de 
största industriföretagen i staden då 
Lorenz plötsligt dog (London) 1833 och 

David Carnegie kunde ropa in 
bryggeriet på auktion för 402 912kr. 

Carnegie porter är Sveriges äldsta 
registrerade varumärke som ännu är i 
bruk. Porter användes förr som medicin 
och ansågs närande och styrkande. 
Vin och sprit köpte bryggeriet 1921 
och redan 8 år senare såldes det till AB 
Pripp & Lyckholm.

De båda bruken var även en stor 
arbetsplats för många människor. Det 
byggdes en mängd arbetarbostäder i 
området och senare även en kyrka (S:t 
Birgittas Kapell), badhus och krogar. På 
1800-talet var arbetstiden 03.00-15.00 
och barnarbete var mycket vanligt, 
ända fram till början av 1900-talet. 
Barnen gick i skolan på förmiddagen 
och arbetade på eftermiddagen. Bruket 
såg även till att barnen fick tre flaskor 
svagdricka, eftersom det på den tiden 
inte fanns någon skolbespisning. 

Socialt sett var det förmånligt att vara 
arbetare på bruket. När arbetarna 
blev sjuka fick de så mycket som en 
halv dagskassa och det fanns även en 
pensionskassa. Det var mycket ovanligt 
på den här tiden. 

Georges kunskaper verkar vara 
oändliga. Det glittrar i ögonen när 
han berättar om sin egen släkt, om 
skolorna, husen och människorna 
som levt och verkat här. Han gedigna 
intresse och engagemang väcker min 
nyfikenhet mer och mer. men jag inser 
svårigheterna att sammanfatta de olika 

berättelserna och fragmenten från 
historien. Tiden rusar iväg och vi 

blir tvungna att avsluta. Jag 
tackar George, inte bara 

för de intressanta och 
roande berättelserna, 
utan även för 

det personliga 
mötetet och hans 

fantastiska 
engagemang. 
Tack.

Vet du vem Mr Klippan är?

I Klippans industriområde har stora 
förändringar skett. Georg Söderberg 
är mannen som har sett utvecklingen 
på nära håll och kan det mesta om 
dess historia. 

Jag har bestämt träff med George 
Söderberg för att ta reda på lite historik 
ifrån det intressanta område vi befinner 
oss i. Det är en klok man jag möter, 
pigg och med ett brinnande intresse för 
Göteborgs historia. 

Georg är delägare i företgaet El-max 
och har många års erfarenhet ifrån 
Klippans industriområde. Hans far 
startade bolaget 1954. Det var även 
han som utvecklade El-max nutrunner, 
produkten som ska göra det lättare att 
lossa de hårt åtsittande hjulmuttrarna på 
lastbilsfordon. 

År 1959 flyttade företaget in i gamla 
Sockerbrukets lokaler, i Klippans 
industriområde. De var det första 
företaget att sätta sin fot i området sedan 
nedläggningen 1957. Lokalerna var 
tomma och området ödsligt. 
1963 hade husen renoverats och 
småindustrier började flytta in

Med 30 års erfarenhet av Klippan 
har han både sett och upplevt 
den stora förvandlingen i 
området. 
- På 60-70 talet 
var det enbart 
industrier här, 
nu är det mest 
konstnärer 
och IT-
företag. Georg 
uttrycke en 
viss nostalgisk 
besvikelse 
över att så få 

“ På 1800-talet var
arbetstiden 03.00-15.00
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24 kvadrat
Lars Persson 
Banhagsgatan 1J, 3 tr 
414 51 Göteborg 
Tfn/fax 031-12 17 71 
Mobil 0735-85 12 34
24kvadrat.nu

AB Låfa Lås & Fastighet
Kustroddaregatan 2 
414 51 Göteborg
lafalas.se

Ateljeföreningen
Klippan
Vladimir Stoces 
Banhagsgatan 1 uppg O 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-24 86 67  

Atlas Design AB
Roger Ladow 
Box 12124 
402 42 Göteborg 
Tfn 031-720 96 00 
Fax 031-720 96 02 
atlasdesign.net

Axel Engström 
Bygg AB
Peter Breding 
Klippan 1C 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 48 80 

Be We Bild
S. Welin/Å Matsson 
Banehagsgatan 1 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-42 12 01/02 
Fax 031-42 12 26
bewebild.se/ 

Bild och Form
Fredrik Karlsson 
Klareborgsgatan 32B 
414 67 Göteborg 
Mobil 070-773 17 25 
bildoform.com

Blomsterstugorna Väst
Rune Johansson 
Sannaplan 3 
414 73 Göteborg 
Tfn 031-24 24 55 
Fax 031-24 50 35  

Bröderna Fredriks-
son Snickeri
Erik Malm 
Banehagsgatan 1I 
414 51 Göteborg 
Tfn/fax 031-24 86 75  

Bröderna Gustavs-
sons Bygg
Banehagsliden 2 
414 51 Göteborg
bgbsnickeri.com 

Byggnova
B Jörgensen/L Jansson 
Banehagsgatan 1I 
414 51 Göteborg 
Tfn/fax 031-24 04 06 

Café Bruket
Banehagsgatan 1G 
414 51 Göteborg 
Fax 031-14 00 58 
hem.passagen.se/bruketlunch/

Carnegie Pråm II 
Susanne & P-O Lagergren 
Adolf Edelsvärdsgatan 12 
Pråm II 
414 51 Göteborg 
Mobil 0733-33 55 43 
Mobil 0733-33 55 44
carnegiepram2.com 

