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Re-new har gjort ett fantastiskt jobb. Att gå från ett litet bolag till att
omsätta nästan 100 miljoner på kort tid är väldigt bra.
Nästa steg för företaget handlar om hur man växlar upp konceptet
Jag har förstått att Re-new är väldigt bra på att hantera en för kunden
rätt jobbig process. Och just kundprocessen är det som jag tycker sticker
ut i nuläget och som det ska byggas vidare på.
Sedan behöver företaget gå igenom flera olika processer för att få bättre
lönsamhet - men också för att jobben ska gå smidigare.
Det handlar om två delar. Dels bättre arbetsmiljö. Dels ska kunden få
ännu bättre information och få ännu bättre hantering kring jobben som
utförs. Det tillsammans leder fram till bättre lönsamhet. Det är där vi har
fokus och det är där det görs förändringar på managementsidan.
Här och nu handlar relining annars om att marknaden först de senaste
åren blivit accepterat som en behandlingsform för dåliga rör. Vi tror att den
marknaden kommer att vidga sig av sig själv. Många kommer att behöva
förstärka sina rör och det går inte att byta ut dem alla. Man måste helt
enkelt nyttja relining för att klara kraven på fastigheter och rör.
Det konceptet som Re-new har utvecklat kan vi utveckla ytterligare i
Sverige. Vi har ett starkt fäste i Södra Sverige och i Göteborg har personalen
arbetat hårt på att få upp omsättningen.
Vi har ambitionen om att vara en av de tre största aktörerna i landet
inom det här området. Då måste man ta hand om personal och kunder på
professionellt sätt. Det är steg ett. Genom att förvärva andra företag, samt
få organisk tillväxt (som i Göteborg) är nästa steg. Jonas och de andra på
Göteborgsavdelningen har på egen hand visat att det finns en stark tillväxt.
Förvärvet av Spolpågarna är naturligtvis en stor sak. Det finns en stark
koppling mellan Spolpågarnas arbete och relining. Om spoling är att
åtgärda symptom – så är relining att åtgärda problemen. Därför finns en
naturlig marknadskoppling. I Göteborg finns för övrigt redan båda delarna.
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Jag tror att vi går ett väldigt spännande och trevlig tid till mötes, där
mycket av arbetet handlar om att vässa till alla processer. Samt mejsla ut
Re-new-konceptet. Det innebär hårda krav och att man från ledningen
supportar de anställda. För mig är den fas som Re-new går igenom en
mognadsfas för både organisation och marknad. Därför är det roligt och
viktigt att Rickard Groth ska vara kvar i organisationen i sin nya roll.

MERGIM KOLGJINI OM
ATT KLÄTTRA I GRADERNA
”JAG ÄR EN LEDARE.
INTE EN CHEF”
På Re-new finns det alltid karriärsmöjligheter.
Mergim Kolgjini är ett gott exempel på det. Han har på kort tid
gått från att vara lärling till att bli arbetsledare.
– Arbetsledare, projektledare, projektchef eller VD. Jag tror inte
det finns något jag inte klarar av, säger Mergim med ett garv.
Som för många andra kom Mergim Kolgjini in
i reliningbranschen av en slump.
– Min pappa försökte få mig att jobba i stall
eftersom min familj har en stark koppling til travsporten. Men under min uppväxt på Kroksbäck i
Malmö spelade jag mycket fotboll och höll på med
kampsport. Efterhand pluggade jag samhälle på
gymnasiet och kom in i produktionsbranschen.
Under tio år arbetade jag på Dresser Wayne där
jag byggde bensinpumpar. Främst var jag montör,
sedan arbetsledare i fyra år, produktionsledare
och produktionsplanerare.
När företaget flyttade till Skottland stannade
Kolgjini i Sverige.
– Tyvärr finns det inget liknande yrke i Sverige.
Jag var arbetslös i två månader och blev sedan
kontaktad av Björn Hägertz som jag kände sedan
barndomen. När han sa ordet ”relining” visste jag
inte var det var. Rensa avlopp? Nej tack - var min
första tanke. Sedan kom vi in på lönen och då
tänkte jag om, haha!
Vilka var dina första intryck av branschen och företaget?
– Att det var en ny och outvecklad bransch.
Det kändes som att de bara var i starten, menar
Mergim som kom in i företaget i september 2019.
– Alla sa att jobbet skulle vara svårt. Men när
jag väl fick chansen att jobba själv upptäckte
jag att det passade mig. Jag hade viss bakgrund
som passade för yrket. Ingen trodde att jag
skulle lyckas så snabbt, men det var inte som
att bygga en rymdraket och åka till månen. Allt
är egentligen ganska logiskt. Rören ska vara i
ordning och trycket ska vara bra.
Det verkar vara ett karaktärsdrag hos
dig att arbeta dig upp i graderna på
företag?
– Jag drivs av att klättra så högt som möjligt.
Oavsett vad jag gör försöker jag göra det så bra

