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Vilket år vi snart lägger bakom oss.
Från att ha omsatt 17-20 miljoner kronor årligen tre år i följd kommer vi
med förvärvet av Spolpågarna omsätta uppemot 100 miljoner. 15 anställda
har blivit 60!
Jag ser framför mig ett Re-new 2.0 som egentligen tillkommit lite tidigare
än förväntat. I vår sits handlar det ofta om att inte växa för snabbt, men
när möjligheten med Spolpågarna dök upp var det inte läge att vänta. Vi
var tvungna att agera - eller riskera att bli omsprungna.
Vår snabba tillväxt ställer allt högre krav på oss i organisationen.
Jag vill skapa en trevlig arbetsmiljö internt där vi känner att alla har systematiska rutiner och att alla vet vad som ska göras. En trygghet i vardagen
med ett flöde där alla trivs. Stora kallduschar är jobbigt att hantera för alla.
I det sammanhanget är det viktigt att veta vilka som äger vilka frågor
för det kommer att bli en stressig miljö. Jag har sett det hända på andra
arbetsplatser och uttrycket ”Det föll mellan stolarna” får inte uppstå.
Rent praktiskt ute på arbetsplatserna kommer det inte att bli så stor skillnad.
Men stora företag måste bli mer fyrkantigt samt skarpare i många detaljer.
En del rutiner kommer att förändras och med så många anställda måste
vi ha tydliga regler - det är ett krav. I grund och botten handlar det om att
vi på så sätt får en stabilare grund att stå på. Vi har tagit steget till att bli
ett medelstort företag. Spolpågarna har arbetat på ett ”intilliggande spår”
som innebär att de kompletterar oss.
Det som nu ligger för dörren när vi går från en verksamhet till tre verksamheter är att vi tillsätter verksamhetschefer som tar hand om respektive
del. Det måste göras för att få kortare och effektivare beslutsvägar. Alla
praktiska saker måste kunna lösas snabbt och med budgettekniskt sinne.
Samtidigt! Vi är långt ifrån klara i företagsutvecklingen. Vi har en ägare
som vill växa ytterligare och finnas mer utspridd geografiskt. Re-new 3.0
kommer att komma i framtiden och målsättningen är att omsätta 400
miljoner 2025.

Det må gå fort, men det är få förunnade som har den här möjligheten i
en lukrativ bransch med stabila ägare.
Med det sagt vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Framtiden ser ljus ut!

När Alexander Sandberg tog rollen som tjänsteman inne på kontoret behövdes ett nytt skyddsombud i Malmö.
Medarbetarnas val föll på Niklas Persson.
– Det känns såklart hedrande att ens kollegor tycker att jag passar för den rollen, säger Niklas.
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NIKLAS PERSSON NYTT
SKYDDSOMBUD I MALMÖ:
”DET ÄR ETT UTVECKLANDE
ANSVARSOMRÅDE”

Som skyddsombud arbetar Niklas Persson, vid
sidan av sitt dagliga arbete som tekniker, med att
skapa trygga och säkra arbetsplatser för samtliga
medarbetare.
– Mina kollegor tyckte att jag passade för
rollen. Jag kan uppskatta de sysslorna och har
tidigare erfarenhet från min förra arbetsplats när
det kommer till just skyddsombudsfrågor, säger
Persson som varit på företaget i ett år.
Vad är viktigt just hos Re-new när det
kommer till dessa frågor?
– Det skiljer en hel del här jämfört med mina
tidigare arbeten. Jag kommer från spolsidan och
har inte haft med kemikalier att göra tidigare.
Det är en aspekt, exempelvis. För mig är det
intressant att sätta mig in i sådana saker och
sätta mig in i andras vardag.
Upplever du att vi har en trygg miljö?
– Ja, om man använder den skyddsutrustning
och de hjälpmedel som finns tillhands. Jag upplever
att man gör det också.
Vad kan bli bättre?
– Mycket handlar att förhindra olyckor och
arbeta i förebyggande syfte, det är det viktigaste
med att vara skyddsombud. Både när det kommer
till olycksrisker på arbetsplatser och för att minska
slitageskador av vibrationer från maskinerna, där
finns alltid en risk med det. Det är något som
byggbranschen jobbar hårt med idag och att
exempelvis anmäla när någonting inte är som det
borde vara är viktigt. För allas säkerhet. Finns
det några oklarheter eller frågor finns jag här.
Fortsätter firman att växa, och så verkar det
ju onekligen bli, finns det behov av fler skyddsombud i framtiden.
– Jag kan rekommendera det. Det är ett utvecklande ansvarsområde.

