”

Vi vill digitalisera
återvinningsbranschen”
– Stena Recycling

Stora besparingar med
elföretaget ELAJO

Det handlar om siffror
hos BYRÅN I GNOSJÖ

ÅGÅRDS BYGG växer
och rekryterar

Hitta rätt
i regionen
Känner du till alla hantverkare i din by? Vart
vänder du dig om du vill
få tag på en arkitekt eller
installera en ny elcentral?
Vilka lokala städbolag finns
det och vem kan hjälpa dig
med bemanning?
Det finns mängder av fina
företag i vår bygd men det
är svårt att ha koll på alla.
De som finns i det egna
samhället känner man
kanske till, men företagen
i grannsamhället har man
ofta dålig koll på.
Vi hoppas att guiden du
håller i handen kommer
att vara till hjälp för att du
snabbt och lätt ska hitta
Gnosjöregionens lokala
leverantörer. Och vem vet,
kanske hittar du nya
leverantörer som du
inte kände till tidigare.
Trevlig läsning!
önskar
Michael och redaktionen

M i c h a e l Å s t m a r,
ägare och
ansvarig utgivare,
GnosjoRegion.se
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Den nya generationens

BYGGENTREPRENÖR
Industrin i Gnosjöregionen fortsätter att utvecklas och Ågårds Bygg ser
till att göra det möjligt. Här byggs och renoveras i oförminskad takt.
TE X T: G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH. F OTO : G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH & Å G Å RDS BYGG A B .

– även om vi också jobbar mot privatsidan så är industribyggnation och entreprenad det område där vi växer mest,
säger Anton Davidsson.
I dagsläget pågår bland annat tillbygge
hos INCA Plast, som växer med 2000 m2,
och FIG Metall, som bygger ut 1300 m2.

 ”Vi är den nya generationens byggentreprenör”, säger Anton Davidsson (t.v.) och Jimmy Lundgren (t.h.), Ågårds Bygg.

 Nyligen avslutades en stor nyetablering på drygt
8000 m2 för Abrahamssons Järn, vid Stigamo Södra
i Jönköping.

En växande organisation

 Flera företag i regionen tar hjälp av Ågårds Bygg
för om- och tillbyggen. Hos Norima pågår en omfattande
kontorsrenovering, på bilden arbetsledare Jonas
Pettersson.
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– Förfrågningarna fortsätter att trilla
in och industrin satsar, trots att det i
vissa fall finns tecken på lite nedgång
i konjunkturen.
Han driver Ågårds Bygg tillsammans
med Jimmy Lundgren, och här handlar
det om en växande organisation som idag
omfattar ett 20-tal duktiga hantverkare.

– Vi har effektiviserat organisationen och
bland annat delat upp vår verksamhet i
två delar, dels en entreprenadavdelning
och dels en byggserviceavdelning,
berättar Jimmy.

Fokus på miljö och hållbarhet
Den nya strukturen har skapat ännu bättre
styrning i projekten, ännu mer effektivitet
– och därmed en ökad kostnadseffektivitet
vilket blir till kundernas fördel.
– Samtidigt jobbar vi också både
internt och externt med miljö- och hållbarhetsfrågor gällande material och återvinning. Ågårds Bygg håller som bäst
på att rekrytera nya medarbetare med
exempelvis kalkyl samt projektledningskompetenser, säger Jimmy.

Yrkesskicklighet och engagemang
Viktiga ledord hos Ågårds Bygg är öppenhet, yrkesskicklighet, engagemang och
ansvar. De profilerar sig gärna som den
”Nya Generationens Byggentreprenör”,
där nyckeln är teamwork tillsammans
med samtliga inblandade i projekten,
såväl medarbetare som underleverantörer, allt med syfte att uppnå högsta
möjliga kundnytta.

Rocknevägen 4 | 335 73 Hillerstorp
0370-227 77
info@agardsbygg.se
agardsbygg.se
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STORA
BESPARINGAR

Stegvägen 22 | 332 92 Gislaved
Värnamo 0370-470 00
Bredaryd 0370-37 41 50
Anderstorp 0371-58 74 50
Gislaved 0371-51 18 39
info@elajo.se
elajo.se

med smart elkoll

Med enkla medel kan industrin bli mer energieffektiv och göra stora
besparingar på sina energikostnader. Elajo har kunskap, resurser och lösningar.
TE X T: G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH. F OTO : G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH & EL A JO.

– ett företag gjorde en halv miljon
i besparingar på fasta energikostnader
under det första året. Ett annat företag,
Skeppshultcykeln, har blivit 20 procent
mer energieffektiva sedan vi genomförde
en energikartläggning, säger energiingenjör Sandra Vatn.

 Energiingenjör Sandra
Vatn hjälper företag med bland
annat energikartläggningar och
bidragsansökningar
på energisidan.

Energisamordning sänker kostnad
Det handlar alltså om energieffektivisering som gör stor skillnad. Sandra
Vatn besöker kontinuerligt industrier i
Gnosjöregionen för energikartläggning
och energisamordning. Effektstyrning är
något de jobbar aktivt med.

 Att ventilation och kyla funkar som den ska är
avgörande för energiförbrukningen. Anders
Nilsson bistår med den lagstadgade obligatoriska
ventilationskontrollen.
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 Elajo säljer kompetens och kunskap inom ett brett
teknikområde. ”Vi hjälper industrin att bli mer energieffektiv”, säjer Anders Nilsson och Sandra Vatn.

– Många vet inte hur en elfaktura är
uppbyggd, men industrin har i regel ett
effektabonnemang, och med rätt effektstyrning kan du optimera abonnemanget
och på så sätt sänka elkostnaden, säger
Sandra.
Den timme under månaden som är
mest energiintensiv är den som bestämmer
hur stort ditt abonnemang blir.
– Och med ett planerat effektuttag kan
du sänka dina kostnader, säger Sandra.

Energisamordning och Smart El-koll

Klimat, kyla och ventilation

Lösningen heter ”Smart Elkoll”, en mjukvara som fördelar effektuttaget över tid.
Detta är en investering som brukar betala
sig på mellan 1-3 år, förklarar Sandra.
Elajo kan också erbjuda ett serviceavtal
inom energisamordning.
– Energin är ofta en av de största utgifterna vid sidan av personal och material,
men det är sällan man har tid att jobba
med det – och det är här vi kommer in i
bilden. Laserkraft i Bredaryd har blivit
10 procent mer energieffektiva med oss
som energisamordnare sedan i somras,
säger Sandra.

En viktig del av energiarbetet är att
också ha koll på klimat, kyla och ventilation. Anders Nilsson, serviceledare, är certifierad för OVK, obligatorisk
ventilationskontroll.
– Alla publika anläggningar och flerfamiljshus med mer än två lägenheter är
skyldiga enligt lag att kontrollera ventilationen vart tredje år. Motsvarande är
periodiserad kylkontroll för större kylmaskiner. Här kan vi hjälpa till, säger
Anders.
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 Visste du att det finns experter på p rocesskyla nära dig? Kylcontroll AB med kontor i Smålandsstenar och Falköping
har 12 anställda och omsätter ca 25 MKR.

HANTVERKARE

Full kontroll

PÅ KYLAN I
PRODUKTIONEN

De är Gnosjöregionens experter på processkyla. Kylcontroll
skapar kundspecifika och energieffektiva lösningar med
tillgång till service dygnet runt.
TE X T: G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH. F OTO : G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH & K YL CONTR OL L A B .

– vi har väldigt hög tillgänglighet
och står på tå för jobben som dyker upp.
Kylcontroll är en väletablerad och pålitlig
partner, och det är därför vi tar marknadsandelar idag, säger Mikael Olsson.

Komplett serviceföretag
Mikael är en av tre delägare som driver
Kylcontroll sedan tolv år tillbaka.

Det handlar om ett komplett serviceföretag som vet vad det innebär att
skapa energieffektiva lösningar för
kylning och värmeåtervinning inom
plast- och processindustri.
Med 12 anställda och kontor både i
Smålandsstenar och Falköping servar
man mellersta och södra Sverige med
allt ifrån projektering, försäljning och
installation till service av kyl-, frysoch värmepumpsanläggningar. Man
utför också service och underhåll på
ammoniakanläggningar och kylanläggningar med CO2 som köldmedium.

Väletablerade och certifierade
 ”Vi kan möta höga krav på kylning och värmeåtervinning inom plastindustrin” säger (fr.v.) Björn Ferm,
Daniel Ankarbranth och Mikael Olsson.
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Som kund har du möjlighet att teckna
avtal för jourservice dygnet runt och
Kylcontroll erbjuder också periodisk
läcksökning för inrapportering till
kommunerna.

– Vi är certifierade inom köldmedieförordningen EU/517/2014 och inom
FR2000 för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är också personcertifierade
och ackrediterade för tryckprovning.
Det är inte många i vår bransch som
är så väletablerade, konstaterar Daniel
Ankarbranth, delägare.

Särskilt fokus på plastindustrin
Redan från start har man haft ett särskilt
fokus på plastindustrins behov av kylning
i produktionen.
– Vi har en väldigt hög förståelse för
plastindustrins krav. Vi erbjuder hög
teknisk kunskap, kompetens och tillgänglighet där vi gör en analys av kundens specifika behov. Varje kundlösning
är unik, säger Björn Ferm, delägare.
Kylcontroll servar alla på marknaden
förkommande fabrikat.
– Vi är ett litet företag men vi är väldigt homogena – och har väldigt hög
tillgänglighet. Det finns experter på
processkyla närmare än du tror! säger
Mikael Olsson.

 Energieffektiva processkylaggregat med inbyggd frikyla.

Dalsgatan 17 | 333 30 Smålandsstenar
0371-509 60
daniel@kylcontroll.se
Sidvallsgatan 7 | 521 36 Falköping
0515-184 60
mikael@kylcontroll.se
kylcontroll.se
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Måleri, tak, golv, snickare, el, VVS, bygghandel

230ELIT AB

BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

Smålandsstenar
230elit.se | 070-290 01 92
Bra på en hel del el. Grymma på ljus och led.
Privat, industri och mot byggföretag.

Värnamo
bsv.se | 010-130 03 00
Skapa hållbara avtryck tillsammans med bsv,
vi vill ”fånga, förstå och förverkliga” ditt projekt
med engagemang och rätt kompetens.

BEIJER BYGGMATERIAL AB
Värnamo
beijerbygg.se | 075-241 10 00
En av Sveriges största rikstäckande bygghandelskedjor. Här hittar du allt du behöver
från golv till nock och vi hjälper dig genom
hela byggprocessen.

BJUVENSJÖ VVS AB

Hillerstorp
bjuvensjovvs.se | 073-022 53 55
Ett serviceinriktat VVS-företag som drivs i sann
Hillerstorpsanda. Vi strävar efter snabb service,
god kvalitet och nöjda kunder.

BJÖRHAGS MÅLERI AB

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

Värnamo
bjorhags.se | 0370-166 90
Målerifirma med över 16 duktiga hantverkare
varav många specialiserade inom olika
områden. Välsorterad butik i Värnamo med
Flügger Färgs sortiment.

Våra värmepumpar är utvecklade för att klara det nordiska

BLOMÉNS BYGG AB

klimatet. Vi tillverkar dem i vår fabrik i Småland. Och vi låter

Anderstorp
blomensbygg.se | 0371-182 00
Sedan 1936 har vi hjälpt våra kunder att förverkliga
sina byggdrömmar. Vi kan göra det samma för
dig! Välkommen till oss.

bara certifierade specialister installera dem. Människor som
kan värme och värmepumpar utan och innan. Så fortsätt att
lägga din tid på det du helst vill. Välkommen till oss.

BYGG-BJÖRK I ANDERSTORP AB
Anderstorp
byggbjork.se | 0371-157 23
Det lokala byggföretaget med rötter sedan
1960-talet.

BYGGA GWG AB

Värnamo
byggagwg.se | 0370-37 13 30
Entreprenad, förtroendeuppdrag, byggservice
och fastighetsförvaltning. En privatägd byggfirma
med kontor i Värnamo, Gnosjö och Gislaved.

BYGGTJÄNST I ANDERSTORP AB

Anderstorp
byggtjanstatorp.se | 070-344 22 29
Vi kan det mesta inom bygg och renovering, från
ritning och minsta list till färdiga fabrikslokaler.
Välkommen att kontakta oss för offert!