Colourhouse i 
Göteborg AB 
colourhouse.se

Creacon AB
Torsten Fribert 
Fiskehamnsgatan 8D 
414 56 Göteborg 
Tfn 031-775 62 03 
Fax 031-775 01 11 

Cum Pane ekologisk 
bakverkstad ek. förening 
Christiane Edberg 
Ståthållaregatan 34 
414 69 Göteborg 
Mobil 0736-38 19 35 
Besöksadress: Mariagatan 17
cumpane.coop/  

DAB-Domiflex AB 
Anders Berne 
Örlogsvägen 15 
426 76 Västra Frölunda 
Tfn 031-65 00 60 
Fax 031-65 46 80
dab-domiflex.se  

Deltronic Security AB 
Ulf Gustafsson 
Lantvärnsgatan 4 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-14 08 00 
Fax 031-12 88 21
brandvarnare.se 

E-interiör AB 
Adolf Edelsvärdsgatan 11 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 17 17 
Fax 031-12 17 13
e-interior.se 

El-Max Nutrunner AB 
George Söderberg 
Banehagsgatan 1A 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 80 17 
Fax 031-12 23 89 

Fotograf Leif 
Boström AB 
Leif Boström 
Djurgårdsgatan 37 
414 65 Göteborg 
Tfn 031-42 44 93
leifbostrom.se 

Gbg´s Stängsel och 
Smides AB 
Claes Leksjö 
Fotögatan 5 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 00 85 
Fax 031-24 08 40 

Golvet Göteborg AB 
Arne Andrén 
Banehagsgatan 1 
Tfn 031-42 70 20
Fax 031-24 13 58 
golvetgbg.se 

Gothenburg 
Chartering AB 
Oscar von Sydow 
Klippan 3 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-42 83 80 
Fax 031-12 30 79
gothenburgchartering.com

Grafi Foto
Anna Eliasson 
Mariaplan 2 
414 17 Göteborg 
Tfn 031-14 02 91 
Fax 031-14 42 11
grafifoto.se 

Göteborgs Dataakut
Juan Bortheiry 
Jaegerdorfsplatsen 1A 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 50 25 

Handelsakademin AB
Björn Lager 
Lilla Mälteriet 
Klippan 1D 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-704 67 01 
Fax 031-14 11 18
handelsakademin.se  

Handelsbanken
Marie Jakobsson 
Box 12033 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-775 63 45 
Fax 031-775 63 40
handelsbanken.se  

Infranordic Shipping 
& Forwarding AB 
Henrik Carlsson 
Box 12073 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-333 20 80 
Fax 031-333 20 90 

Ingemar Johansson 
Ingenjörbyrå AB 
Josefine Hult 
Varholmsgatan 2 
414 74 Göteborg 
Tfn 031-42 75 65 
Fax 031-24 87 44 

Inhaus Marknads-
support 
Carina Sundbö 
Nymilsgatan 1 
421 37 Västra Frölunda 
Mobil 0736-25 60 02
inhaus.se 

Instrumentkontroll 
Lars Pettersson 
Varholmsgatan 1 
400 40 Göteborg 
Tfn 031-24 05 10 
Fax 031-24 37 10 

Intro Inred AB  
Wictoria O Glimdén 
Banehagsgatan 1E 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-13 01 90
introinred.se

Intryck Reklam AB  
Tommy Oscarsson 
Box 12193 
402 42 Göteborg 
Tfn 031-775 59 50 
Fax 031-24 52 52
.intryck-reklam.se 

Jills Skönhet & Hälsa   
Jill Ståhle 
Slottskogsgatan 1 
414 51 Göteborg
Tfn 031-13 51 45 
jills.se

Kiropraktorfirma 
Anne-Marie Karlsson   
Anne-Marie Karlsson 
Karl Johansgatan 49D bv 
414 55 Göteborg 
Tfn 031-42 63 39 

Kiropraktor’n i väst 
Agneta Sjöholm 
Karl Johansgatan 84 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 56 59
kiropraktorn.se 

Klippan Kultur-
fastigheter  
Christer Johansson 
Adolf Edelsvärdsgatan 11 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-42 38 40 
Fax 031-24 58 55
klippan-kulturfastigheter.se  

Klippankooperativen 
Elvi Johansson 
c/o Handpapper Klippan 
Banehagsgatan 1F 
414 51 Göteborg 

Klippans Bruks-
båtsförening 
Kalle Uhlebäck 
Box 12019 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-14 38 43 

Klippans Konstcafé 
Zeki Celik 
Banehagsgatan 1 
414 51 Göteborg 
Tfn/fax 031-24 79 14 

Konstnärernas 
Kollektivverkstad 
Göteborg  
Mia Frankedal 
Banehagsgatan 1, uppg D 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-24 68 13 

EuroAsic Agencies AB 
Chatarina Svensson 
Eva Svensson 
Fiskhamnsgatan 4 
414 58 Göteborg 
Tfn 031-12 13 24 
Fax 031-12 13 34  

Idé & Information
Gunnar Dehlfors 
Banehagsgatan 1H 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 71 11 
Fax 031-12 66 70
ioi.se 

A

Amies Kroppsvård
Karl Johansgatan 49D 
414 51 Göteborg 

Hantverks- och Indu-
strihus i Göteborg AB 
Lars Silferstrand 
Box 5104 
402 23 Göteborg 
Tfn 031-335 78 21

Karl Johansgatans 
el & belysning   
Kenneth Lundblad 
Karl Johansgatan 76 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-14 01 53 2 

KB Varholmgatan  
Magnus Ahlström 
Knipplagatan 10 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-775 95 05 
Fax 031-775 95 06 