0725-463448
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UPPKÖPET AV SPOLPÅGARNA
ETT STORT STEG ATT TA
”STÖRRE INVESTERINGSGRUPPER
KNACKADE PÅ DÖRREN”
Spolpågarna går numera under Re-new:s flagg.
Det är en affär som tagit tid att sy ihop, men som kommer att förändra förutsättningarna för framtiden drastiskt.
VD Rickard Groth är pappa till affären.
– Jag har arbetat med Spolpågarna i nästan 15
år. Den personliga relationen med det företaget
är mycket god och naturligtvis en viktig del i
helheten, förklarar han.
Samtidigt har den nuvarande ägarstrukturen
varit tydliga med direktiven: Re-new ska växa.
– Jag har haft det med mig hela tiden och det
har funnits flera alternativ. Främst har jag fokuserat
på hur vi ska bli stora på spol– och slamsugning
utan att konkurrera med våra partners. Min idé
har varit att få in en verksamhet som ett förvärv.
Då rubbas inte marknaden. Två olika företag var
aktuella och lotten föll på Spolpågarna.
Hur gick affären till rent praktiskt?
– Processen har inte varit okomplicerad. Det
är inte som att köpa ett hus, sätta in pengar på
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säljarens konto och få nycklarna. Eftersom det
fanns en stark personlig relation till företagsledningen från början så ställde vi frågan och har
länge haft en öppen och bra dialog med tidigare
ägare från årsskiftet 20/21. Totalt har hela affären
tagit sju-åtta månader. Dokumentation, avtal,
juridiska aspekter med advokat och annat måste
gås igenom noggrant.
– Det är nämligen viktigt att veta exakt vilka
ansvarstaganden som finns. Även våra egna ägare
måste vara övertygade om att processen sköts
korrekt. Det har skett i en smal och liten grupp,
När det blev offentligt blev responsen väldigt
positiv.
– Folk har frågat om vi varit mogna det här
steget efter en turbulent egen tillväxt och det
kan jag förstå. Men här var det nu eller aldrig,

om någon annan hunnit före hade vår situation
blivit väldigt annorlunda. Fyra andra mycket större
investeringsgrupper knackade på Spolpågarnas
dörr efterhand.
Spolpågarna har drivits sedan tidigt 90-tal,
men det finns anor sedan 1960-talet. Företaget
har fortfarande samma telefonnummer som för
60 år sedan.
– I vår bransch drar det åt sig mycket lycksökare
och oseriösa aktörer på marknaden. När företag
sticker ut på positivt sätt är det de som alltid varit
reko såväl pris– som kvalitetsmässigt. Där finns
60 års tradition, hantverk och personal som i vissa
fall arbetat på samma plats i 20 år. Många andra
har arbetat där i tiotal år vilket vittnar om att det
är ett bra företag.
Groth tillägger en viktig detalj:
– Responsen från kunderna i branschen är
också positiv.
Styrelseledamot Peter Eyermann agerade
under affärens lopp som en sambandscentral
där advokater, ägare, revisorer och medarbetare
gåtts igenom.
– När man går in i en affär är det givande och
taganden åt olika håll och i det har Eyermann
betytt mycket. I grunden hade den här affären
inte varit möjlig utan förtroende för varandra
och jag tror att Roy Hylander och Krister
Olsson som byggt upp Spolpågarna kände just
förtroende för oss.
Hur framtiden ser ut rent logistiskt blir
spännande att se.
En sak är åtminstone bestämd.
– Vi ska flytta tillsammans för att korta stegen.
Just nu tittar vi på var. Vi fick deras fastighet i
Arlöv på köpet och ett alternativ är att bygga ut
där. Blir det för dyrt får vi avverka/sälja fastigheten och hitta en annan lösning. Vi vill utgå från
samma punkt, styra projekt tillsammans och hitta
en gemenskap som en familj. Och naturligtvis
för att bli så effektiva som möjligt. Det kommer
säkert att ta ett år oavsett vilket alternativ vi
kommer fram till. Det måste fungera för alla
och jag är helt övertygad om att när vi väl löst
den logistiken kommer företagen att fortsätta
att utvecklas starkt tillsammans, avslutar Groth.