BÄCKASKOGS BYGG &
FASTIGHETSSERVICE AB

Vaggeryd
bbfservice.se | 070-630 53 78
General- och totalentreprenader samt
bygg- och fastighetsservice. Vi åtar oss allt
inom bygg, murning och kakel. Vi förverkligar
dina drömmar!

BRAVIDA SVERIGE AB

www.ivt.se

GNOSJÖ
RÖRLEDNINGSAFFÄR
GNOSJÖ I REFTELE I ANDERSTORP I VAGGERYD

Web: www.gnosjoror.se
Mail: info@gnosjoror.se
Tel: 0370-332290

Värnamo
bravidavarnamo.se | 0370-69 27 00
Bravida i Värnamo arbetar med alla de funktioner
som ger fastigheter liv. Vi är en heltäckande
teknikpartner med verksamhet inom ett flertal
områden.

Mer

HANTVERKARE
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Färg – underhåll Golv, Vägg, Tak och Maskiner

CALLES ELSERVICE I
SMÅLANDSSTENAR AB

Industrifärg – Trä och Metall, Sprayfärg

Smålandsstenar
callesel.se | 0371-323 00
I mer än 30 år har vi hjälpt företag och privatpersoner med elinstallationer, maskinservice
och säkerhet. Vi ser till att ni har kontakt!

Arbetsplatsmattor – Entrémattor
Torkpapper – Hygien och Industri

COLORAMA CALLES FÄRGHALL
I GISLAVED

Städ – Kem, Redskap och Städsystem
Förbandsmaterial

Gislaved
callesfarg.se | 0371-100 69
Proffs på mer än färg!! Vi servar industrin med
färg-, städ-, skydds- och förbrukningsmaterial och
allt som en traditionell färghandel kan erbjuda.

Personskydd

DAMGAARDS MÅLERI & FÄRG AB

Städ och Sopmaskiner

Förbrukningsartiklar

Calles Färghall vill ge dig det absolut bästa – både när det
gäller produkter, leveranser och inte minst en personlig service.
Vi samarbetar med marknadens ledande leverantörer och
tillhandahåller artiklar inom många olika produktområden.

Värnamo
elteknik-vmo.se | 0370-65 44 26
Entreprenad, service och solceller. Vi ligger i
framkant med modern teknik, miljövänligt arbete
och energibesparing för smarta helhetslösningar.


FRANSSON BYGG I VÄRNAMO AB

Värnamo
fransson-bygg.se | 0370-231 80
Bygger, reparerar och renoverar. Vi samordnar allt
från bygglov, ritningar, kvalitetsansvarig, markarbete, kakelsättning och EL/VVS-installationer.

GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB

Gnosjö
gnosjoror.se | 0370-33 22 90
Din leverantör av värmepumpar, VVS installationer, industrirör, badrumsinredning, eldningsolja & diesel, solvärme m.m.

Reftele
damgaards.se | 0371-206 45
Allt inom måleri invändigt och utvändigt, epoxibehandling av golv, sprutmålning och målning
av plåttak. Lagerbutik med Demidekk, Lady
& Jotunfärg.

HARTVIGSONS BYGG AB

DAVIDS ELTEKNIK AB

HEK BYGG GNOSJÖ AB

Gnosjö
davidsel.se | 0370-32 51 90
Heltäckande installatör och servicepartner
inom underhåll av elektriska anläggningar och
maskiner. Lösningar inom el, nätverk, larm, data
och KNX.

EL-AGENTEN I SKILLINGARYD AB

Välkomme
till vår but n
ik
i Gislaved!

ELTEKNIK I VÄRNAMO AB

Hillerstorp
el-agenten.se | 0370-253 30
Installationer inom el, tele, data, brandlarm,
inbrottslarm, automation och industriservice,
värmepumpar och kyla. Reparation av hushållsmaskiner.

Hestra
hartvigsonsbygg.se | 0370-33 45 50
Renoveringar, tillbyggnader och inredningsarbeten samt en del nybyggnation. Vi utgår från
Hestra och verkar i Gnosjöregionen.

Gnosjö
hekbygg.se | 0370-35 07 40	
En komplett byggpartner i stora som små
byggprojekt. Vårt team utgörs av snickare,
projektledare, plattsättare och golvläggare
– allt du behöver.

JANNES BRUNNSBORRNING AB

Burseryd
jannesbrunnsborrning.se | 0371-506 60
Vattenborrning, Energiborrning, Entreprenadborrning, Miljöborrning, Hydraulsprängning och
pumpinstallationer!

ELAJO

Gislaved
elajo.se | 0371-51 18 39
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanikoch energiföretag med bred kompetens och
kunnig personal.

Mer
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Järvägsgatan 14, 332 30 GISLAVED
Tel: 0371-100 69 • info@callesfarg.se • www.callesfarg.se
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LIND’S MÅLERISERVICE

Mer
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JOHANS KAKEL OCH DESIGN AB

Gnosjö
johanskakeldesign.se | 076-170 82 51
Plattsättningsföretag som utför arbeten inom
våtrum och övriga ytor där kakel och klinker
används. Även murning, putsning och totalentreprenad.

KALLINS MÅLERI AB

Hillerstorp
kallinsmaleri.se | 070-679 34 93
Måleriarbeten invändigt och utvändigt hos
industrier och privatpersoner. Även tapetsering,
fönstermålning samt vävsättning.

KLANG BYGG AB

Kulltorp
073-659 95 35
Måleriarbete in- och utvändigt hos företag och
privatpersoner. Även sprutlackering av dörrar
och luckor samt mindre reparationer in- och
utvändigt.

LUKAS BYGG

Hillerstorp
076-213 98 50
Byggföretaget som levererar effektivitet och
kvalitet med kundens önskemål i fokus. Målet
är att skapa kundens drömhem inom rimliga
kostnader.

M2 I VÄRNAMO AB

Värnamo
m2bygg.com | 070-273 22 82
M2 bygg AB är ett lokalt byggföretag baserat i
Värnamo, som utför allt inom byggnadsarbete.
Nybyggnad såväl som renoveringar.

Gislaved
klangbygg.se | 0371-800 45
Klang Bygg AB är ett lokat byggföretag med bred
kompetens. Vi vänder oss till både företag och
privatpersoner och utför all form av byggnation.

Anderstorp
kraftringen.se | 010-122 70 00
Få mer kraft i företaget! Kraftringen tar ansvar
för framtidens energi och ett hållbart energisystem. Fiber, elhandel och solceller för företag.

LN-KYLA AB

NOBA EL & SÄKERHET AB
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ODINS ELEKTRISKA AB

TECHTAK I SMÅLAND AB

Smålandsstenar
odins.se | 0371-300 36
Elinstallationer, privat & företag, samt installation
av ställverk för både låg- och högspänning.

PIERRE MURARE AB

Nissafors
070-273 73 39
Pierre Murare Ab utgår från Nissafors. Din eller
ditt företags Murare, Plattsättare till alla sorters rum. Kakel, Klinker, Murning, Betong.

RÖRBOLAGET I SMÅLANDSSTENAR AB

Hillerstorp
rormokeriet.se | 0370-261 65
Vi förser Gnosjöregionen med professionella
VVS-tjänster genom installation, reparation och
service. Butik med utställning i Hillerstorp.

MÖLLERS MARK & BYGG AB

Gnosjö
ln-kyla.se | 0370-922 53
LN-Kyla projekterar, installerar och servar alla
typer av kyl- och klimatanläggningar samt tillhandahåller ett brett sortiment av produkter.

Värnamo
ljungmal.se | 0370-131 97
Tre anrika målerifirmor blev en, och tillsammans
har vi varit verksamma i över 300 år med bred
erfarenhet av både stora och små målningsuppdrag.

RÖRMOKERIET A&M AB

Smålandsstenar
kylcontroll.se | 0371-509 60
Kylcontroll - ett komplett serviceföretag
gällande projektering, försäljning, installation
och service av kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar.

Smålandsstenar
markobygg.com | 070-344 28 67
Vi åtar oss det mesta inom bygg och markarbeten, hela vägen från idé till ”nyckelfärdigt”,
i nära samarbete med övriga entreprenörer.

SMÅLANDS MÅLERI AB

Gnosjö
xlbygg.se/nordbackstra | 0370-33 23 00
Byggvaruföretag i Gnosjö som tillhandahåller
ett mycket brett lagersortiment och som även
kan bistå med alla förekommande byggmaterial
och produkter.

Smålandsstenar
rorbolaget.com | 0371-308 15
VVS-företag med erfarenhet och kompetens.
Vi erbjuder installation, service samt vår butik
med ett brett sortiment av det mesta inom bad
och värme.

KRAFTRINGEN AB

KYLCONTROLL AB

NORDBÄCKS TRÄ

Värnamo
techtak.se | 0370-187 10
Med 35 års branscherfarenhet är vi ett av Sveriges
ledande bolag inom takläggning. Vi levererar
trygga och kompletta tätskiktslösningar.

TOMMY TAK GISLAVED AB

Gislaved
tommytak.se | 070-378 09 47
Vi erbjuder takarbeten i papp, pannor och plåt;
brandtätningar; läcktätning av trycksatta
system samt byte och montering av rökluckor
och lantaniner.

VÄRNAMO GOLV AB

Värnamo
varnamogolv.se | 0370-35 51 70
Auktoriserat golvföretag som utför alla former av
golventreprenörsarbeten. Vi har även försäljning
av golvmaterial och är anslutna till GVK.

WESTBO ELTEKNIK AB

Hillerstorp
westboelteknik.se | 0370-222 99
Vi erbjuder våra kunder i Gnosjöregionen tjänster
inom elinstallation, service, tele, data, larm,
passagesystem, CCTV och fiberinstallation.

ÅGÅRDS BYGG AB

Hillerstorp
agardsbygg.se | 0370-227 77
Nya generationens byggentreprenör
– Entreprenad – Byggservice – Skador.

Smålandsstenar
noba.se | 0371-323 70
Vi utför de flesta typer av elektriska installationer
och hjälper gärna till från projektering till färdig
installation. Välkommen att kontakta oss!

Hantverkare | 15

Växande

FASTIGHETER

STÄDBOLAG
BREDDAR
UTBUDET
På bara tre år har Cleanera gått från två till 25 fastanställda. Med välutbildad
personal tar man nu nästa steg – och utvecklar industristädningen.
TE X T: G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH. F OTO : CL E A NER A .

kompetens och kapacitet är två viktiga
ledord när Cleanera tar sikte mot framtiden. Verksamheten som startade 2016
har idag landat flera stora kunder.
– Vi har bland annat skrivit avtal
med ett par kommuner vilket gjort att
vi har fått anställa ytterligare personal.
Därigenom har vi också förankrat oss
närmare Jönköping och servar idag ett
område som sträcker sig ända ner mot
Ljungby, säger vd Alexander Åsberg.

Tar hand om den riktigt tuffa smutsen
Från första början har Cleanera profilerat
sig som en helhetsleverantör av fastighetsservice, lokalvård och utomhusskötsel.
Man levererar också fruktkorgar, kaffemaskiner och entrémattor till företag.
Nu tar man särskilt sikte på industristäd
i Gnosjöregionen.
– Det här är något vi jobbar hårt med att
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 Torrisblästring rengör ytan effektivt utan restprodukter
och efterlämnar ett helt torrt resultat.

utveckla. Vi är redan starka när det gäller
exempelvis höghöjdstädning. Nu har vi
även investerat i ett system för rengöring av
den riktigt tuffa smutsen, säger Alexander.

Miljövänligt och effektivt
Det handlar om torrisblästring, ett miljövänligt, effektivt och tidsbesparande
alternativ till traditionella industriella
rengöringsmetoder. Metoden, som innebär att kolsyrepellets blästras på den

 Med 25 fastanställda har Cleanera blivit en betydande
aktör inom städbranschen i Gnosjöregionen, berättar vd
Alexander Åsberg och teamledare Anna Frank.
 Höghöjdsstädning på exempelvis balkar och ventilationsrör kan vara komplicerat. Här har Cleanera både rätt
utrustning och rätt utbildning för att ta hand om smutsen.

smutsiga ytan, är helt torr och ger inga
restprodukter att sanera. Det enda du
behöver göra är att dammsuga eller borsta
upp smutsen som tagits bort.
– Du slipper kraftiga kemikalier och
får ett bättre och snabbare slutresultat.
Det här är ett viktigt steg i vårt mål är att
hjälpa den här regionen med miljövänlig
och effektiv industristädning, säger
Alexander.