Kungstens 
Byggvaruhus AB
Fotögatan 10
41474 Göteborg
Tfn 031-124730
kungsstensbyggvaruhus.se 

Kronans Bleck & 
Plåtslageri  
Kaj Eriksson 
Banehagsgatan 1F 
414 51 Göteborg 
Tfn/fax 031-12 60 19 

Kustens Skomakeri
Anders Svensson 
Kustgatan 12 
414 55 Göteborg 
Tfn 031-12 09 23  

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Klistra skylt & 
dekal AB  
Jan Gustafson 
Tfn 031-24 10 60 
Fax 031-24 50 01
klistra.se
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Lanark Eklund AB 
Klippan 1 
414 51 Göteborg 

Line Up 4 Dance  
Elisabeth Styrnell 
Varholmsgatan 7 
414 74 Göteborg 
Tfn 031-748 08 45  

Linotex Reklam   
Anwar Mehrparvar 
Karl Johansgatan 5 
414 59 Göteborg 
Tfn 031-14 24 33  

LS Karlssons 
Marinmotorer   
Leif Karlsson 
Klippan 1G 
414 51 Göteborg 
Tel 031-24 69 63   

Lunneplan AB 
Elisabeth Stahlberg 
Box 4073 
426 04 Västra Frölunda 
Tfn 031-775 73 00 
Fax 031-775 87 40  

Majornas Te & 
Kaffe KB  
Gittan Nordin 
Karl Johansgatan 63 
414 51 Göteborg 
Tel/fax 031-24 26 26 8

Mariaplans Sko & 
Väskhörna    

Mariaplans ur   
Mikael Jerkesjö 
Slottskogsgatan 462 
411 70 Göteborg 
Tel/fax 031-14 53 57

Maskinfjädrar 
Rolf Hellqvist 
Fotögatan 2 
414 75 Göteborg 
Tfn 031-12 24 25 
Fax 031-42 38 55
gotsprings.com   

Melhus Friskvård 
Kavåsvägen 2B 
426 70 Västra Frölunda 
Mobil 0705-69 45 16    

Melship
Christina Persson 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-85 06 00 
Fax 031-85 06 55 

Moccatårtan 
G Leksell HB 
Lena & Göran Leksell 
Box 12038 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-424 43 49

Nordtec Instrument AB 
K Andersson 
Box 12306 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-704 10 70 
Fax 031-12 50 42 
nordtec.se   

Persson Metall 
J E Jansson 
Banehagsgatan 1B 
414 51 Göteborg 
Tfn/fax 031-14 83 20

Preem 
Lennart Aspvid 
Jaegerdorfsplatsen 
414 51 Göteborg
preem.se 

Punos Electronics AB  
Raimo Lindström 
Knipplagatan 6 
414 74 Göteborg 
Tfn 031-12 17 30 
Fax 031-12 58 46 
punos.se  

Ramantenn AB 
Mikael Olin 
Knipplagatan 12 
414 74 Göteborg 
Tfn 031-42 01 30 
Fax 031-42 15 25
ramantenn.se   

Röda Sten 
Restaurang AB   
Andreas Purvén 
Röda Sten 1 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-12 00 12
rodasten.com  

Sanna Konditori & 
Bageri    
Leif Carlsson 
Fridhemsgatan 39 
414 73 Göteborg 
Tfn 031-12 01 66  

SEB
Lennart Österström
seb.se  

Sjöberget Lunch-
restaurang   
Smoler Eisenberg Araham 
Karl Johansgatan 152 
414 52 Göteborg 
Tfn 031-14 72 22
kvartersmenyn.com   

Sjöfartsverket  
Ingvar Kronhamn 
Banehagsgatan 20 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-704 68 00 
Fax 031-42 27 13   

Sjömagasinet 
Leif Mannerström 
Adolf Edelsvärds gata 5 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-775 59 20 
Fax 031-24 55 39    
sjomagasinet.se

Skärmateljén
Eva-Lena Westberg 
Karl Johansgatan 55 
414 53 Göteborg 
Tfn 031-12 60 18

Spar hotell Majorna 
Terese Wibeck 
Karl Johansgatan 66-70 
414 55 Göteborg 
Tfn 031-752 03 03 
Fax 031-752 03 99  

Spectra Bild 
Box 4156 
400 40 Göteborg 
Tfn 031-12 20 25 
Fax 031-12 20 85 
spectrabild.se   

Supercool AB
Christer Arvidsson 
box 27 
401 20 Göteborg 
Tfn 031-42 05 30 
Fax 031-24 79 09 
supercool.se    

Svenska Kyrkan
Carl Johans församling 
Mia Rydberg 
Box 12042 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-731 92 11

Svenska Smörgås-
tårtsfabriken 
Anders Segerberg 
Karl Johansgatan 160 
414 51 Göteborg 
Tfv 031-12 34 39  

Telfa AB   
Mats Björkner 
Box 12030 
402 41 Göteborg 
Tfn 031-775 19 50 
Fax 031-42 61 98
telfa.se  

TimeOut -
Wellness & Spa    
Bente Olsson/Annika 
Larsson 
Banehagsgatan 10 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-24 00 27
timeout.se

Wickenbergs 
Bygganalys AB  
Peter Widding 
Klippan 1J 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-704 70 70 
Fax 031-704 70 71 
wba.se

Vätternäs 
förvaltnings AB 
Magnus Holmgren 
Box 5072 
402 22 Göteborg 
Tfn 031-778 12 70 
Fax 031-778 12 77  