jag kan, framförallt för min egen skull. Jag drivs
av framgång.
Hur ser du på framtiden efter tre år
på företaget?
– Det har hänt ganska mycket. Jag har blivit
arbetsledare och arbetar ändå som vanlig tekniker.
Jag sitter inte och ger direktiv. Jag är en ledare,
inte en chef. Att det gått så bra för företaget
är inspirerande och motiverande. Det är en
bransch med mycket personalomsättning vilket
också märkts.
Men du är kvar?

– Lojalitet mot sina kollegor och företagets
chefer är viktigt för mig. De gav mig chansen
trots att jag inte hade någon erfarenhet. Sådana
chanser ska man aldrig ta för givet. Tidigare var
jag van vid ”management by fear” och man blev
hela tiden påmind om att man var utbytbar. Här på
Re-new är det frihet under ansvar som jag gillar.
Hur ser du på framtiden?
–Jag är flexibel och jobbar där jag behövs. Det
spelar ingen roll vilken tjänst som de erbjuder.
Arbetsledare, projektledare, projektchef eller VD.
Jag tror inte det finns något jag inte klarar av.
3

TOBIAS LELLKY NY VD NÄR
RE-NEW SKA TA NÄSTA STEG
”DET ÄR INTE LUDDIGT.
VI SKA GASA!”
Re-new har fått en ny VD.
Från och med den 1 juni intar Tobias Lellky positionen och utgår
från kontoret i Malmö.
När Re-new ska ta nästa steg i sin utveckling, som
gått snabbt, måste expertis inom affärsområdesutveckling införskaffas. Under sen höst och vinter
2021 inleddes en rekryteringsprocess som ledde
till att Tobias Lellky fick förtroendet.
Närmast kommer Lellky från rollen som vd
för Plåtexpressen.
– Det ska bli väldigt kul och det är väldigt
inspirerande. För mig är detta en ny bransch med
nya människor med högt ställda mål.
Hur ser du på att det är en helt ny
bransch?
– Det i sig kan locka. Jag har tidigare gått från
byggbranschen till plåtbranschen och man skapar
sig ett intresse för det man jobbar med - samt får
erfarenheter och lärdom som går att ta vidare. Det
blir en ny sak att lära sig och det är delvis det man
drivs och lockas av.
Relining och spolning är inte ren byggbransch,
men jag vet hur det fungerar runt omkring.
Vad lockade med denna tjänst?
– Utmaningen. Att komma in i ett företag med
en konkret målbild med kapitalstarka ägare. Det
är inte luddigt. Vi ska gasa!
– Jag är driven som person och ledare och att ha
en styrelse och ägare som är likadan – det lockar.
Hur ser du på direktiven att fyrdubbla
omsättningen på tre år?
– Det blir tight, men är inte omöjligt. Vi ska
fortsätta utvecklas i samma takt som på sistone.
Det viktiga är att behålla stommen och de nuvarande medarbetarna måste själva tro på det. Det
blir nya företag och nya medarbetare framöver,
men Re-new och Spolpågarna står fortfarande
på samma grund.
Ofta lär sig företagsledare att inte
växa för snabbt?
– Exakt. Min uppgift blir att hålla ihop det. Det
blir viktigt att visa att jag tror på det och varför.
Då handlar det om att vara synlig och jordnära.
Jag brukar associera till lagidrott eftersom jag
kommer därifrån (handbollen). Får man alla att
dra åt samma håll går det att komma någonstans
och nå målbilder tillsammans.
– Jag ska inte vara någon pappersgubbe bakom
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ett skrivbord. Jag ska vara ute och träffa de andra
avdelningarna och företagen.
Det har du redan varit i ett första skede. Vilka intryck har du fått då?