Cleanera Academy utbildar personalen
En välutbildad personal är också en viktig faktor för att nå målet. Företaget
har sin egen internutbildning, Cleanera
Academy, som ger medarbetare möjlighet att växa och göra karriär.
– Det har resulterat i motiverad och
väldigt duktig personal. Nu kör vi på för
fullt, för vi har stora visioner för framtiden,
säger Alexander.

Besöksadress: High Chaparral
335 96 Kulltorp
0370-33 30 80
info@cleanera.se
cleanera.se
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Centrallagret i Hillerstorp har...

FASTIGHETER
Städ, tvätt, larm, säkerhet, fastigheter, service

...alltid en ledig plats!

AB ARVIDS BOK- OCH
KONTORSCENTER

Anderstorp
arvids.se | 0371-58 77 50
Arvids finns i Anderstorp och Värnamo. Vi har
ett brett utbud av kontorsmaterial, städ/hygien,
emballage och böcker. Vi säljer även kaffemaskiner.

BERGMAN & SON AB		

8 000 m2 lageryta
8 000 pallplatser
10 lastportar
2 000 m2 lastzon

Värnamo
0370-195 00
Familjeföretaget som under namnet Tvättbjörnarna erbjuder kemtvätt, tvätt av möbler
samt även hjälp vid brand- och vattenskador.

BRAVIDA SVERIGE AB
Värnamo
bravidavarnamo.se | 0370-69 27 00
Bravida i Värnamo arbetar med alla de funktioner
som ger fastigheter liv. Vi är en heltäckande
teknikpartner med verksamhet inom ett flertal
områden.

BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

Centrallagret hjälper dig med lager och logistik. Lagret är ca.
8 000 m2 och över 7 m till takstol. Vi har ca 8 000 pallplatser i
pallställ och torgytor för in- och utlastning. Våra 10 st lastportar är väderskyddade och utanför finns en stor vändplan.

er
Vi hjäloglp
istiken!

dig med

Värnamo
bsv.se | 010-130 03 00
Skapa hållbara avtryck tillsammans med bsv,
vi vill ”fånga, förstå och förverkliga” ditt projekt
med engagemang och rätt kompetens.

CALLES ELSERVICE I
SMÅLANDSSTENAR AB

Smålandsstenar
callesel.se | 0371-323 00
I mer än 30 år har vi hjälpt företag och privatpersoner med elinstallationer, maskinservice
och säkerhet. Vi ser till att ni har kontakt!


CENTRALLAGRET I HILLERSTORP AB
Hillerstorp
centrallagret.se | 0370-37 36 30
8 000 m2 och över 7 m till takstol. Vi har ca 8 000
pallplatser i pallställ och torgytor för in- och
utlastning samt 10 väderskyddade lastportar.

CLEANERA AB

Kulltorp
cleanera.se | 0370-33 30 80
Allt från lokalvård och underhåll till frukostservice
och gräsklippning – med effektiva metoder,
utbildad personal och miljövänliga lösningar.


CRENOVA

Värnamo
crenovagruppen.se | 0370-30 56 00
Crenovagruppen erbjuder tjänster inom städ
och fastighetsskötsel. Allt ifrån hemstädning till
branschanpassade lösningar.


CSS STÄD

Skillingaryd
css-stadservice.se | 070-592 82 60
Vi levererar städtjänster både till företag och
privatpersoner och erbjuder även trädgårds
arbete, fönsterputsning och flyttjänster.


ELTE LARMTEKNIK AB

Gislaved
elte.nu | 020-80 70 60
INBROTTS- BRANDLARM, KAMERA OCH PASSERSYSTEM Vänd Er med förtroende till oss! ”Vi kan
säkerhetssystem”.


Mer

FASTIGHETER

Mikael Thulin | 0370-37 36 31 | mikael.thulin@centrallagret.se
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Mer

FASTIGHETER

FORSFAST AB

Forsheda
forsfastab.se | 073- 387 18 02
Vi äger, utvecklar och förvaltar Gamla Gummifabriken i Forsheda. Här erbjuds moderna,
flexibla lokaler för industriproduktion, lager
och kontor.

GISLAVED ENERGI AB

Gislaved
gislavedenergi.se | 0371-58 91 10
Det lokala energibolaget. Med enkelhet, närhet
och service vill vi vara det naturliga valet för el,
nät, ljus och värme i Gislaveds kommun.

GISLAVEDSHUS AB

Gislaved
gislavedshus.se | 0371-56 67 00
Gislavedshus äger och förvaltar ca 2 300
lägenheter, ett antal affärs- och kontorslokaler,
serviceanläggningar, förskolor, garage och
carportar.

GNOSJÖ STÄD AB
Gnosjö
gnosjostad.se | 070-389 92 23
Vi erbjuder företagsstädning och hemstädning i
hela Gnosjöregionen. Även fönsterputsning, flyttstädning, trädgårdsarbete och snöskottning.

GNOSJÖ – VÄRNAMO SOTNINGSOCH VENTILATIONSRENSNINGS AB
Gnosjö
gvsv.se | 0370-923 47
Från sotning och brandskyddskontroll av
eldstäder och rökkanaler till energirådgivning,
energideklaration, ventilationskontroll och
radonmätning.

IRE & LIND TRÄDGÅRD AB

Skillingaryd
irelindtradgard.se | 072-306 27 44
Trädgårdsdesign, nyanläggning och skötsel.
Stenläggningar, entréer och utemiljö. Vi förverkligar trädgårdsdrömmar hos företag och
privatpersoner.
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KRAFTRINGEN AB
Anderstorp
kraftringen.se | 010-122 70 00
Få mer kraft i företaget! Kraftringen tar ansvar
för framtidens energi och ett hållbart energisystem. Fiber, elhandel och solceller för företag.

SVENSKA STADSNÄT
– EN DEL AV TELIA SVERIGE AB

Gislaved
svenskastadsnat.se | 08-901 00
Vi erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner. En framtidssäker fiberlösning med stabila tjänster.

NOBA EL & SÄKERHET AB
Smålandsstenar
noba.se | 0371-323 70
Vi utför de flesta typer av elektriska installationer
och hjälper gärna till från projektering till färdig
installation. Välkommen att kontakta oss!

NYFOSA I VÄRNAMO FASTIGHETER AB
Värnamo
nyfosa.se | 0370-69 49 00
Vårt jobb är att förbättra värden. Nyfosa är ett
opportunistiskt fastighetsbolag. Det betyder att vi
söker värden som andra inte ser.

OLLES STÄDSERVICE
Värnamo
ollesstad.se | 070-631 49 26
Ett litet och personligt städföretag med nära kundkontakt. Vi utgår från Värnamo och servar företag
och privatpersoner i hela Gnosjöregionen.

SECURITAS DIRECT/
PROTECTUM SVERIGE
Gislaved
protectum.nu | 010-498 60 00
Securitas Direct / Protectum är en av västsveriges främsta säkerhetsleverantör inom
inbrottslarm, lås, passersystem, brandlarm
samt kameraövervakning.

STÄD DA’X I VÄRNAMO AB
Värnamo
stad-dax.com | 072-565 22 02
Skadedjursbekämpning, kontorstäd, hemstäd,
flyttstäd, byggstäd, golvvård, trappstädning,
gårdsskötsel, företagsstäd. Även mindre trädgårdsarbete.

WESTBO ELTEKNIK AB
Hillerstorp
westboelteknik.se | 070-662 93 58
Vi erbjuder våra kunder i Gnosjöregionen tjänster
inom elinstallation, service, tele, data, larm,
passagesystem, CCTV och fiberinstallation.


BIL, TRANSPORT, RESOR
Truckar, transport, entreprenad, verkstad, däck, fälgar, företagsresor
ALVÉN & INGVARSSON AB

FINNVEDENS BIL AB

BOMAN & GARDHAGE SPEDITION AB

FINNVEDENS EXPRESSTRANSPORT AB		

Smålandsstenar
alven-ingvarsson.se | 0371-301 48
Alvén & Ingvarsson AB är en komplett däckverkstad för personbil. Vi erbjuder ett stort sortiment på både däck och fälg i alla prisklasser.

Värnamo
bomangardhage.se | 0370-474 15
Norgeexperten med dagliga avgångar från
Värnamo till Oslo med omnejd. Även linjetrafik
till övriga Europa, tullhandlingar och budbilstransporter.

BOMAN EXPRESS LOGISTICS AB

Värnamo
bomanexpress.se | 073-660 70 00
Rätt gods på rätt plats – i rätt tid! Vi löser dina
transportbehov. Högsta kvalitet och bästa service
till konkurrenskraftigt pris.

Värnamo
finnvedensbil.se | 0370-425 00
Finnvedens Bil är en auktoriserad bilåterförsäljare för Volvo, Renault och Dacia. Företaget
grundades 1936 och finns idag på 3 orter.

Värnamo
finnvedensexpress.se | 0370-180 50
Det lilla företaget med de stora resurserna. Vi
utför snabba och säkra transporter i Sverige och
hela Europa dygnet runt, 365 dagar om året.

FORDSTORE BILMÅNSSON

Värnamo
bilmansson.com | 0370-34 38 00
Vi säljer och servar Ford i Halmstad och Värnamo.
Vi är en av Europas största Mustangåterförsäljare och Sveriges 5:e största Fordåterförsäljare.

DÄCKCENTER I ANDERSTORP AB

Anderstorp
dackcenter.cc | 0371-166 96
Kvalitet, säkerhet och ett brett sortiment från
ledande tillverkare – på däck och fälgar är vi
svårslagna! Även däckhotell och SMS med
tidsbokning.

Mer

BIL, TRANSPORT, RESOR
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GNOSJÖ EXPRESS

Mer

BIL, TRANSPORT, RESOR

GNOSJÖ TRAFIK AB

Gnosjö
gnosjotrafik.se | 0370-33 18 70
Gnosjö Trafik AB är en del av den moderna Gnosjöandans förverkligande.


GRANSTRÖMS ÅKERI AB

Smålandsstenar
granstromsakeri.se | 0371-337 30
Transporter med personlig service och hög kvalitet
sedan 1960-talet. Med direktkontakt från Smålandsstenar till mottagaren, utan mellanhänder.

HESTRA TRUCK & MASKIN AB

Budbilar över hela
Sverige, Norden och Europa!
Boka på 0370-33 18 70

Hestra
hestratruck.se | 0370-33 59 20
En komplett leverantör inom materialhantering för
industrin. Nya och begagnade truckar och tillbehör, kundanpassade lösningar och serviceavtal.

HILLERSTORPS SCHAKT AB

Hillerstorp
hillerstorpsschakt.se | 0370-225 08
Hillerstorps Schakt AB är ett entreprenadföretag
med stor bredd. Vi åtar oss arbeten inom kabel-,
energi- och markentreprenader.

RESIA		

Värnamo
resia.se | 0370-30 05 30
Resebyrån för små och medelstora företag. Vi
hjälper dig med affärsresor och gruppresor av hög
kvalitet, med personlig service och ett brett utbud.

SCHULZ RESOR AB

Bredaryd
schulzresor.se | 0370-33 60 10
Hos oss bokar du gruppresan för företaget.
Kort eller lång, utomlands eller i Sverige, resa
med skräddarsytt program och boende
– vi finns här för er!

SVENSTIGS BIL AB

Värnamo
svenstigs.se | 0370-205 00
Svenstigs Bil är auktoriserade för Audi, Volkswagen,
Skoda, VW Transportbilar och Scania. Vi finns i
Värnamo, Gislaved, Smålandsstenar och Halmstad.

VÄRNAMO SPRÄNGTJÄNST AB

Gnosjö
varnamosprangtjanst.se | 070-569 02 50
Auktoriserad Bergssprängare som utför bergssprängning på entreprenad för alla tänkbara
markarbeten såsom husgrunder, rörgravar,
kabeldiken m.m.