”Vi ska flytta tillsammans
för att korta stegen”
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STOR ORDERINGÅNG I
GÖTEBORG OCH ALINGSÅS
Filialchef Jonas Dahlberg
kan blicka tillbaka ett händelserikt 2022.
Och noterar samtidigt
hur företaget växer och tar
marknadsandelar runt om
i närområdet.
– Det händer mycket hela tiden och vi utvecklas
konstant, säger Jonas.
Vilka projekt är aktuella under vintern?
– Vi har avslutat etapp ett på ett större projekt
i Kaverös (í västra delen av staden). Vi arbetar
med samlingsledningar under ett hus och allt
jobb har dittills gjorts i källaren. Allt har förlöpt
som det ska. Sedan knyter vi ihop säcken hos
Brf Smugglaren inne i stan, där både källare,
stammar och lägenheter gjorts vid. Vi har varit
där sedan i somras.

”Det rullar på precis som det ska och vi
försöker att bli lite vassare på allting.”

– Just nu förbereder vi även starten på två
entreprenader i januari. En i Kärra, Räntaregård,
och en på Våmmedalsvägen i Kållered. Därefter
blir det etapp två i Kaverös, nästa hus helt enkelt.
Bortsett från det trillar det kontinuerligt in många
olika mindre servicejobb åt återkommande kunder, bland annat Cleanpipe. Det rullar på precis
som det ska och vi försöker bli lite vassare på
allting. Vi expanderar och blir allt fler så det är
spännande tider.
Flera av medarbetarna har kopplingar till
Alingsås och det är en ort som är extra speciell.

– Vi har haft flera större projekt i Alingsås
och räknar fortsatt på flera andra. Bland annat
har vi nyss skickat ett anbud på ett stamarbet i
Brf Muraren sär vi tidigare gjort grundläggande
arbete. Målsättningen att Alingsås ska bli ”vår”
stad, säger Dahlberg.
Finns det några medarebtare som bör
framhållas lite extra?
– Allihop egentligen, men två killar som gör
det bra i ur och skur är Shkelzken och William
(bilden). Just nu är de på jobbet i Kaverös och
gör det riktigt bra.

OLIVER VILL KLÄTTRA
I FÖRETAGSHIERARKIN
Oliver Åkesson är ny arbetsledare på Göteborgskontoret.
– Det är en krävande roll, men också tacksam eftersom
grabbarna i teamet är så väldigt sammansvetsade, säger
Oliver.
Som så många andra på Göteborgsfilialen kom
Oliver Åkesson till Re-new från Repipe.
– 1 september 2020 klev jag innanför dörrarna
på Re-new och inledde som tekniker. Det är ett
yrke jag snabbt lärde mig att trivas med.
Nu har Åkesson alltså avancerat i graderna och
när företaget växt ”underifrån” tar han en större roll.
–Skillnaden? Jag har hand om olika projekt
där jag är den som planerar arbetet och leder det
vardagliga. Fixar med underentreprenörer och så
vidare, sådant man observerat från sidan tidigare.
I skrivande stund är Åkesson i full färd med
att sy ihop detaljerna kring ett projekt i Kaverös.
Hur är det att hantera mer ansvar?
– Kul, även om jag är ganska ny på detta. Jag
har dock haft arbetsledarrollen tidigare på andra
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företag. Den största skillnaden är att man inte
arbetar rent praktsikt. Det svåraste är faktiskt
att inte hoppa in ibland, man är ju så van vid
att hjälpa till.
Hur upplever du att Re-new har utvecklats i Göteborg?
– Jag var ju först in, så det har hänt mycket
och vi står på en väldigt stadig grund. Vi som
kom in i starten och fortfarande är kvar kände
varandra bra och visste om varandras styrkor och
svagheter. Det var inte som att byta jobb , det var
stor skillnad jämfört med att börja på noll. Tidigt
upptäckte jag att man får vara med och tycka till
om saker vilket var motiverande.
Är du typen som aktivt söker nya
utmaningar allt eftersom?