– Mitt första intryck är att det är högt i tak
och väldigt bra människor inom organisationen.
Det är i sig också en förutsättning; att alla kan
snacka med varandra oavsett position i företaget.

RICKARD GROTH TAR NY ROLL
FRÅN OCH MED I SOMMAR
Ägardirektiven är tydliga.
Re-new ska gå från knappt 100 miljoner i omsättning idag till 400 miljoner till 2025.
För att klara av den fyrdubblingen måste Re-new växa organiskt, men också genom
förvärv.
Då väljer Rickard Groth att lämna vd-stolen och
kliva in i en annan roll.
– Man ska inte ha en position bara för sakens
skull. Jag är själv pappa till den här idén och
menar att det är någon som måste ta pucken med
affärsutveckling och förvärv. Eftersom jag själv är
delägare i företaget vill jag naturligtvis företagets
bästa, säger Groth.
– När man står inför förändringar känns det
märkligt, men jag är väldigt mån om att det ska
bli så bra som möjligt för Re-new. Tobias är
väldigt kommunikativ och rak - så som vi och
teamaet vill ha det.
För Groth väntar en ny tjänst inom organisation.
– Vi ska växa med förvärv och jag ska knyta ihop

kontakter runt om i hela norden. Vi ska bredda
oss även utanför Sveriges gränser.
– Parallellt kommer jag att jobba med affärsutveckling, som att bredda tjänsteutbudet. Det finns
närbesläktade tjänster till det vi redan gör, som
relining av ventilation och torrsugning. Vi har
även teknikutveckling framför oss. Re-new har ett
långt gånget ”know how” och i Sverige generellt
ligger vi långt framme ur ett Europeiskt perspektiv.
Hur ser du på att det kommer en vd
som har en helt annan bakgrund?
– Att hitta en vd som redan kan hela branschen
är svårt – och inte direkt nödvändigt. Det kan vara
positivt att få in nytt blod i branschen. Vi hade
inget fokus på att hitta någon som kunde relining,

vi andra kan ju de bitarna. Nu tar VD-rollen ny
form, med mer fokus på affärer och administartation,
och då behövde vi någon som kan just de bitarna.
Tobias Lellky går in i tjänst 1 juni.
– Det kommer att bli en rejäl överlämning. Jag
får successivt axla över ansvar och vi tar det utifrån
vad som händer.
Hur påverkar det Göteborgsavdelningen och Spolpågarna?
– Väldigt mycket. Under Tobias finns verksamhetscheferna och samarbetet dem emellan
blir centralt. Jag är övertygad om att det kommer
att fungera bra och jag ser fram emot att jobba
mer intensivt med andra saker inom företaget i
framtiden, säger Groth.
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JENNY PIZEVSKA I CENTRAL
ROLL PÅ TVÅ FÖRETAG
Jenny Pizevska har fått
en ny roll i samband med
sammanslagningen av
Spolpågarna och Re-new.
Numera är trotjänaren på
Spolpågarna löneansvarig
för båda företagen.
Sedan 2008 har Jenny Pizevska arbetat med
ekonomi och löneadministration på Spolpågarna,
senast under titeln ekonomichef. Idag hanterar
hon lönerna för två stora företag som numera
seglar under samma flagg.
– När ägarna gick i pension så fanns ingen
ansvarig kvar i företaget som tog ekonomichefsroll,
då hamnade det på mig. Jag har trivts väldigt bra
med det – och på företaget över huvud taget.
Det brukar ju finnas skäl till att man blir kvar
på samma jobb under 14 år…
Hur har dessa 14 år varit?
– Vi anställda har varit som en familj. Jag har
visserligen alltid varit ensam tjej, men jag har
stått nära ägarna och känt sig väldigt uppskattad.
Man har fått så mycket tillbaka. De har lyssnat
på mig och vi har alltid ställt upp för varandra.
Vi har anpassat oss efter varandra.
Ensam kvinna i en extremt grabbig
miljö? Hur har det påverkat?
– Inte jättemycket, för jag lyssnar inte alltid på
dem haha! Jag har själv fyra döttrar hemma, då
är det precis tvärtom. Jag har under alla år haft
en man som drivit ett åkeri och där finns också
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”Plötsligt blev det 53 ”nya” anställda att
ta hand om.”