VÄSTBO LASTBILCENTRAL AB
LINGMERTHS RESEBYRÅ AB

Gislaved
lingmerths.se | 010-122 67 95
Resebyråverksamhet med fullservice; affärsresor
och tjänsteresor; privatresor och semesterresor; gruppresor och konferensresor.

LÅNGHULTS MARKTJÄNST AB

Gislaved
langhult.se | 0371-520 24
Alla förekommande arbeten inom anläggning
och markarbeten; asfaltering, grundläggning
av byggnader, rörschakter, markbyggnad,
stenläggning m.m.

Smålandsstenar
vastbolbc.se | 0371-311 60
Grävning, transporter och snöröjning liksom sopning och avfallshantering. Egna bergtäkter och
naturgrustäkter. Även sortering av industriavfall.

WINDINGS UTBILDNINGSCENTER AB
Värnamo
windings.se | 0370-826 55
Komplett leverantör av säkerhetsutbildning
inom truck, lift, fallskydd, travers, hjullastare,
teleskoplastare. Även Första Hjälpen och Heta
Arbeten.

NTEX AB

www.gnosjotrafik.se

Gislaved
ntex.se | 0371-58 87 70
Vi erbjuder kompletta logistiklösningar
anpassade för ditt företags samlade behov av
transporter. Flexibelt och med ett nära-kundenperspektiv.
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Vi gillar

FREDRIC SVALIN
SÄLJCHEF,
DATAKRAFT
I SMÅLAND AB

Vi som är nya på orten är i stort
behov av att bygga relationer och
stärka samarbeten. GnosjoRegion.se
är en viktig spindel i nätet för att nå
ut till andra företag.”
MICHAEL BENGTSSON, PLATSCHEF,
FORDSTORE BILMÅNSSON VÄRNAMO

”Vi är lokala och gillar att
jobba med lokala leverantörer och kunder. Därför är
GnosjoRegion.se ett naturligt
val för oss att synas på.”

KENNETH SKOOGH
VD/ÄGARE, CALLES
FÄRGHALL I GISLAVED
AB
”GnosjoRegion.se hjälper oss
att nå industriföretagen med
budskapet om vårt breda
sortiment, om att vi inte bara
har färg.”

JIMMY LUNDGREN
VD, ÅGÅRDS
BYGGSERVICE AB

I februari 2019

slogs portarna upp till nya
FordStore anläggningen på
Bredasten i Värnamo. FordStore
är en av Europas största Mustangåterförsäljare och Sveriges 5:e
största Fordåterförsäljare.

”Vi lägger fokus på
hemmaplan och tror att
GnosjoRegion.se är ett bra
forum för att nå ut i regionen.
Det är ett självklart val.”

ALEXANDER ÅSBERG
VD, CLEANERA AB
”Jag upplever att
GnosjoRegion.se når ut på
ett bra sätt och jag tycker
att magasinet och reportagen
är väldigt bra.”

PATRIK ELD
DELÄGARE OCH VD,
PULS BEMANNING AB
”GnosjoRegion.se är en positiv
drivkraft i området som
vi gärna ställer oss bakom
eftersom det också är vår
region.”

RONNY HÖÖG
DELÄGARE, WESTBO
ELTEKNIK AB
”Alla våra kunder finns med i
GnosjoRegion.se så det är bra
för oss att också synas där.”

MARKUS SVENSSON
REVISOR,
REVISORSGRUPPEN I
VÄRNAMO AB
”Många av våra kunder är medlemmar i GnosjoRegion.se.
Därför är det också ett bra
forum för oss att synas i.”

EVA FÄLTH
KONTORSCHEF
SWEDBANK GISLAVED,
GNOSJÖ, VÄRNAMO
”Det är en självklarhet för oss
att vara medlemmar. Som
bank vill vi vara en naturlig
del av Gnosjöregionen och
genom vårt medlemskap kan
vi både ta emot och bidra till
affärsnytta.”
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SERVICE OCH
REPARATION AV MASKINER
ANDERSTORP HYDRAULIK AB
Anderstorp
anderstorphydraulik.se | 0371-182 80
Industrins självklara partner inom service,
underhåll och konstruktion av hydrauliksystem.
Försäljning av komponenter och smörjmedel.

GISLAVED ELMOTORSERVICE AB
Gislaved
gislavedelmotorservice.se | 0371-125 10
Hos oss får du hjälp med omlindningar, reparationer
av elmotorer, växlar, pumpar, samt andra drivutrustningar. Lagerför kullager, motorer, kilremmar.

TMA SERVICE I ANDERSTORP AB

Anderstorp
tmaservice.se | 0371-57 52 00
Din kompletta partner för maskinservice inom
plastindustrin.

UNOFLOW AB
(F.D. FREMA INDUSTRISERVICE AB)
Burseryd
unoflow.se | 030-39 37 25
Unoflow AB säljer kompressorer & tryckluftsutrustning till den nordiska marknaden, samt
utför kompressorservice i Västsverige och
Gnosjöregionen.

HELA MIG MASSAGE & HÄLSA

Kulltorp
helamigmassage.se | 070- 598 37 66
Vi arbetar med Bicom bioresonans. Med en
kompletterande analysmetod mäter vi näringsstatus, vitaminer och mineraler.

K-BEMANNING AB

Värnamo
k-bemanning.se | 0371-58 61 91
K-Bemanning startades 2004 och har idag kontor i
Värnamo och Gislaved. Vår affärsidé är att lokalt
lösa företags bemanningsbehov främst inom industrin.

KRONANS APOTEK VÄRNAMO

Värnamo
kdapotek.se | 010-240 60 00
Läkemedel, recepthantering och rådgivning.
Upptäck också vårt stora utbud av produkter inom
hälsa, skönhet och livsstil. Välkommen in!



KRONANS APOTEK ANDERSTORP

Anderstorp
kronansapotek.se | 010-240 60 00
Läkemedel, recepthantering och rådgivning.
Upptäck också vårt stora utbud av produkter inom
hälsa, skönhet och livsstil. Välkommen in!

Gislaved
kronansapotek.se | 010-240 60 00
Läkemedel, recepthantering och rådgivning.
Upptäck också vårt stora utbud av produkter inom
hälsa, skönhet och livsstil. Välkommen in!

Gislaved
pmservice.se
Vi är specialister på excenterpressar och kan erbjuda
kostnadseffektiv service, förebyggande underhåll,
ombyggnad och reparationer samt reservdelar.

Skillingaryd
kronansapotek.se | 010-240 60 00
Läkemedel, recepthantering och rådgivning.
Upptäck också vårt stora utbud av produkter inom
hälsa, skönhet och livsstil. Välkommen in!



KRONANS APOTEK GISLAVED

PM SERVICE

KRONANS APOTEK SKILLINGARYD

ONEPARTNERGROUP GGVV

Anderstorp
onepartnergroup.se | 0370-51 05 60
Din lokala samarbetspartner då det gäller
bemanning, rekrytering och funktionslösningar.
Vi kan även bistå med HR-stöd, utbildningar och
chefsstöd.


PULS BEMANNING AB

Anderstorp
pulsbemanning.se | 0371-176 30
PULS Bemanning är ett företag med kraft. Vi har
över 200 nöjda kunder och ett växande team av
medarbetare över hela vår region. Välkommen
till PULS!


PERSONAL

EKONOMI

Bemanning, rekrytering, headhunting, sommarjobb, tester, analyser, hälsa

Bank, försäkringar, bokföring, revisorer, advokater, jurister

AKTIV BEMANNING I SMÅLAND AB

Värnamo
aktivbemanning.se | 0370-30 15 50
Auktoriserat bemanningsföretag med tjänster
inom rekrytering, utbildning i truck & säkra lyft,
uthyrning av kontors-, lager- & produktionsyta.

AVONOVA FÖRETAGSHÄLSA

Värnamo
avonova.se | 0370-33 34 30
Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsovård och ledarutveckling. Lokalt finns vi i Värnamo
och Skillingaryd, men har verksamhet i hela landet.

BEMANNINGSPOOLEN AB

Värnamo
bemanningspoolen.se | 0370-198 80
Ett rekryterings- och bemanningsföretag som
står för närhet, erfarenhet och engagemang.

CODEQ AB

Värnamo
codeq.se | 0370-123 00
Codeq är en lokal partner för rekrytering och
uthyrning och allra bäst på tekniker, ingenjörer
och ledare. Vi utbildar/tränar även ledare och
team.
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AMBER ADVOKATER

Värnamo
amberadvokater.se | 0370-37 87 70
Vi erbjuder juridisk rådgivning i toppklass. Anlita
oss när det gäller t ex affärsjuridik, obeståndsrätt, familjerätt eller brottmål.

EKONOMI OCH REDOVISNING
KONSULT I FINNVEDEN AB

Värnamo
erkonsult.se | 0370-189 71
Ekonomisk rådgivning, bokföring, bokslut,
deklarationer och skatterådgivning för små
och medelstora företag inom alla branscher.

BYRÅN I GNOSJÖ AB

Gnosjö
byran.nu | 0370-33 36 30
Byrån i Gnosjö erbjuder tjänster inom redovisning,
ekonomi och övrig administration. Vi gör stora
som små uppdrag. En modern redovisningsbyrå!

Mer

EKONOMI
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EKONOMI

Siffror
betyder allt

HOS BYRÅN
I GNOSJÖ

Det är personligt, nära och kundanpassat. Nästan allt som händer i en verksamhet
kan omvandlas till siffror och bearbetas. Det handlar om redovisning.
TE X T: G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH. F OTO : BYR Å N I GNO S JÖ.

 Byrån i Gnosjö är den lilla och personliga samarbetspartnern inom ekonomi – med stor bredd av kunder.

– löner, bokslut eller ett företags
externa ekonomiavdelning – vi jobbar
flexibelt efter kundens önskemål och kan
växla upp efter behov, säger vd och ägare
Kajsa Karlsson.

– Vi jobbar så nära våra kunder och får
en sådan inblick i en företagares vardag,
särskilt när det gäller småföretagare. Det
blir en personlig relation där samarbete
är a och o, säger Kajsa.

”Man ska känna sig välkommen”
 Ibland har man kundmötet på kontoret i Gnosjö,
andra gånger arbetar man ute hos kunden. Flexibilitet
är ett ledord för Byrån i Gnosjö.

En personlig relation

 ”Man ska känna sig välkommen hos oss” säger Kajsa
Karlsson, som äger och driver Byrån i Gnosjö.
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Kundkretsen som sträcker sig geografiskt
över hela Gnosjöregionen – och även utanför – omfattar både små och stora företag.
– Vi har en väldig bredd vad gäller
branscher och det handlar aldrig om
storlek på kund för oss. Det handlar bara
om bra samarbeten, säger Kajsa. För att
ta hjälp när det gäller siffror och ekonomi
är både personligt och utlämnande.

Att Byrån i Gnosjö erbjuder tjänster
inom ekonomi och verksamhetsutveckling behöver ibland förtydligas. Det har
nämligen hänt mer än en gång att förbipasserande och andra gissat att Byrån
ägnar sig åt reklam eller inredning. Kliver
man innanför dörrarna till magasinet på
Långgatan i Gnosjö kan man förstå den
missuppfattningen. Ett trevligare och
snyggare kontor får man nämligen
leta efter.
– Vi vill att man ska känna sig välkommen hos oss och det får vi också
höra från våra kunder att de gör. Vi

upplever att det finns ett gott förtroende.
Flera kunder har varit med oss ända
sedan starten, säger Kajsa.

Växer och rekryterar fler medarbetare
Hon startade Byrån i Gnosjö tillsammans
med en väninna för 17 år sedan. Då
började man som konsulter till sin forna
arbetsgivare.
– Sedan 2013 driver jag Byrån själv
tillsammans med en handfull medarbetare.
Just nu har vi också ett rekryteringsbehov
eftersom vi växer, säger Kajsa Karlsson.

Långgatan 32
335 31 Gnosjö
0370-33 36 30
info@byran.nu
byran.nu
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 De följer kunderna genom företagens alla skeden.
Nära hälften av Swedbanks personal i Gnosjöregionen
jobbar direkt mot företagskunder.

Vi är med och
FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR
Nära hälften av Swedbanks personal i Gnosjöregionen jobbar specifikt för
att bistå företagskunder i deras tillväxtresa – inte minst inom industrin.
TE X T OCH F OTO : G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH.