Köttboden Majorna 
Leif Dahlgren 
Slottskogen 42 
414 53 Göteborg 
Tfn 031-14 89 54
kottboden.se 

Linden i Gbg AB  
Klippan 1 
414 51 Göteborg 

L

Liten Karin HB   
Sigvard Fernström 
Banehagsgatan 1A 
402 35 Göteborg 
Tel 031-24 41 16 
Fax 031-775 68 19
litenkarin.se   

Lundby Produktion AB   
Rolf Eriksson 
Fotögatan 2-4 
414 74 Göteborg 
Tel 031-42 40 80 
Fax 031-42 40 89 

Lönns truckar AB 
Göran Lönn 
Karl Johansgatan 142 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-14 50 90 
Fax 031-14 47 48 
lonnstruckar.se 

M

Mariaplans bokhandel 
Slottskogsgatan 60B 
414 71 Göteborg  

Mariaplans 
Florister AB  
Mariaplan 2 
414 71 Göteborg 
Tel 031-12 98 77 
Fax 031-14 53 57    

Motionéra 
Wellness Club AB 
Ulrika Renberg 
Banehagsgatan 10 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-42 32 02 
Fax 031-42 32 34  
motionera.com

N

Novotel Göteborg
Jerker Dellblad 
Klippan 1 
402 51 Göteborg 
Tfn 031-14 90 00 
Fax 031-42 22 32 
novotel.se    

P

Pizzeria del Piero  
Jaegerdorfsplatsen 
414 51 Göteborg 
Tfn/fax 031-14 02 75 

R

Rollands Frukt & 
Grönt AB  
Peter Hoffmeister 
Kungsladugårdsgatan 26 
414 69 Göteborg 
Tfn 031-24 11 99 
Fax 031-24 68 47  

Röda Sten 
Isebelle Andersson
rodasten.com  

S

Scanbox 
Entertainment 
Nicklas Bengtsson 
Klippan 3B 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-704 77 78 
Fax 031-704 77 80
scanbox.se   

Silanders Grafiska   
Roger Silander 
Box 4183 
400 40 göteborg 
Besöksadress: Godhems-
gatan 44 
Tfn 031-14 88 00 
FAx 031-42 18 18 
silander.se 

Shell   
Senad Zuta 
Karl Johansgtan 
414 55 Göteborg 
Tfn 031-12 09 69 
Fax 031-24 11 00
shell.se  

Sira AB
Raimo Sköld 
A R Lorents gata 75 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-67 81 00

Sko & Väskhörnan AB 
Box 12171 
402 42 Göteborg 
Tfn 031-14 66 26

Stena Line 
Scandinavia  
Ragnar Johansson 
Masthuggsterminalen 
405 19 Göteborg 
Tfn 031-85 80 00 
Fax 031-775 06 73
stenaline.se

Swedegroup AB 
Göran Levin 
Banehagsgatan 1H 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-711 26 00 
Fax 031-711 26 55  
swedegroup.se   

Svenska Sjöarkiv AB   
Olle Carlsson 
Nilssonberg 22 
411 43 Göteborg 
Mobil 0705-28 42 90

T

W
Wahlls Möbler & 
Mattor  
Marylin Grimsen 
Godhemsgatan 6 
414 67 Göteborg 
Tfn 031-12 00 23 

Work Force 
Scandinavia AB 
Conny Bengtsson 
Karl Johansgatan 146 
414 51 Göteborg 
Tfn 031-14 13 87 
Fax 031-14 13 97
workforce.nu  
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Maskinfjädrar AB stod för plats 
och arrangemang kvällen till 
ära. Med God mat och trevligt 
sällskap kunde vi mingla runt i 
de stora industrilokalerna. 

Rolf Hellqvist guidade oss runt 
och berättade om sin verksam-
het. Spiralfjädrar är ett av de 
vanligaste maskinelementen 
och används nästan i varje slags 
konstruktion där man har behov 
av en returkraft som åter-
ställer läget. Det finns i sådana 
enkla saker som glasögonbågar, 
örhängen, pennor mm. 

Kvällen avslutades med att den 
inbjudna polisen Håkan be-
rättade om brottsförebyggande 
åtgärder.  

 Medlemsmötet 080211  

Utse en säkerhetsansvarig person • 
på företaget som ser till att äm-
net diskuteras och uppdateras.
Använd låsbara kassalådor• 
Använd sedelboxar• 
Använd värdeskåp• 
Installera larmmöjligheter • 
dels för inbrott, men även ifall 
inbrottstjuven låser in dig så 
att det finns en möjlighet att ta 
sig ut.

Säkerhetsanpassade dörrar• 
Ordentliga lås vid personal- och • 
varuintag
Beredskap för att ta hand om ev. • 
offer vid en sådan situation.
Sitt aldrig vid ett fönster och • 
räkna pengar
Penningtransport till och från ban-• 
ken bör ej ske på samma tidpunkt 
varje dag och om möjligt variera 
personen som gör det. 

Håkans brottsförebyggande tips:

Marie Jacobsson och Tommy Oscar-
sson smakar på Moccatårtans bakverk.

Vi tackar Göran & Lena från 
Moccatårtan för den goda tårtan och 
för alla engagerade år i föreningen.

