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Han blev Årets företagare i Dals Ed förra året. I
Dalslands skogar hittar vi en entreprenör som
trots sin unga ålder har siktet inställt på att
dubbla Svensk Skogsservice omsättning inom de
närmaste åren.
Joakim Gustafsson är 26 år och startade enskild firma
för fem år sedan. Idag är hans företag aktiebolag och
ett av Sveriges största skogsvårdsföretag.
Omsättningen som ligger på 24 miljoner tror Joakim
kommer vara 50 miljoner inom fem år.
Du blev en ung Årets företagare, hur kändes det?
- Det gör ingen skillnad om man är 26 eller 40, men

det är klart att det är hedersamt.
Antalet anställda varierar då det är många säsongsarbetare, och ligger på 20-35
på vintern och 50-60 på sommaren. Innan har det varit svårt att hitta svenskar
som vill arbeta i skogen, därför har Joakim tagit in många polacker. Men nu är
inte svenskarna så kinkiga om jobben längre.
- De senaste månaderna kommer svenskarna och vill jobba.
Framgången i företaget har att göra med att man erbjuder många olika tjänster,
och dessa gynnar varandra.
- Vi kan ge planläggning och sen röja i skogen åt samma uppdragsgivare.
Som gammal elitskidåkare är Joakim driven i sitt tänk, och tycker om att vara
ute i skog och mark och röra på sig.
Någon lågkonjunktur finns inte i hans liv.
- Det skapar bara mentala problem för dem som tänker för mycket på det. Jag
hinner inte ens läsa tidningen, och se vad medierna skriver om den.
Företaget har han byggt upp på egen hand utan lån, förutom ett lån på
fastigheten. Han har inte mycket till övers för bankerna i dessa tider.
- Jag har många entreprenörsvänner som inte får låna pengar, bankerna har
blivit hårdare. Som ung entreprenör är det tufft att bygga upp något idag. Jag
var hos banken och sa att jag ville bli entreprenör, det var ingen som trodde att
jag skulle lyckas.