– det som verkligen gör mig stolt är
att vi som bank får vara en möjliggörare.
Att vi är med och förverkligar drömmar.
Det ingår i vår värdegrund att göra det

möjligt för människor, företag och samhällen att växa, säger Eva Fälth, chef för
Swedbanks lokala kontor i Värnamo,
Gislaved och Gnosjö.

Entreprenörsanda, optimism
och tillförsikt

 Att vara en möjliggörare är en viktig uppgift för
Swedbank, säger kontorschef Eva Fälth.
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En stor andel av Swedbanks kunder i
regionen består just av tillverkande företag och det är både ett arv och en förmån
att få förvalta den relationen, menar Eva.
– Det är fantastiskt att vi får jobba i
den här regionen med så stark entreprenörsanda. Gnosjöregionen är en bygd
med optimism och tillförsikt, en positiv
anda som bara växer med åren, säger Eva.

 Swedbanks värdegrund handlar om att göra det
möjligt för människor, företag och samhällen att växa.
Kontorschef Eva Fälth (t.v.), företagschef Erik Larsson (t.h.).

Digital bank med fysiska mötesplatser
Visst förändras både samhälle och
näringsliv snabbare idag, och även som
bank befinner man sig i en förändringsfas där digitaliseringen står för den stora
omställningen.
– Vi vill vara den digitala banken med
fysiska mötesplatser, för digitalisering till
trots vill vi fortsätta att bygga relationer.
Det personliga mötet är fortsatt lika viktigt för oss, oavsett om det sker på ett
bankkontor eller ute hos företaget – eller
i appen, säger Eva.

Stark tillväxt i regionen
Vid sidan om det personliga mötet är
förtroendet ett lika viktigt kapital för
Swedbank. Att följa kunden genom livets
och företagets alla skeden och bistå med
kapital för tillväxt.
– Många företag har behov av mer
rörelsekapital idag. Vi ser en hel del förvärv och expansion, vi har många kunder som byggt till och byggt om under en

Swedbank Värnamo
varnamo@swedbank.se
Storgatsbacken 23
331 30 Värnamo
Swedbank Gislaved
gislaved@swedbank.se
Köpmangatan 1
332 30 Gislaved
Swedbank Gnosjö
gnosjo@swedbank.se
Storgatan 12
335 25 Gnosjö
08-585 900 00
swedbank.se

stark konjunktur. Och självklart är det
många som efterfrågar finansiering
för maskininvesteringar. Här får vi
vara delaktiga som en viktig spelare,
säger Eva.
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 Revisorsgruppen i Värnamo är specialister på
ägarledda företag med mottot ”Gör det du är bäst på,
så gör vi resten!” På bilden Filippa Ingelsten och
Marcus Svensson.
 Med Revisorsgruppen Online är det lättare att
hålla koll på rapporter, balansräkning och nyckeltal.

Dags för det

DIGITALA SPRÅNGET

Allt fler företag vill ha hjälp med rådgivning och redovisningstjänster.
Revisorsgruppen guidar till enklare digital hantering av företagets ekonomi.
TE X T OCH F OTO : G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH.

nätverk, utan har egna specialister inom
våra respektive områden. Revisorsgruppen
är ägarledda och vi jobbar personligt och
långsiktigt. Vi kommer att finnas kvar i den
här bygden, säger Marcus.

Digital plattform – Revisorsgruppen Online
Många kunder i Gnosjöregionen har
anlitat Revisorsgruppen för kombiuppdrag som innefattar revision och bokslut.
Sedan ett par år tillbaka har man också
fått en ökad förfrågan – och satsat därefter
– på löpande redovisning. Och det är här
de digitala lösningarna med utgångspunkt i Fortnox blir riktigt intressanta.
– Vi har skapat en egen plattform,
Revisorsgruppen Online, som bland
annat är kopplad till Fortnox och som
också funkar i mobilen. Här har man
tillgång till alla siffror och nyckeltal och
kan spara alla sina dokument i ett molnbaserat arkiv, berättar Filippa.

Smidigt och enkelt verktyg
 Ett glatt och taggat team! Revisorsgruppen består av ett 30-tal revisorer och redovisningskonsulter.

– tekniken för redovisning går så fort
framåt. Allt blir digitaliserat idag och
vi jobbar stenhårt för att vara med och
hjälpa våra kunder att följa med på det
här tåget, säger Filippa Ingelsten, från
Revisorsgruppen i Värnamo.
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Lokala, personliga och långsiktiga
De är den lokala revisionsbyrån, etablerad
i Värnamo sedan 1980 och i stark tillväxt.
Lokalt och nära är viktigt, menar Marcus
Svensson, revisor.
– Vi är helt lokala och ingår inte i något

Revisorsgruppen Online är ett smidigt
och enkelt verktyg som underlättar
vardagen för små och medelstora företag.
Tydliga grafer och diagram visar hur
verksamheten mår. Dessutom underlättas kommunikationen mellan kund
och redovisningskonsult i en vardag där
GDPR begränsar mejlkonversationen.
– Vi vill gärna visa alla våra kunder hur
smidigt det här fungerar, säger Filippa.

Flanaden 1 | 331 37 Värnamo
0370-69 07 60
info@revgrp.se
revgrp.se
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EY

Gislaved
drivkraft.ey.se | 0371-58 68 40
Vi kan hjälpa dig med våra tjänster inom revision,
redovisning, skatt, transaktioner och rådgivning.

FREJS REVISORER AB
OCH FREJS KONSULTER AB

Smålandsstenar
frejs.se | 0371-335 50
Vi värnar om våra kundrelationer för att utveckla
framgångsrika, långvariga och nära samarbeten
med alla våra kunder, stora som små. Välkommen!

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄRNAMO

Värnamo
lansforsakringar.se/jonkoping | 0370-34 43 00
Länsförsäkringar Jönköping är det lokala
alternativet i Gnosjöregionen. Vi har i över 180 år
arbetat för trygghet i samhället vi är en del av.

NORDEA BANK AB

Värnamo
nordea.se | 0771-35 03 60
En affärspartner du kan lita på. Vi är Nordens
största bank med en lokal närvaro och ett starkt
samhällsengagemang.

NORDIC FÖRSÄKRING
& RISKHANTERING AB

Gislaved
nordic.se | 031-40 53 70
Vi arbetar som oberoende försäkringsförmedlare, specialiserade inom skadeförsäkring och
Risk Management.


REVISORSGRUPPEN I VÄRNAMO AB

Värnamo
revgrp.se | 0370-69 07 60
Vi har goda kunskaper inom revision, redovisning,
skatter och affärsrådgivning som vi med glädje
delar med oss av till våra kunder.

SEB ANDERSTORP

Anderstorp
seb.se | 08-763 50 00
Möt oss på våra kontor, via digitala kanaler eller
via telefonbanken dygnet runt. Med rådgivning
erbjuder vi finansiella tjänster utifrån dina behov.
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SEB I GNOSJÖ

Gnosjö
seb.se | 08-763 50 00
Möt oss på våra kontor, via digitala kanaler eller
via telefonbanken dygnet runt. Med rådgivning
erbjuder vi finansiella tjänster utifrån dina behov.

SEB VÄRNAMO

Värnamo
seb.se | 08-763 50 00
Möt oss på våra kontor, via digitala kanaler eller
via telefonbanken dygnet runt. Med rådgivning
erbjuder vi finansiella tjänster utifrån dina behov.

SWEDBANK GISLAVED

Gislaved
swedbank.se | 08-585 900 00
Vi möjliggör för människor, företag och samhällen
att växa. Vi är din lokala bank som hjälper till att
utveckla Gislaved på ett bra och hållbart sätt.

SWEDBANK GNOSJÖ

Gnosjö
swedbank.se | 08-585 900 00
Vi möjliggör för människor, företag och samhällen
att växa. Vi är din lokala bank som hjälper till att
utveckla Gnosjö på ett bra och hållbart sätt.

SWEDBANK VAGGERYD

Vaggeryd
swedbank.se | 08-585 900 00
Vi möjliggör för människor, företag och samhällen
att växa. Vi är din lokala bank som hjälper till att
utveckla Vaggeryd på ett bra och hållbart sätt.

SWEDBANK VÄRNAMO

Värnamo
swedbank.se | 08-585 900 00
Vi möjliggör för människor, företag och samhällen
att växa. Vi är din lokala bank som hjälper till att
utveckla Värnamo på ett bra och hållbart sätt.

SÖDRA HESTRA SPARBANK

Hyltebruk
sodrahestrasparbank.se | 0345-196 00
En trygg, lönsam och fristående bank med målet
att ha de mest nöjda kunderna. Vår styrka är den
lokala närvaron och vår goda personkännedom.

Kaffe på jobbet!
•
•
•
•

Högkvalitativa kaffeautomater, vattenkylare m.m. från ledande tillverkare
Noga utvalt certiﬁerat kaffe
Tryggt serviceavtal med regelbunden rengöring, teknisk service m.m.
Bekvämt hyresupplägg

Prova en kaffeautomat som serverar välsmakande kaffe bryggt från
nymalda hela bönor i er verksamhet. Vi bjuder på 600 koppar kaffe!
Ring Uffe för mer information
Tel 0371-587754
ulf@arvids.se
www.arvids.se

VILL DU KOMMA
HÖGRE UPP I
GOOGLE?

KONTOR, IT, REKLAM
Kontorsvaror, IT, arbetskläder, presentreklam,
tryckeri, internet, fotografering, reklamfilm, mässor, event

0371 WEBB & REKLAM AB

DATAKRAFT I SMÅLAND AB



EIVINDS AB

Smålandsstenar
0371.se | 0371-319 00
Vill du förbättra din digitala marknadsföring?
Vi hjälper dig med allt från strategi till praktiskt
genomförande. Varmt välkommen att höra av dig!

AB ARVIDS BOK- OCH
KONTORSCENTER

Anderstorp
arvids.se | 0371-58 77 50
Arvids finns i Anderstorp och Värnamo. Vi har ett
brett utbud av kontorsmaterial, städ/hygien,
emballage och böcker. Vi säljer även kaffemaskiner.

AB BREDARYDS MÖBLER

VI ÄR SPECIALISTER PÅ
SÖKMOTOROPTIMERING
FÖR TILLVERKNINGSINDUSTRIN.

Bredaryd
bredarydsmobler.se | 0370-808 10
Tänk Möbler – Tänk Bredaryd. En lokal partner
för privatperson, företag, förening eller församling.

BE-PE FOTO

Värnamo
bepefoto.se | 0370-103 68
Vi hjälper dig att framkalla bilder, ger tips och råd
inför kameraköp och i vår nyrenoverade ateljé
utför vi all sorts fotografering. Välkommen!

Gnosjö
datakraft.se | 0370-33 18 80
Din lokala it-leverantör, nära samarbete,
långsiktighet och förtroende.

Hillerstorp
eivinds.se | 0370-220 75
Servicebutiken mitt i Hillerstorp. Post-, spel-,
apoteksombud. Levererar arbetskläder och skor
till industri och hantverkare.

ERGONOPUS AB

Gislaved
ergonopus.se | 0371-143 34
Ergonopus, din leverantör av kvalitativa och
ergonomiska produkter för kontor, industri och
offentlig förvaltning. Ergonomi i arbete.

EXPAND INTERNATIONAL AB

Anderstorp
expandmedia.com | 0371-58 81 50
Design, produktion och distribution av portabla
mediadisplayer och printlösningar för er
varumärkes- och marknadskommunikation i alla
typer av miljöer.



BÅFI PAC AB

Värnamo
bafipac.se | 0370-30 51 00
Din småländska förpackningspartner med kundanpassade lösningar för både små och stora företag. Vårt fokus är alltid ökad lönsamhet för kunden.

COPY CENTER

Värnamo
varnamocopycenter.se | 0370-102 00
Marknadsledande på multifunktionsmaskiner.
Erbjuder även etikettlösningar och konferenslösningar. Personliga leveranser och snabb
service.

1
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38, 333 32 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00 E-post hej@0371.se Webb www.0371.se

Mer
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FINNVEDEN NU

Värnamo
finnveden.nu | 0370-69 16 41
En gratis nyhetstidning som utkommer i Gnosjöregionen en gång i veckan. Tillhör liksom
Värnamo Nyheter Hall Media AB.