Många lyssnade till Rolf Hellqvists berättelse om sitt företag, Maskinfjädrar. Föreningens båda fotografer, 
denna gången framför kameran
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Tradition kan slå innovation
Beprövade koncept funkar

Affärsidéer som bygger på tradition är i regel beprövade 
koncept – så varför inte satsa på det? Dessutom 
attraherar tradition många kunder kommunikativt. 
Det ökade intresset för så kallad story-telling speglar 
detta. Allt fler kunder beaktar kontexten när de väljer 
exempelvis livsmedel. Förutom smaken innebär köp av 
lokalproducerade livsmedel att man som kund stödjer 
verksamheter som bär upp kulturarv. Ytterst är det 
konsumentens val som avgör om traditioner lever vidare. 

Ta hjälp av innovationer

Företag som satsar på tradition måste ofta arbeta 
hantverksmässigt och småskaligt. Det kan skapa 
ekonomiska problem eftersom kunder gärna säger vissa 
saker men väljer annorlunda när det väl kommer till 
kritan. En lösning på problemet kan paradoxalt nog vara 
motsatsen till tradition, dvs. innovation. Inte kring själva 
produkten, utan innovation gällande kommunikation och 
marknadsföring. Källa: Entreprenör #10 

13

Eva Vasilis till 2007 års 
mest företagsamma person 
till den mest företagsam-
ma och driftiga personen i 
föreningen.

Eva arbetar på Klippan 
Kulturfastigheter. Hon 
är en driftig, modig och 
nytänkande kvinna, som är 
mycket aktiv i omdaningen 
av Klipan-området.

Andra företagsamma 
personer som också fick 
röster är:

Björn Lager        • 
(Handelsakademin)
Christer Johansson • 
(Klippans Kultur-
fastigheter)
Gunnar Dehlfors    • 
(Idé & Information)

Ni valde...

värdefulla!

Nu kan även du ge dina anställda 
hushållsnära tjänster som löneförmån.

Tid för det

Vi hjälper dig att få tid 
att göra mer än bara det

du måste...
Tid för familj, jobb

och intressen.

031-707 14 30
Legetimus AB
legetimus.com

Ring oss på

Vill du veta mer?

örf e t tt ae g  r sä o i mV

 Medlemsmötet 080211  

Förlåt mig 
Det finns ett ord som heter FÖRLÅT 
men att använda det verkar för många vara väldigt svårt” (Anki 
Flygare-Nilsson).

Vilken typ av kollega är du och hur agerar du i konflikter? Svaret 
kan avslöja vad du tjänar. Zogby International har ställt frågor om 
inkomst och konflikthantering till 7600 amerikaner. Och resultatet 
kanske förvånar. Enligt studien tjänar de människor som kan tänka 
sig att säga förlåt när de begått ett misstag mer än de som sällan 
ber om förlåtelse. ”Framgångsrika människor är villiga att lära av 
sina misstag och förbättra dåliga relationer” säger den brittiska af-
färscoachen Peter Shaw till tidningen Fortune. (Källa: Fortune).

5 bra verktyg
Först i relationsordlistan finner du följande ord:
Hej
Välkommen
Tack
Yes / Javisst!
Förlåt

Känner ni igen er? 
På ett styrelsemöte 2003 diskuterades följande begrepp. Vi anser att 
de är nog så viktiga för att återigen belysas. Sätt dig en stund och 
fundera vad dessa ord betyder just för dig och hur du använder dem. 
På vilket sätt säger vi Hej eller Välkommen? Menar vi vad vi säger? 
Säger vi Ja, för att vi borde eller för att vi menar det? Tackar vi våra 
anställda, kunder, vänner eller när och kära på ett ärligt, uppriktigt 
och tillräckligt tydligt sätt? Ber vi om ursäkt när vi gjort fel? Vågar vi 
erkänna våra misstag och varför är det viktigt?

Global framryckning 
för Sverige

Det går framåt för Sverige, åtminstone i indexet Global Competiti-
veness 2007-2008 som ges ut av World Economic Forum. I rapporten 
analyseras konkurrenskraften i 131 länder och Sverige kommer på 
fjärde plats jämfört med nionde för ett år sedan. Listan toppas av 
USA följt av Schweiz och Danmark. Finland ligger på sjätte plats och 
Norge på sextonde.

Enligt rapporten har Sverige bra institutioner, en väl utbildad ar-
betskraft och teknikvänlig befolkning. En svaghet är den oflexibla 
arbetsmarknaden, och de höga skatterna som ger dåliga incitament 
för arbete och investeringar.  
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Sjömagasinet 

Restaurang Sjömagasinet 
ligger i Klippans naturre-
servat och sedan 1999 har 
restaurangen en stjärna i 
Guide Michelin. Af-
färslunchen erbjuder två 
alternativ -en kött och en 
fisk. Ett fräscht sallads-
bord och hembakat bröd. 
Maten smakar underbart (betyg 5), den marina miljön är fantasisk och 
priset lite i överkant, men ”you get what you pay for”.

Pizzeria del piero

Pizzeria Del Piero har till det yttre en tråkig 
fasad, men där inne finns mycket mer att 
erbjuda. Snabb service trots mycket folk och 
mycket att välja på från menyn, inte bara 
pizza och kebab. Fräscht och gott, över våra 
förväntningar, vi ger dem betyg 4.

Café Bruket

I Sockerbrukets gamla lokaler 
finns Café Bruket. De håller på 
traditionen att vara ett utpräglat 
arbetar café. De erbjuder två 
dagens och ett flertal stående 
alternativ, stora portioner och 
snabb service. Maten får godkänt 
(betyg 3), med ett litet minus 
för den lilla salladstallriken och 
knäckebrödet.