bara män, jag har vant mig vid och kan hantera
den speciella miljön, säger Jenny och tillägger:
– En rolig detalj med ihopslagningen av företagen är att det numera finns några kvinnor man
kan prata med vilket är jätteroligt.
Hur har du upplevt ihopslagningen
från ditt perspektiv?
– Jag har fått en del nya uppgifter, som att ta
över lönerna för personalen på Re-new. Plötsligt
blev det 53 ”nya” anställda att ta hand om. Jag
tog över det i februari. Samtidigt har jag fått
lägga ifrån mig vissa uppgifter till en ny resurs
som hyrts in.
– Jag har länge varit ensam med det administrativa i Spolpågarna där det varit väldigt mycket
kring rapporteringen kring avfall - och just det
fanns det inte tid över till. Men jag tycker att det
har skapats en bra lösning!
Har du upplevt någon oro kring ägarskiftet på Spolpågarna?
– I början kändes det väldigt oroligt, innan
affären var helt färdig. Vi fick reda på det ganska
sent och jag var inblandad eftersom jag skulle ta
fram ekonomiska rapporter. Inledningsvis visste

man inte ens om man skulle få vara kvar eller hur
hur det framtida upplägget skulle se ut. Men när
Rickard och de andra presenterade lösningen
med Spolpågarna som en egen enhet kändes
det väldigt skönt.
– Men det är väldigt annorlunda nu. Det är
mycket mer kontroller av de ekonomiska nu,
ägarna vill se rapporter och så vidare. Det i sig
är inga problem, men man får jobba mer mot
skarpa datum. Överlag tycker jag att valet av
köpare blev väldigt bra. Hela upplägget som det
presenterats och tanken långsiktigt låter logiskt
och bra. Alternativet var att driva vidare det som
det var tidigare med ny ägare, men nu kan vi ta
hjälp av varandra och investera tillsammans.
Båda företagen kan ha hjälp av varandra. Det
känns jättespännande och även om det bara gått
ett halvår och det inte hänt så mycket, så har de
lyssnat på vad vi behövde för investeringar.
Hur ser du på framtiden?
– Jag ser mycket fram emot att få lära känna de
andra lite mer. Jag försöker att vara på Re-new två
gånger i månaden för det är alltid bra att ha ett
ansikte på den man jobbar med, avslutar Jenny.

20 ÅR I SAMMA BIL FÖR
SPOLPÅGARNAS SPOLPÅG
På Spolpågarna trivs personalen.
Fredrik Gullstrand har haft samma tjänst i 20 år och
lyfter fram friheten som en viktig anledning.
– Man får sköta sig själv.
20 år på samma jobb är det få som har.
– Tiden går fort när man har kul. Jag var
22 år när jag kom in första gången efter att ha
blivit hitlurad av min bror som redan jobbade på
företaget. Jag tog lastbilskort kort senare och på
den vägen är det. Då liksom nu kör jag spolbil
och trivs jättebra.
Vad är det fina med jobbet?
– Det är fritt och man sköter sig själv. Sedan
är det sällan samma grej hela tiden, det varierar
från ställe till ställe. Även kunderna är varierande.

Med sin rutin har Fredrik Gullstrand blivit en
viktig kugge i maskineriet. När vissa jobb kräver
expertis är det han som får uppdraget.
– Så har det blivit. Allt ifrån skitjobben som
ingen vill ha till de lite klurigare grejerna när det
är stopp som inte släpper eller någon ledning som
inte hittas – då ringer de mig.
Hur upplever du arbetsklimatet?
– Vi som är här på företaget har ett väldigt
sammansvetsat team som vet vad vi går för. Det
är en trygghet.