FOUR OFFICE AB

Gislaved
fouroffice.se | 0371-58 69 00
Vi bygger nästa generations kontor. Välkomna till Made
By Four Office och det perfekt fungerande kontoret.

GNOSJOREGION.SE

Ring 0370 - 840 05

Smålandsstenar
gnosjoregion.se | 0371-319 20
Vår uppgift är att dra in affärer till Gnosjöregionens
företag. Det gör vi med hjälp av många olika marknadsföringskanaler såväl analoga som digitala.

GRAFIXA
Värnamo
grafixa.se | 070-998 36 51
Ett kreativt företag som hjälper företag och
organisationer att bygga starka varumärken.
Även design av kreativ butiksinredning och
produktexponering.

HESTRA RADIO OCH SPORT AB
Hestra
hestraradiosport.se | 0370-33 57 10
Vi säljer mobiltelefoner, TV, hemelektronik,
välutrustad sportavd med skor och kläder för alla
väder & avd med gräsklippare, cyklar, snöslungor.

HYLI-TRYCK AB
Gnosjö
hylitryck.se | 0370-33 39 50
Visitkort och broschyrer, reklamflaggor och
bildekor, utskrifter i storformat och adresserade
utskick – vi vet hur ett bra tryck ska se ut!

INTECHTELL AB

Anderstorp
intechtell.se | 0371-25 07 00
IT blir enkelt med ett avtal hos Intechtell. Vi blir
er IT avdelning - till fast pris. Molntjänster
- Vi hjälper er att hitta rätt.

J:SON HANDELS AB

Gnosjö
jsonhandels.se | 0370-925 00
Arbetskläder och profilreklam med korta leveranstider, bra priser och hög kvalitet. Vi förser
även företag med personligt skydd som skor och
handskar.

JOBMEAL AB / ÖST-VÄSTBO

Bredaryd
jobmeal.se | 0370-840 05
När riktigt gott kaffe är viktigt! Med lokal närhet
på hemmamarknaden förser vi våra kunder med
kaffelösningar och närliggande tjänster.

KEYNET SWEDEN AB

Hestra
keynet.se | 0370-33 47 50
Rätt information i rätt tid med vårt intranät med
smidig dokumenthantering. Ärendehantering
och projekthantering för alla uppdrag. Använd
KEYnet!

MEZA VERDE FILMS

Anderstorp
mezaverde.se | 070-443 76 97
Vi hjälper företag med rörlig media. Vår styrka
är kreativitet och förmågan att skapa nya och
inspirerande koncept som underhåller och
engagerar.


MIO VÄRNAMO

Värnamo
mio.se | 0370-109 90
Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för
möbler och heminredning. Vi finns på över 70
platser i Sverige samt på nätet med e-handel.

Mer
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www.jobmeal.se
www.jobmeal.se www.jobmeal.se
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PROMEA DIREKT AB

Smålandsstenar
promeadirekt.se | 0371-338 81
Promea Direkt erbjuder den bästa lösningen
inom hand- och fotskydd samt arbetskläder till
er verksamhet.


REKLAMPULSEN AB

Värnamo
reklampulsen.se | 0370-153 53
Framställning av skyltar, fordonsdekor och
fönsterdekor.

SKILLTRYCK AB

Skillingaryd
skilltryck.se | 0370-733 30
Skilltryck är ett komplett tryckeri med både
digital- och offsettryck, egen reklamavdelning
och efterbearbetning. Tryck - Reklam - Web.

STUDIOFILM
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Vaggeryd
studiofilm.se | 0393-150 04
Studiofilm gör filmer åt företag och organisationer
som vill synas, sprida ett budskap, utbilda eller
informera.

TECHCENTER GROUP 8.0 AB

Gislaved
0771-11 51 15
Techcenter äger och driver 5 Elgigant Varuhus
i Gislaved, Värnamo, Ljungby, Vetlanda &
Ulricehamn samt 3 Elgigant Phonehouse i Gvd,
Vmo, Ljungby.

TELEHUNDRA AB

Anderstorp
telehundra.se | 0371-22 61 00
Smart företagstelefoni – och så mycket mer.
Enkelhet, frihet och närhet med smarta verktyg
och redskap, och utan långa bindningstider.

TÄLTSPECIALISTEN FINNVEDEN AB

Gislaved
taltspecialisten.se | 0370-210 52
Ska du ha fest? Vi har tält för varje tillfälle – och
ett brett sortiment av alla slags tillbehör. Vi gör
också kompletta lösningar med catering m.m.

VESTBO EMBALLAGE AB

Gnosjö
vestboemb.se | 0370-33 31 00
Din lokala helhetsleverantör av emballage, förpackningsmaterial och kontorsförnödenheter.
Utkörning lokalt samma dag. Välsorterad butik
i Gnosjö.

	
WIKING REKLAM AB

STUDIOFOTOGRAFERNA
MAGDALENA JOHANSSON AB

Värnamo
studiofotograferna.se | 0370-911 20
Porträttfotograf med Mästarbrev. Personalporträtt - Familjer - Barn.

Gislaved
wikingreklam.com | 0371-58 68 60
Wiking Reklam kan idag erbjuda en lång rad
tjänster inom screentryck, planprintning,
rullprintning, efterbearbetning, folieskärning,
dekaler m.m.

SVENSKA STADSNÄT
- EN DEL AV TELIA SVERIGE AB

Gislaved
svenskastadsnat.se | 08-901 00
Vi erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner. En framtidssäker fiberlösning med stabila tjänster.

TEAM C:SON AB

Gislaved
teamcson.se | 0371-800 44
Arbetskläder och/eller profilkläder för både
yrkesarbetare eller hemmafixaren!

www.promeadirekt.se Tel. 0371-33881 info@promeadirekt.se
www.promeadirekt.se Tel. 0371-33881 info@promeadirekt.se
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 De skapar kontorslösningar för smarta och lönsamma kontor – och allt börjar vid
kaffemaskinen. ”Affärer är relationer” säger (t.v.) Joakim och (t.h.) Jan Gaardsdal.

De jagar det

PERFEKT
FUNGERANDE
KONTORET

Allt börjar med en kaffe. Lägg därtill dokument,
inredning, telefoni och IT. Four Office har finslipat
sitt unika kontorskoncept sedan 1973.
TE X T OCH F OTO : G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH.

– goda affärsrelationer börjar alltid
med en kopp kaffe. Med Four Office får
du kaffe i världsklass till fast pris med
full service. Det är inte bara en kaffemaskin vi levererar, det är själ, hjärta
och kärlek investerat i detta, säger
Joakim Gaardsdal, vd Four Office.
Vi möts – över en kopp kaffe såklart
– hos Four Office i Gislaved där allt

– Ja, en fantastiskt rolig satsning som
ger oss väldigt bra förutsättningar för att
vara bäst på det vi gör. Vi har egen barista,
espressoteknik, egna recept för respektive
kaffesort och ett nära samarbete med
Zoégas smakexperter, allt för att leverera
det bästa kaffet, säger Joakim.
 Möt delar av team Four Office, taggade för support
och backoffice-tjänster. ”Vi släpper inte kontakten, vi
håller vad vi lovat!”

började för 47 år sedan. Idag finns
även kontor och showroom i Värnamo,
Tranemo, Ljungby och Borås.

Nya ”böner” i gamla kyrkan

 Four Office har förvärvat gamla Pingstkyrkan i Gislaved,
som nu fungerar som driftsättningshall. Här skapas förutsättningar för det perfekt fungerande kontoret, berättar
vd Joakim Gaardsdal.
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Dessutom har man förvärvat gamla Pingstkyrkan i Gislaved som nu fungerar som
driftsättningshall. Här trimmas kaffemaskiner och dokumentlösningar inför
leverans till kund. Nya ”böner” i den
gamla kyrkan? Joakim och Jan skrattar.

Installation, service och underhåll
Far och son samarbetar i familjeföretaget
liksom flera andra familjemedlemmar.
Och pappa Jan Gaardsdal som köpte
verksamheten för 30 år sedan beskriver
med stolthet teamet som utgör ryggraden
i Four Office: Support och backoffice.
– Vi har alltid byggt det här bolaget
via vår serviceavdelning. Det är absolut
viktigast, att ta hand om våra kunder,
säger Jan.
Joakim instämmer:
– Vi har de allra bästa ambassadörerna
som brinner för det dom gör.

Regeringsgatan 14 | 332 30 Gislaved
0371-58 69 00
Ringvägen 38 | 331 30 Värnamo
0370-50 14 00
info@fouroffice.se
fouroffice.se

Unik leverantör av kontorslösningar
En annan viktig framgångsfaktor är
bredden. Från kaffemaskin via rätt teknik
i dokumenthantering, telefoni och IT till
smart och snygg inredning för en aktiv
och flexibel arbetsplats.
– Vi är en unik leverantör. Du hittar
ingen som kan erbjuda samma bredd,
där du med ett telefonsamtal får hjälp
med helheten. Det här vill vi verkligen
utveckla hos våra kunder, säger Jan.
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BOKA DITT MÖTE
HOS MADAME I
GUMMIFABRIKEN
KONFERENS
EVENEMANG
AKTIVITETER
AFTER WORK
JAZZ MADAME
BRASSERIE
CAFÉ

HOTELL, KONFERENS,
RESTAURANG, CATERING
ARKEN CAFÉ OCH KONFERENS/
CAFÉ DUVAN

Värnamo
arkenvmo.se | 0370-207 40
I Café Duvan, Värnamo, erbjuds fika, frukost
och lunch för både större sällskap och mindre
grupper. Vi erbjuder också catering och
konferenslokaler.

BOBOF RESTAURANG HB

Anderstorp
restaurangbobof.se | 0371-157 77
Husmanskostbuffé, hamburgare, pizza – och det
bästa av det libanesiska köket. Välkommen till
lunch, after work och goda grillkvällar.


CARLSSONS MATSALAR
& PENSIONAT

Gislaved
carlssonsmatsalar.se | 0371-823 00
Lunchbuffé med vällagad husmanskost samt
möjligheter till boende. Din mötesplats mitt
emellan Anderstorp och Gislaved.

GÄSTGIVARGÅRDEN AB

Värnamo
gastgivargarden.com | 0370-30 15 65
Restaurang, konferens, catering och eventverksamhet i en charmig och modern herrgård,
centralt belägen i Värnamo.


HAGA VÄRDSHUS

Vi ses i Gummifabriken!
Läs mer på madame.se

Hillerstorp
hagavardshus.se | 0370-221 16
Det självklara valet för lunch, boende, konferens
och fest. Välsmakande lunchbuffé och plats för
25 hotellgäster i vårt trestjärniga hotell.

HIGH CHAPARRAL SWEDEN AB

Kulltorp
highchaparral.se | 0370-827 00
Nöjesparken som är olik alla andra med ett brett
utbud av såväl restauranger som boende.
Upplevelser och smaker från Vilda Västern.


HOOKS HERRGÅRD

Hok
hooksherrgard.se | 0393-210 80
Konferens, golf och spa i historisk miljö, tre mil
söder om Jönköping.

HOTELL NISSASTIGEN

Gislaved
hotellnissastigen.se | 0371-58 90 00
Ett personligt och trivsamt cityhotell centralt i
Gislaved med 120 bäddar. 4 ljusa möteslokaler
fullt utrustade. I samma hus finns Restaurang
Ströget.


HOTELL VIDÖSTERN

Värnamo
hotelvidostern.se | 0370-37 11 00
I knutpunkten mellan riksväg 27 och E4:an hittar
du vårt fullservicehotell, öppet dygnet runt.
Moderna rum, fri parkering och mat lagad från
grunden.

HOTELL ÅSEN

Anderstorp
hotellasen.se | 0371-160 20
Ett modernt hotell i hjärtat av Anderstorp med
restaurang, dagens lunch och kvällsbuffé.
Flexibla mötesrum för konferens och fest.

HESTRAVIKEN

Hestra
hestraviken.se | 0370-33 68 00
Ett av Smålands gemytligaste hotell, naturskönt
beläget i lyxig lantlig miljö med sjöutsikt vid
Isaberg i Hestra.