14

SeSäkeSäkeX XTrygg & SäkerTrygg & Säker

Nätstängsel

Byggnadssmide

Järnkonstruktioner

Allt i reparationer

se



Södra Brofästet 1/2008

Novotel –Carnegie Kaj

Hotell Novotels egna restaurang, Car-
negie Kaj serverar en lunchbuffé utöver 
det vanliga. I trivsam restaurang miljö 
med utsikt över hamninloppet serveras 
en lunchbuffé bestående av två huvud-
rätter. Det finns dessutom ett stort bord 
med sallader, böner, lax, sill, potatis 
och pastasallad, hummus och kalla 
såser. All mat är av högsta kvalité och 
vi ger självklart högsta betyg (5). Snabb 
service, lite högre priser, men här får du 
verkligen valuta för pengarna. 

Restaurang Sjöberget

Restaurang Sjöberget serverar husmanskost 
i portioner som mättar de allra hungrigaste 
magarna. Tre dagens varav en sallad, samt 
fräsch salladsbuffé med bröd, smör, kaffe och 
kaka. Det smakar gott (betyg 4) och vällagat, 
servicen är riktigt snabb och här bjuds man 
på varma leenden.  

Klippans Konstcafé 

Ett stenkast från Sockerbruket och med 
utsikt över Göteborg hamninlopp ligger 
Klippans konstcafé.Med två dagens samt 
flertal stående alternativ, salladsbuffé 
plus bröd ger vi deras mat betyg 3 av 5. 
Utsikten är restaurangens stora dragplås-
ter, renoverat, snyggt och fräscht och ett 
plus i kanten för snabb service. 
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Att företag inom verkstadsbranschen har allt svårare att hitta 
personal är något som Framtidsgymnasiet insett vikten av. 
Maskinfjädrar (Gotsprings) har därför inlett ett samarbete 
med skolan.

– Framtidsgymnasiet har en utbildning som till stor del är arbets-
platsförlagd, vilket ger eleven och företagaren en ärlig chans att 
lära känna varandra, säger Rolf Hellqvist, VD på företaget. 
Skolan kontaktade oss under hösten 2007 och frågade om vi 
kunde ta emot en praktikant under 2008-2009, fortsätter Rolf. 

Praktiken innebär att eleven får prova på lite av varje och får rutin 
på vad ett arbete innebär. Tidsmässigt går praktiken i perioder om 
tre veckors sjok. Under mellantiden som uppstår, får båda parter 
tillfälle att reflektera och planera inför nästa period. Att den första 
perioden har börjat bra, tycker både Rolf och eleven.

– Målet är att bereda en anställning under 2009, förklarar Rolf. 
Då har vi lärt känna eleven, och han oss.

Under praktiken måste arbetsuppgifterna ledas av en fadder på 
företaget. Eleven kostar inte företaget någon lön och skolan står 
för alla försäkringar.  

 – Det är ett samhällsansvar att försöka hjälpa ungdomar ut i ar-
betslivet, avslutar Rolf med eftertryck. Trots allt är de vår framtid.

Maskinfjädrar satsar på 
ungdomar för framtiden

FÖNSTERBYTE
Låt oss göra jobbet

• Besiktning/Mätning
• Offert
• Leverans och montering
• Fasta priser

Välkommen med din förfrågan

Öppet: Vardagar 7–18, Lördagar 9–14
Tel. 031-12 47 30, 

Fotögatan 10, Kungsstens Industriområde

E-post: info@kungsstensbyggvaruhus.se
www.kungsstensbyggvaruhus.se
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* Gå, cykla eller samåk
* Ta tåg istället för flyg
* Kör mjukt, håll hastigheterna och gå 
en kurs i eco-driving. Det sparar både 
miljö och pengar.
* Ha telefonmöten 
* Läs på bildskärmen istället för att 
göra utskrifter
*Skicka elektroniska offerter och 
använd e-fakturering
*Kopiera och skriv dubbelsidigt 

* Använd timer på belysning och 
el-apparater
* Använd lågenergilampor och släck 
dem när de inte behövs
* Sortera ditt avfall
* Använd miljövänliga städprodukter
* Handla närodlat, ekologiskt och 
gärna rättvisemärkt
* Använd snålspolande toaletter och 
duschhandtag
* Drick vatten från kranen istället för 

från flaska
* Sänk temperaturen inomhus. En 
grad innebär en energibesparing på 
ca 5%
* Duscha snabbare. 1min sparar 150kr
* Säg till fastighetsskötaren om du 
ser en droppande kran eller rinnande 
toalett. Den släpper ut tusentals liter 
och kostar mycket
* Tina inte maten i micron, utan i 
kylen.

Det här kan ditt företag göra för mijön

Klimatförändringarna är det mest 
akuta problem som vår planet står 
inför. Dess konsekvenser är långsiktiga 
och globala. Därför behövs ett gemen-
samt världsomspännande samarbete.

I oktober 2005 samlades representanter 
från 18 ledande världsstäder i London, 
för att diskutera gemensamma åtgärder 
för att bekämpa den globala uppvärm-
ningen och klimatförändringarna. Året 
därpå bestämde sig Bill Clinton att förena 
sitt egna ”Clinton Climate Initiative”  
med de stora världsstädernas miljösamar-
bete och C40 group bildades.

 Till sin hjälp har Clinton kallat in svensk 
expertis, Göran Carstedt. 
Han har tidigare varit 
företagsledare på bl.a. IKEA 
och Volvo och ”coach” för 
amerikanska och europeiska 
organisationer. Vi känner 
dessutom igen honom från 
årsmötet ”2 gånger Göran”, 
där han deltog som talare, 
tillsammans med Göran 
Johansson.