Hur ser du på ägarskiftet som genomförts?
– Det är ju ganska nytt, men jag är positiv och
tror att det var nödvändigt för att ta nästa steg.
Det ska tydligen investeras en hel del och det
har varit en av de större bristerna; det har varit
stiltje med nyinvesteringar. Spolbilen jag arbetar
i är från 2003 – den har varit med lika länge som
mig och behöver bytas ut.
– Jag är positivt inställd till de förändringar
som skett, säger Fredrik Gullstrand.
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VIKTIGT FÖRSTA
STORT JOBB ÅT HSB
Alla arbetsprojekt är viktiga.
Men vissa har större potential än andra.
Reliningsarbetet i Bostadsrättsföreningen Valby i Malmö är ett stort ”vanligt”
jobb - men ser också ut att kunna öppna viktiga dörrar i framtiden.
Normalt sett är det svårt att få in foten hos stora
organisationer som HSB och Riksbyggen. Det
är dock precis vad som nu skett när Brf Valby, i
korsningen Köpenhamnsvägen/Mariedalsvägen,
är föremål för relining.
– Organisationer som HSB och Riksbyggen
styr generellt sina föreningar till centrala val.
När det byts avtal, system och annat hamnar
uppdraget oftast hos någon som organisationen
redan har förtroende för. Vi har jobbat hårt med
att komma in på HSB och detta är utan tvekan
ett av de större jobben, i tiomiljonersklassen, vi
gjort för dem. Nu får vi ögonen på oss och blir
detta bra är naturligtvis förhoppningen att vi ska
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kunna vara med i upphandlingar på den fronten i
framtiden. HSB har faktiskt redan bett oss räkna
på fler jobb, säger Rickard Groth.
Bostadsrättsföreningen består av 117 lägenheter
med fyra huskroppar i centrala Malmö.
– Jobbet startade hösten 2021 och vi är på plats
med 5-6 man, Husen byggdes under 50-talet och
har således 70 år på nacken.
– Upphandlingsprocessen tog ett år: från
november 2020 till november 2021.
Nyckeln då var inte bara priset.
– Det var nog även vår ihärdighet kring uppvaktandet hos HSB. De är trots allt måna om
att konkurrensutsätta alla sina upphandlingar.

På ett sätt är detta ett klassikt reliningjobb där
få saker går utanför ramarna. Samtidigt är det
ett av de viktigaste projekten i Re-news historia.
– HSB och Riksbyggen är de som sitter med
flest bostadsrättsföreningar i landet. Det börjar
med att vi uppvaktar dem. När man väl kommit
in som leverantör så kommer förhoppningsvis
anbuden efter hand där man får chansen att vara
med i upphandlingarna.
Hur ser konkurrensen ut?
– Den flyttar sig från år till år, även geografiskt.
På den skånska marknaden har det kommit in
en handfull fler företag under 2021 vilket sätter
sina spår.

STABILITET NYCKELORD
PÅ GÖTEBORGSFILIALEN
På Göteborgsfilialen har verksamheten rullat på relativt ostört.
– Vi har fått ett par nya medarbetare och förhoppningsvis blir vi ytterligare
några efter sommaren, säger Jonas Dahlberg.
Efter en hastig utveckling på kort tid har Re-new
i Göteborg fått en tid av efterlängtad arbetsro.
– Det har mest rullat på. Vi har bra produktion
på alla arbetslagen som lett till fint resultat de tre
första månaderna, säger Dahlberg.
– Mycket handlar om att arbeta in det manskap
som finns nu. Eventuellt behöver vi fler efter
semestern. En eller två åtminstone. Men just nu
råder stiltje – alla sätter sig in i sina respektive
roller. Det är Oliver som gått från arbetsledare
till projektledare, annars är det mesta sig likt.
Två projekt går in i sin absoluta slutfas.
– Vi avslutar nu två större projekt som pågått
under lång tid. I november påbörjades ett i Kaverös
och ett på Räntaregård. Vi lämnar de fastigheterna
med bra känsla, god lönsamhet och hög trivsel.
– I början på förra året inleddes ett projekt
på Våmedalsvägen i Kållered. Där har vi haft
pågående projekt under ett års tid som hanterats
etappvis. Beställaren har fått ta många små beslut

i taget, istället för ett stort, vilket har uppskattats.
Det har skett, och sker, förändringar i Skåne med
kommande VD-byte och uppköp av Spolpågarna.
– Jag ser väldigt positivt på det här med Spolpågarna som blir ett av många nya förvärv och
jag är glad att Rickard stannar kvar i företaget.
Jag har även träffat Tobias Lellky som tar över
som VD och det känns som en man som är rätt
för uppgiften. Jag har höga förväntningar på både
honom och företaget i framtiden.
– I Göteborg utför vi redan både spoljobb
och relining, dock ej i så stor utsträckning som
Spolpågarna.
– Samtidigt är jag inte främmande för liknande
förvärv i Göteborg i framtiden, avslutar Jonas
Dahlberg.
Tre nya medarbetare har kommit igång i
Göteborg: Samedin Berisha, Patrik Linder och
Anton Hasselqvist. Samtliga har snabbt blivit
varma i kläderna.

”Inte främmande för liknande förvärv i Göteborg
i framtiden”.
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