Mer

H OTELL, KONFERENS,
RESTAURANG, CATERING
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UTBILDNING

ISABERG HÖGANLOFT
– KONFERENS, RESTAURANG,
CATERING OCH FEST

Hestra
isaberg.se | 0370-33 97 58
Isaberg är en perfekt plats för konferens och
kickoff med aktivitet året runt!

KÖKET

Gnosjö
koket.nu | 0370-33 39 88
En dynamisk och modern lunchrestaurang mitt i
Gnosjö. Lunchbuffé med känsla och kreativitet,
präglad av svensk husmanskost.

LA BELLA

Hillerstorp
0370-264 74
En äkta pizzeria på Storgatan i Hillerstorp.
Dagens lunch, pizza, kebabrätter, sallader och ett
antal grillmenyer. Storbilds-TV och trivsam miljö.

MADAME BRASSERIE & CAFE

Värnamo
madame.se | 0370-61 55 80
Madame Brasserie & Café i Gummifabriken
är det självklara mötesplatsen i Värnamo. Vi
skräddarsyr inhouse events i samband med
teater, konferens m.m.

RESTAURANG GÖTASTRÖM AB

Skillingaryd
gotastrom.se | 0370-766 70
Det självklara stoppet på E4:an mellan Malmö
och Stockholm. Hotell och restaurang, butik
och café samt konferenslokaler.

RESTAURANG RIXI

AGERA UTBILDNING AB
RESTAURANG STRÖGET AB

Gislaved
restaurangstroget.se | 0371-58 90 33
Gislaveds ”vardagsrum” med något för alla;
lunch, café, bar, aktiviteter och à la carte. Vi
anordnar också större arrangemang, som
företagsfesten.

RESTAURANG ÖLMEHUS AB

Reftele
olmehus.se | 0371-201 80
Lunchservering med husmanskost, pizza till
kvällen och festarrangemang i närliggande
Reftele Wärdshus. Här serveras hemlagad mat
från grunden.

SMÅLANDSSTENAR HOTELL
& KONFERENS AB

Smålandsstenar
smalandsstenarhotell.se | 0371-77 85 10
Hotellet i Smålandsstenar rymmer också
restaurang och lokaler för event, afterwork och
föreläsningar.

STIFTELSEN TORGHUSET

Smålandsstenar
torghuset.se | 0371-310 50
Vårt hus är ditt hus. I Torghuset finns lokaler för
fest, konferens och små och stora möten. Här
hittar du även Smålandsstenars egen mysiga
biograf.

Värnamo
agerautbildning.se | 0370-213 12
Vi är ett utbildningsföretag inom ”Livräddande
åtgärder” med mål att bygga ett hjärtsäkert
Sverige, bland annat genom användning av
defibrillator.

CAMPUS VÄRNAMO

Värnamo
campus.varnamo.se | 0370-37 70 00
Campus Värnamo erbjuder högskole-, yrkeshögskoleutbildningar och kompetensutveckling i
Gummifabriken i Värnamo. Allt i samarbete med
näringslivet.

ÅTERVINNING
SKROTFRAG AB

Gislaved
skrotfrag.se/sv/anlaggning/gislaved
0371-130 85
Vi köper in, fragmenterar och återvinner
skrot. På vår anläggning i Gislaved köper vi
in, demonterar och återvinner metall, bilar
och järnskrot.

STENA RECYCLING AB

Värnamo
stenarecycling.se | 0370-185 55
Stena Recycling omhändertar alla typer av avfall.
Vi förädlar materialen och låter dem leva vidare
som råvaror till nya produkter eller ny energi.

QUENTIA AB
FÖRETAGSUTBILDNINGAR

Smålandsstenar
quentia.se | 072-541 21 96
Företaget bedriver öppna utbildningar inom
bland annat ledarskap och stress, motivation
och attityder. Även uppdragsutbildningar för
enskilda företag.


WINDINGS UTBILDNINGSCENTER AB

Värnamo
windings.se | 0370-826 55
Komplett leverantör av säkerhetsutbildning inom
truck, lift, fallskydd, travers, hjullastare, teleskoplastare. Även Första Hjälpen och Heta Arbeten.



Hestra
rixi.se | 0370-33 55 20
À la carte, lunch, pizza, husmanskost,
hamburgare, kebab, sallad och pasta. Rixi i
Hestra serverar god mat för ett gott humör.
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ÅTERVINNING

Hållbarhet ger

ÖKAD KONKURENSKRAFT
Krångliga miljörapporter och otydliga hållbarhetsmål? Stena Recycling
erbjuder praktiska redskap till hjälp för optimerad och smart återvinning.
TE X T: G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH. F OTO : G A BRIEL L A MEL L ER G Å RDH & STEN A RECYCL ING A B .

– vi märker att allt fler företag
har förstått att det är en konkurrensfördel att kunna säga att större delen
av ditt avfall – eller till och med allt
– går till materialåtervinning, säger
Henrik Celander, filialchef på Stena
Recycling Värnamo.

Hjälp att se över hållbarhetsmålen
Kraven på hållbarhet ökar från myndigheternas sida men också från marknaden.
Slutkunder i form av konsumenter och
OEM-företag vill veta att hållbarhetsmålen
håller hela vägen ner i leverantörsleden.
– Vi samarbetar med våra kunder för
att optimera och höja återvinningsgraden och minska på sådant som inte
är återvinningsbart. Våra säljare hjälper
företagen att sätta upp hållbarhetsmål
och se över ekonomin på sin återvinning,
berättar Henrik.
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 Hur mycket av ditt avfall går till materialåtervinning,
energiåtervinning och deponi? ”Vi hjälper våra kunder att
sätta och följa sina hållbarhetsmål”, säger Henrik Celander,
Stena Recycling.

Digitala lösningar förenklar
Många tycker att miljörapporten som
myndigheterna kräver är jobbig, men här
har Stena satsat stort på att utveckla sin
kundportal där man som användare kan
ladda ner sina miljörapporter med ett
enkelt klick.

 Stena Recycling är marknadsledande återvinningsaktör i
Gnosjöregionen med tre anläggningar.

– Här får du också enkelt fram uppgifter
till exempel om hur din återvinning har
bidragit till att minska dina CO2-utsläpp,
säger Henrik.
En ny app där man som kund exempelvis kan boka sina tömningar ingår också
i Stenas förbättringsarbete gällande
digitala tjänster.
– Återvinningsbranschen har kanske inte
legat i framkant vad gäller digitalisering,
men det vill vi ändra på, säger Henrik.

 Kraven på spårbarhet för farligt avfall skärps under
2020. Stena Recycling hjälper företagen att göra rätt.

kommer vi att kunna hjälpa våra kunder
så att man kan känna sig trygg med att
allt hanteras på rätt sätt, säger
Henrik Celander.

Nya krav på farligt avfall
Stena Recycling hanterar alla materialslag i egen regi och har helhetslösningar som även omfattar farligt avfall. Under
2020 skärps kraven på förbättrad spårbarhet av farligt avfall som påverkar både
återvinningsaktörer och industri.
– Från och med i sommar är det skarpt
läge, men med våra digitala system

Bangårdsgatan 6 | 331 35Värnamo
0370-185 55
info.varnamo@stenarecycling.se
stenarecycling.se
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Vad är

GNOSJOREGION.SE?
Vi på GnosjoRegion.se har ett uppdrag. Det är att göra
Gnosjöregionens företag kända lokalt och nationellt. På så sätt
kan vår region fortsätta utvecklas och erbjuda yngre som äldre
en trivsam livsmiljö.
Har du något att berätta men vet inte hur
du ska sprida det? Idag är det minsann inte
så enkelt. Det är här vi på GnosjoRegion.se
kan vara till hjälp. Genom att vi bygger

upp starka kontaktkanaler, så väl digitala
som analoga, kan vi hjälpa allt från små
till stora företag att få ut information till
sin målgrupp.

Digitalt

På vår hemsida GnosjoRegion.se hittar du alla leverantörer med
uppdaterade uppgifter, bilder och mer information. Vill du veta
vad som händer hos Gnosjöregionens företag? Följ oss
i våra sociala kanaler.
facebook.com/gnosjoregion
instagram.com/gnosjoregion

gnosjoregion.se/film
linkedin.com/company/
gnosjoregion

LAYOUT & PRODUKTION: GNOSJOREGION.SE TILLSAMMANS MED OTW
TRYCK: TRYDELLS

|

UPPLAGA OCH UTGIVNING: 2500
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HAPPY SMÅLAND AB / GNOSJOREGION.SE | BURSERYDSVÄGEN 38 | 333 32 SMÅLANDSSTENAR
TEL: 0371-319 20 | GNOSJOREGION.SE