– Ja, det är kul och jag sätter stora krav för mig
själv för att kunna utvecklas. Jag har alltid varit
sådan. Just nu är jag i en ny position och ska bli
bäst på det jag gör. Om det öppnar möjligheter
inom några år så får vi se vad det kan leda till
Avslutningsvis. Hur spenderar du din
fritid?
– Som stor Formel 1-fan och dessutom en Red
Bull-fan så blev det en kul säsong med ett perfekt
slut eftersom ”mitt” stall vann hela skiten. Annars
är jag mycket med mina vänner och jag ser med
nöje på när IFK Göteborg spricker fullständig
med sina värvningar och går och tittar på hockey
istället. Det är trots allt en riktigt sport, avslutar
Oliver med en syrlig hälsning till sin IFK-supportrande chef...
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UNIKT PROJEKT I SJUKHUSMILJÖ
GER VÄRDEFULL SPETSKOMPETENS
Ett av de mest spännande, och annorlunda, projekten framöver är det på
Ystads Lasarett..
– Nio av tio företag tackar nej till den här typen av uppdrag, men här har vi
möjligheten att bli experter inom ett visst område - branschledande rentav,
säger VD Rickard Groth.
Ystads Lasarett måste ta tag i sina avloppsproblem. Det innebär flera olika slags utmaningar.
– För det första är det Region Skåne som är
inblandade. LOU-upphandlingar ska till - riktat
mot en byggbransch som redan upplever ett
högt tryck. Regionen har dock ramavtal med
vissa byggfirmor, på liknande sätt som Re-new
av ramavtal med MKB.
– Vi kom in som underleverantör till det
företag (Malmö Bygg och Plåt) som fördelar ut
alla VVS-arbeten på Stjernfeldts. Vi kom alltså in
som underleverantör till en underleverantör - men
har 80 procent av det totala jobbet, säger Groth.
Beskriv uppdraget?

8

– Det är speciellt! Byggnaden är skyddsrumsklassad i fyra plan. Det innebär att att vi har andra
regler att förhålla oss till. Ett skyddsrum ska kunna
stå emot i krig, men sjukhus måste fungera även
i krig. Vi får förhålla oss till extrema regler – som
att man inte får göra ett hål i en vägg och sedan
fylla igen det - då blir det underminerat.
Sjukhusmiljön i sig är känslig, inte minst under
pandemitider.
– De har en delikat verksamhet med dialysmaskiner, infektionsavdelning, akutavdelning och
covidavspärrningar. Mitt i allt detta ska vi planera
in en avloppsrenovering där det är stora problem.
Parallellt med arbetet måste vi ha samtal med

drifttekniker och sjukhuschefer - det går ju inte
att stänga ner verksamheten. Det är en allvarlig
samhällsituation i pandemin. Hela upphandlingen
blir komplex och långt ifrån vardagen. Vi behöver
tänka till för att lösa hur man jobbar med ett
sjukhus i full drift, säger Groth och poängterar:
– Att ta sig an och utföra detta jobb är ett sätt
att bli branschledande. Vi skaffar oss spetskompetens. Region Skåne hade en tanke om hur det
skulle gå till - som vi fick förklara inte var praktisk
möjlig. Nu har vi fått alla att förstå att vi måste
börja vid ritbordet och där vi är i processen nu,
avslutar Groth.
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