Carstedts utvärderar de ekonomiska och 
miljömässiga fördelarna som erhålls från 
omfattande strategiska lösningar. 
Vi kan inte längre erövra naturen utan 
måste finna processer som bygger på 
kretslopp istället fär ”Take-Make-Waste”. 
Vi måste bygga produktionsmetoder, 
ändra synen på samhället som organism, 

inte som maskin och vi måste 
sprida informationen om vår 
ohållbara levnadsstil. 

Clinton och Carstedts  åt-
gärdsprogram syftar bl.a. till 
att begränsa utsläpp, genom att 
lagra koldioxid under marken 
och genom klimatsamarbete 
mellan världens städer. 

Carstedt hjälper
Clinton
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Det är lätt att se miljöpro-
blemen som oöverstigliga, 
men det finns de som ser 
det som en stor stimule-
rande utmaning.

“

Klimatförändringarna 
  -hot och möjligheter
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De båda ägarna, företagarna och vännerna Anders Segerberg och Morgan Wessberg

När de två vännerna grundade Svenska 
Smörgåstårtsfabriken, hade de inte 
enbart drömmar om lyxiga smörgås-
tårtor, utan även samhällsansvar och 
välgörenhet. 

Det är två entusiastiska företagare, med 
mycket drömmar och visioner, som jag 
möter. Anders Segerbergs och Morgan 
Wessbergs genuina intresse för mat, salu-
hallar, caféer och råvaror utgör grunden 
för deras nystartade (nov 2006) företag 
Svenska Smörgåstårtsfabriken. I 30 år har 
de varit vänner och att valet föll på Ma-
jorna, är ingen slump, eftersom de båda är 
uppvuxna i området. 

- Våra kunder är både privat- och före-
tagskunder. Våra smörgåstårtor består en-
bart av de bästa råvarorna (inget hel- eller 
halvfabrikat alls) och därför vänder vi oss 
till kunder som vill ha mer för pengarna, 

menar Morgan. 
- Nöjda kunder kommer tillbaka och det 
är på så vis vi hoppas att vår verksamhet 
ska expandera, fortsätter Anders.

Smörgåstårtans dag
Finns verkligen smörgåstårtans dag?
Nej inte än, men Anders och Morgan ska 
införa den. 

-  Smörgåstårta har varit en svensk mattra-
dition sedan 60-talet och är värd att firas. 
Den 20/5 kommer vi att dela ut smörgås-
tårtor till stadens Faktum-försäljare, säger 
Morgan med viss stolthet i rösten.
-Vårt intresse för välgörenhet och sam-
hällsansvar är en viktig del i företaget. Vi 
ser möjlighet att utveckla det, genom den 
här dagen fortsätter, Anders. 

Om företaget
- Hos oss tillverkas unika smörgås-
tårtor, med fyllningar gjorda av de 
bästa råvarorna. Vi använder ett 
hälsosamt GI-bröd och fyller tår-
torna med unika smaker, utseende 
och innehåll, säger Anders.
-Vi frågade oss själva: ”Hur 
mycket kvalité kan vi stoppa i 
smörgåstårtan och ändå få den 
såld? fortsätter Morgan.

Företagarföreningen
Anders & Morgan beslutade sig 
för att bli medlemmar för att 
kunna ta del av fördelarna såsom 
gemenskapen, samarbetet och för 
att synas. De brukar gå på mötena 
och läser samtliga mail. Medlem-
skapet har hjälpt dem att knyta 
nya kontakter och har utökat 
deras nätverk.
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Svenska Smörgås-

tårtsfabriken

Ny medlem

-Välgörenhet och samhällsansvar
utgör en viktig del i vårt företag

Ny medlem berättar:

Smörgåstårta är en 50-årig 
tradition, som är värd att 
firas.

“



Södra Brofästet 1/2008

3 Företagare & 12 hälsotips

På Karl-Johansgatan 63 hittar du te 
och kaffe till absolut högsta kvalité och 
en och annan chokladbit...

Varför ska vi handla hos dig?
- Hos mig kan du öppna locken på alla 
kaffeburkar och se, känna och dofta kaffe 
från hela världen. Du upptäcker snart den 
stora kvalitetsskillnaden från ”vanligt” 
vaacumförpackat kaffe.  Dessutom finns 

jag själv bakom disken. Jag bidrar med 
mina kunskaper och alltid högsta kvalité. 

I vilket/vilka länder finns den bästa 
kakaobönan respektive kaffebönan?
- Det finns flera bra kakaobönor, från 
Madagaskar, Ghana, Colombia och Ve-
nezuela. Brasilien och Indien har mycket 
gott kaffe, men för tillfället är de afri-
kanska sorterna en favorit.

Anne-Marie började sin karriär på 
Göteborgs gymnastiska institut. 
Utbildningen väckte mer intresse  och 
efter 7års studier stod hon klar som 
kiropraktor. 1997 öppnade hon sin 
klinik i de nuvarande lokalerna på 
Karl-Johansgatan 49D. 

Varför ska du besöka Anne-Marie?
- Besiktar du inte bilen, så får du kör-
förbud. Det borde vara samma sak med 
din kropp. Ta hand om rörelseapparaten, 
besikta den och vårda den. 

Vad betyder föreningen för ditt företag?
-Föreningen  betyder mycket. Det är 
roligt att lära känna folk och att bli enga-
gerad i andras verksamheter. Det är ett ut-
byte av tankar och idéer samt spännande 
möten. Den har betydelse för Majornas 
utveckling både socialt och ekonomiskt.