N
VA

ENMÄRK

Trycksak
3041 0091

E
T

S

HAPPY SMÅLAND AB ÄR ETT DOTTERBOLAG TILL 0371 WEBB & REKLAM AB

MEDLEMMAR I GNOSJOREGION.SE
0371 WEBB & REKLAM AB

DAMGAARDS MÅLERI & FÄRG AB

HESTRA TRUCK & MASKIN AB

MEZA VERDE FILMS

SKROTFRAG AB

2 B BEST BUSINESS AB

DATAKRAFT I SMÅLAND AB

HESTRA-HANDSKEN AB

MIFORM VERKTYGS AB

SKÄRPFABRIKEN

230ELIT AB

DAVIDS ELTEKNIK AB

HESTRAVIKEN

MIO VÄRNAMO

SM JOHANNESSON AB

A B L TRÅDDETALJER I ANDERSTORP AB

DELACROY IT-KONSULT AB

HIGH CHAPARRAL SWEDEN AB

MOBÄCKS VERKTYGS AB

AB ARVIDS BOK- OCH KONTORSCENTER

DELEX TEKNIK AB

HILLERSTORPS SCHAKT AB

MOUNTPAC AB

SMEMO AB

AB BREDARYDS MÖBLER

DIN MASKIN I VÄRNAMO AB

HILLERSTORPS SPECIAL EMBALLAGE AB

MS INDUSTRISERVICE AB

ACCIS INDUSTRISERVICE AB

DS SMITH PACKAGING

HILLERSTORPS SPECIALMASKINER AB

MÖLLERS MARK & BYGG AB

AD-PLAST I ANDERSTORP AB

DÄCKCENTER I ANDERSTORP AB

HOLMGRENS METALL AB

NOBA EL & SÄKERHET AB

ADDCUT AB

EAB

HOLMGRENS PLAST AB

NORDBÄCKS TRÄ

ADVANCED ENGINEERING 2020

EBOSS AB

HOOKS HERRGÅRD

NORDEA BANK AB

AGERA UTBILDNING AB

EH CONNECTOR AB

HOTELL NISSASTIGEN

NORDIC FÖRSÄKRING & RISKHANTERING AB

AKTIV BEMANNING I SMÅLAND AB

EIVINDS ALLBUTIK AB

HOTELL VIDÖSTERN

NORDISKA PLAST AB

ALMOTEC AB

EKATECH INDUSTRIAUTOMATION

HOTELL ÅSEN

NORMA SWEDEN AB

ALMQUIST FORMPLAST AB

EKETS X UPPÅKRA

HYLI-TRYCK AB

NTEX AB

ALVÉN & INGVARSSON AB

EKONOMI OCH REDOVISNING KONSULT I
FINNVEDEN AB

HÖRLE WIRE AB

NYFOSA I VÄRNAMO FASTIGHETER AB

STIFTELSEN TORGHUSET

NYLANDERS PLAST AB

STIGLÖV & CO AB

EL-AGENTEN I SKILLINGARYD AB

IAB PROTOOL AB

AMBER ADVOKATER

NYSTRÖMS PRESSGJUTERI AB

STUDIOFILM

AMV ANDERSTORPS MEKANISKA
VERKSTAD AB

ELAJO

IMA NORSCAN AB

ELBE AB

INCA PLAST AB

ODINS ELEKTRISKA AB

ELTE LARMTEKNIK AB

OG TEKNIK AB

STUDIOFOTOGRAFERNA MAGDALENA
JOHANSSON AB

ANDERSSONS MEKANISKA AB

INGELSTEN & CO AB

ANDERSTORP HYDRAULIK AB

ELTEKNIK I VÄRNAMO AB

INLEAD AUTOMATION I SVERIGE AB

OLES SVETS I GNOSJÖ AB

ANDERSTORPS INDUSTRIFÖRENING

EMAB SWEDEN AB

INTECHTELL AB

OLLES STÄDSERVICE

ANDERSTORPS TRANSPORTBAND AB

ERGONOPUS AB

IRE & LIND TRÄDGÅRD AB

ONEPARTNERGROUP GGVV

APM AUGUST PETTERSSON AB

IRE METALL AB

ESBE AB

OPTOCOMP AB

ARBETSFÖRMEDLINGEN VÄRNAMO & GNOSJÖ

ORTHEX SWEDEN AB

EVERBRAND SWEDEN AB

ISABERG HÖGANLOFT -KONFERENS,
RESTAURANG, CATERING OCH FEST

ARKEN CAFÉ OCH KONFERENS/CAFÉ DUVAN

EVERT NILSSONS METALLFABRIK AB

AM METALL AB

ASSARS INDUSTRI AB

EVI INDUSTRIES VAGGERYD AB

AVONOVA FÖRETAGSHÄLSA

EWES AB

AWAL CONCEPT AB

EXMO AB

AXELENT AKTIEBOLAG

EXPAND INTERNATIONAL AB

AXELENT ENGINEERING AB

EY

AXJO PLASTIC AB

EZZE AB

B STUDIO AB

FALKS BROKER AB

BABYBJÖRN AB

FALKS METALL AB

BANDPRODUKTER I GISLAVED AB

FASTY AB

BE-MÅ AB

FINE SCANDINAVIA AB

BE-PE FOTO

FINMEKANIK I BREDARYD AB

BEIJER BYGGMATERIAL AB

FINNVEDEN NU

BEJÖ AB
BEMANNINGSPOOLEN AB
BEP TEKNIK AB
BERGFORS SNICKERIFABRIK AB
BERGMAN & SON AB
BERGO FLOORING AB
BHV VERKTYG AB
BJUVENSJÖ VVS AB
BJÖRHAGS MÅLERI AB
BLOMÉNS BYGG AB

FINNVEDENS BIL AB
FINNVEDENS EXPRESSTRANSPORT AB
FORDSTORE BILMÅNSSON
FORM & VERKTYGS AB LÖÖF
FORMTEKNIK I GISLAVED AB
FORSFAST AB
FORSHEDAVERKEN AB
FOUR OFFICE AB
FRANSSON BYGG I VÄRNAMO AB

ISAKSSONS METALLINDUSTRI
ITSEL AB
J:SON HANDELS AB
JANNES BRUNNSBORRNING AB
JANSSON INDUSTRI AB
JE ROBOTTEKNIK OCH AUTOMATION AB
JH CARLSSON & SON AB
JI-MA PRODUKTER AB
JOBMEAL AB / ÖST-VÄSTBO
JOHANS KAKEL OCH DESIGN AB
JSS VERKTYG AB
JTT TRÅDGNISTTEKNIK AB
K-BEMANNING AB
K.D. FEDDERSEN NORDEN AB
KALLINS MÅLERI AB
KALSET AUTOMATSVARVNING AB
KEYNET SWEDEN AB
KLANG BYGG AB
KRAFTRINGEN AB
KRONANS APOTEK ANDERSTORP
KRONANS APOTEK GISLAVED
KRONANS APOTEK SKILLINGARYD
KRONANS APOTEK VÄRNAMO

OSKAR SVENSSON & CO
PE PLAST AB

SMV INDUSTRIER AB
SMÅLAND TIMBER AB
SMÅLANDS MÅLERI AB
SMÅLANDSSTENAR HOTELL & KONFERENS AB
SPECIALPLAST WENSBO AB
STEBRO PLAST AB
STEELNOVA AB
STEELPARTS VAGGERYD AB
STENA RECYCLING AB

STÄD DA’X I VÄRNAMO AB
SVENSKA STADSNÄT - EN DEL AV TELIA
SVERIGE AB
SVENSTIGS BIL AB
SWEDBANK GISLAVED
SWEDBANK GNOSJÖ
SWEDBANK VAGGERYD

PEMA METALL AB

SWEDBANK VÄRNAMO

PETERSON & DUHR AB

SWEDE-WHEEL AB

PETTERSSONS TRADING SWEDEN AB

SÖDERLUNDS METALL AB

PIDO SHOP CONCEPT AB

SÖDRA HESTRA SPARBANK

PIERRE MURARE AB

TALENT PLASTICS GISLAVED AB

PLACELL AB

TEAM C:SON AB

PLAMAKO
PLAST AB ORION
PLASTINJECT WATERSYSTEM AB
PLASTSYSTEM H. HELMETSCHLÄGER AB
PM SERVICE
PRICO AB
PROCIMA AB
PROMEA DIREKT AB
PROTON FINISHING AB
PULS BEMANNING AB
PULVERLACKEN I HILLERSTORP AB
PWC VÄRNAMO

TECHCENTER GROUP 8.0 AB
TECHNO SKRUV AB
TECHTAK I SMÅLAND AB
TEKNIKCENTRUM I GNOSJÖ AB
TELEHUNDRA AB
THULE SWEDEN AB
THULINS RUBBER & PLASTIC AB
TMA SERVICE I ANDERSTORP AB
TMC METALL-CENTER.SE
TOMMY TAK GISLAVED AB
TONI FUCHS VERKTYG AB

QTECH GROUP AB

TOOLTECH GISLAVED AB

QUENTIA AB FÖRETAGSUTBILDNINGAR

TORSKINGE PLÅTSLAGERI AB

QUICK-SET AB

TRIONUM AB

QUIPTEC AB

TROAX AB

R - FÖRETAGEN AB

TRÅDARTIKLAR I HILLERSTORP AB

R-KÅS AB

TRÅDGNISTARN I GNOSJÖ AB

RAPID GRANULATOR AB

TURNAB AB

BLOWTECH GP AB

FREJS REVISORER AB OCH FREJS
KONSULTER AB

BOBOF RESTAURANG HB

GARO AB

KÖKET

BOMAN & GARDHAGE SPEDITION AB

GISLAVED ELMOTORSERVICE AB

LA BELLA

BOMAN EXPRESS LOGISTICS AB

GISLAVED ENERGI AB

LACKDEPÅN DESIGN & PROCESSTEKNIK AB

BORS AUTOMATION & TOOL AB

GISLAVED GUMMI AB

LASERKRAFT BREDARYD AB

BRAITRIM SCANDINAVIA AB

GISLAVEDSHUS AB

LB - PLAST HILLERSTORP AB

BRAVIDA SVERIGE AB

GJUTERITEKNIK AB

LEBA INDUSTRISERVICE AB

BRÄNNEHYLTE LAGERSYSTEM AB

GLS INDUSTRIES AB

LECSA MEKAN AB

BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

GM-VERKEN AB

LELA AB

BUFAB LANN AB

GNOSJOREGION.SE

LIFI SLIP AB

BUFAB SWEDEN AB

GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB

LILJAS PLAST AB

BURSERYDS MEKANISKA AB

GNOSJÖ FRÄSTEKNIK AB

LILJEDAHL GROUP

BYGG-BJÖRK I ANDERSTORP AB

GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB

LIMAC FORMPLAST AB

BYGGA GWG AB

GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB

LIND’S MÅLERISERVICE

BYGGTJÄNST I ANDERSTORP AB

GNOSJÖ STÄD AB

BYRÅN I GNOSJÖ AB

GNOSJÖ SVETSINDUSTRI AB

BÄCKASKOGS BYGG & FASTIGHETSSERVICE
AB

GNOSJÖ TRAFIK AB

LJUNGVALLA METALL AB

GNOSJÖ-VÄRNAMO SOTNINGS- OCH
VENTILATIONSRENSNINGS AB

LN-KYLA AB

BÅFI PAC AB

LTECH AB

CAI AB

GNOX

LUKAS BYGG

CALLES ELSERVICE I SMÅLANDSSTENAR AB

GRAFIXA

LUNI METALL AB

CAMPUS VÄRNAMO

GRAHNAB AB

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄRNAMO

CAPEX AB

GRANSTRÖMS ÅKERI AB

LÅNGHULTS MARKTJÄNST AB

CARLSSONS MATSALAR & PENSIONAT

GUNNARS TRÅD AB

LÖVÅS SVETS AB

CASCADE CONTROL AB

GÄSTGIVARGÅRDEN AB

M JOHANSSON AB

CENTRALLAGRET I HILLERSTORP AB

GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB

M2 I VÄRNAMO AB

CLAESSONS REDOVISNINGSBYRÅ

HAGA VÄRDSHUS

MADAME BRASSERIE & CAFE

CLEANERA AB

HANGON AB

MANDUS WIRE AB

CODEQ AB

HARTVIGSONS BYGG AB

MASKINKONSTRUKTION FINNVEDENS AB

COLORAMA CALLES FÄRGHALL I GISLAVED

HEIJEL PRODUCTION AB

MATTSSONS I ANDERSTORP AB

COPY CENTER

HEK BYGG GNOSJÖ AB

MB SHOP DESIGN AB

SIMONS METALLINDUSTRI &
FORMBLÅSNING AB

CRENOVA

HELA MIG MASSAGE & HÄLSA

MELINS METALL AB

SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB

ÅGÅRDS BYGG AB

CROMTJÄNST I VAGGERYD AB

HESTRA INREDNINGAR AB

METALL AB KÄLLSTRÖM & NILSSON

SKILLTRYCK AB

ÅMINNE MEKANISKA VERKSTAD AB

CSS STÄD

HESTRA RADIO OCH SPORT AB

METALLFABRIKEN EVO AB

SKOTTE AB

ÖSTLINGS VERKTYGS AB

KYLCONTROLL AB

LINGMERTHS RESEBYRÅ AB
LJ PRODUKTER

RAVEMA AB
REELAB AB
REFTELE GJUTERI AB
REKLAMPULSEN AB

TUROLS METALLARTIKLAR AB
TÄLTSPECIALISTEN FINNVEDEN AB
UNISCRAP SVERIGE AB

RESIA

UNOFLOW AB
(F.D. FREMA INDUSTRISERVICE AB)

RESTAURANG GÖTASTRÖM AB

VAGGERYDS STÄD AB

RESTAURANG RIXI
RESTAURANG STRÖGET AB
RESTAURANG ÖLMEHUS AB
REVISORSGRUPPEN I VÄRNAMO AB
REXSIL AB
RICANA CONCEPT AB
ROBEC AB
ROBOTEC AB
ROVIMA AB
RÖRBOLAGET I SMÅLANDSSTENAR AB

VAKUUMPLAST INDUSTRI AB
VERKTYG & PRESS I ANDERSTORP AB
VESTBO EMBALLAGE AB
VINDO AB
VÄRNAMO AUTOMATSVARVNING AB
VÄRNAMO GOLV AB
VÄRNAMO NÄRINGSLIV AB
VÄRNAMO SPRÄNGTJÄNST AB
VÄRNAMO SÄNGKLÄDER AB

RÖRMOKERIET A&M AB

VÄRNAMO TRÅDGNIST AB

SANDVIKS METALL FÖRSÄLJNINGS AB

VÄSTBO LASTBILCENTRAL AB

SCHULZ RESOR AB

VÄSTBO PRESS

SEB I ANDERSTORP

WELAND AB

SEB I GNOSJÖ

WELAND SOLUTIONS AB

SEB I VÄRNAMO

WELOC- WELAND M. AB

SECURITAS DIRECT / PROTECTUM SVERIGE

WESTBO ELTEKNIK AB

SHAPE PRODUKTION AB
SIGARTH AB
SIGARV AB

WIKING REKLAM AB
WINDINGS UTBILDNINGSCENTER AB
WOG METALL AB
ZINKTEKNIK I BREDARYD AB
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Vi ser till att ditt företag hålls i rörelse, vi är din företagspartner i Gnosjöregionen.
Med vinnaren av årets skåpbil, Ford Transit Custom PHEV och årets pick-up, Ford Ranger
– har vi produkterna som gör dig effektivare och når upp till de högsta klimatkraven.
Med lång erfarenhet av Ford Transportbilar och fyrfaldig vinnare av Ford Europas högsta
pris för kundnöjdhet, Chairman’s Award, kan vi garantera att du får bästa möjliga service
hos oss. Transit Center är hjärtat i vår nybyggda anläggning på Bredasten i Värnamo,
där service och försäljning går hand i hand. Välkommen in!
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