4 ergonomiska tips:
1. Gamnacke, Kärringknuta, datanacke,  
kärt barn har många namn. Effekten 
kan jämföras med en whiplashskada och 
leder till störningar i händer och armbå-
gar samt huvudvärk. För att undvika 
problemet ska du träna på kroppshåll-
ningen, räta upp dig och gymnastisera lite 

genom att rotera armarna bakåt. Simning 
och cykling förvärrar, men Thai Chi och 
Chigong är bra.

2. Många har ett sittande yrke som kan 
leda till förkortad muskel på lårets bak-
sida. Det leder i sin tur leder till spända 
och stela ryggmuskler. Töja och stretcha 
baksidan på låren eller gör en justering 
hos Ann-Marie.

3. Svankning
Är ett vanligt problem för dem med lite 
för stor mage. Den stora belastningen 
på kotpelarna kan leda till ett diskbråck. 
Träna upp magmusklerna, öva upp din 
kroppskännedom och försök att räta upp 
kroppen.

4. Tennis- golf- och musarm, handlar om 
en obalans i överarmsmusklerna biceps 
och triceps. Det kan leda till en låsning i 
nacken och mycket smärta. Töj och stret-
cha bröstmusklerna för att slippa låsning i 
ryggen eller låt Anne-Marie hjälpa dig.

4 goda tips från Gittan:
5.  Det är skillnad på choklad och 
choklad. Det är vanligt att producenterna 
blandar ”billiga” sämre kakaobönor med 
dyra för att massproducera s.k. 70-80 
procentig choklad på ett billigare sätt. 
Den chokladen kan inte på något sätt 
jämföras med fin ren choklad vare sig det 
gäller utseende, lukt eller smak. Choklad 
ska dessutom vara färskt.
 
6. Svart te tål högre temperaturer (ca 100 
grader), till skillnad från grönt te som 
endast tål 70-80 grader.

7. Grönt te ska endast dra i 1-3 min an-
nars blir det för beskt.

8. Kaffe är verkligen en färskvara, då det 
är malet. Jag köper in nytt kaffe varje 
vecka. Det ska förvaras så tättslutet som 
det bara går, då syre är den största faran. 
Förvara gärna kaffet i frysen, då kylen är 
en fuktig miljö.  
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Kiropraktorfirma Anne-Marie Karlsson 

Majornas Té och Kaffe (Gittan Nordin)
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Tre ton frukt levererar Rollands frukt 
och grönt varje vecka, främst till alla 
företagskunder som vill bjuda sina 
anställda på nyttigheter till fikat.

Företaget har funnits i Majorna så länge 
som 25 år. De erbjuder kvalité och 
förstklassiga produkter till kunder från 
hela Göteborg. De nuvarande ägarna har 
skött företaget sen 1990.  

Vad är fördelarna med flera delägare?
- Fördelen är att vi kan hämta idéer från 
fler håll. Eftersom vi är tre så är det enkelt 
att genomföra demokratiska beslut. Som 
delägare delar vi lika på allt, även arbetsti-
den. Att vara företagare är inte ett arbete, 
det är ett kall eller en livsstil och du måste 
brinna för det du gör. Våra arbetsveckor 
är så långa som 80 tim/vecka. 

Vad betyder Kungstens-Klippans indu-
striförening
- Det fungera som ett bra stöd för småfö-
retagen. Det finns många stora medlem-
mar som utgör en viktigt roll i området. 

4 hälsotips från Rollands 
frukt o grönt:
9. Ät mer frukt!
Det är nog så viktigt för att återigen på-
pekas. 1,5-3 kg per dag rekommenderas.

10. Aloe vera 
Det rekommenderar vi för diverse 
problem och i förebyggande syfte. Den 
drickbara varianten påstås lindra olika 
magbesvär som t.ex. magkatarr och lug-
nar oroliga magar. Aloe verakräm lindrar 
insektsbett, hjälper till vid sårläkning och 
solbränna.

11. Frukt på företag
Ett tips är som är mycket uppskattat av 
de anställda är att byt ut ditt fika mot 
frukt. Vi ska äta var 3:e timme och som 
mellanmål är frukt att rekommendera. 

12. Olivolja
Att olja är betydligt nyttigare än smör, är 
nog de flesta människor medvetna om. 
Oljans nyttiga egenskaper förstörs vid 
upphettning, men enligt forskarna ska 
det ändå vara nyttigare smör och mar-
garin. För 200-300 kr får du en bra sort 

med mycket antioxidanter och bra fetter. 
Virgin olivolja innebär första pressningen. 
Andra oljor kan pressas om och om igen 
och du får med mer slaggprodukter och 
skräp. Svenska motsvarigheten till olivolja 
är rapsolja. 
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 Medlemsmötet 071112  

Föreningens medlemsmöte 11/12-07 
bjöd på smörgåstårta och flera intressanta 
talare, i Karl-Johans kyrkas församlings-
hem. 

Från Handelsbanken kom Marie Jacobs-
son och Martin Johansson och talade om 
företagsöverlåtelser  och succession. Mia 
Rydberg och kyrkoherde Hans Dame-
rau informerade  om hur den moderna 
kyrkan arbetar och är organiserad. 

Anna Karin Jensen från Tencelius berät-
tade om vikten till inställning och glädje 
på arbetsplatsen. I samband med detta 
visades filmen Fisch, vilket även är en 
populär bok (se sid.8, Fish).

Den nyblivna medlemmen Svenska 
Smörgåstårtsfabriken bjöd på riktigt goda 
smörgåstårtor i olika smak och färg. 

Rollands frukt och grönt (Peter Hoffmeis-
ter, Stefan Svensson, Jörgen Svensson)




