Joakim Gustafsson framför nybygget av sportshop.
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Ny butikslokal och nytt kontor i Ed

Joakim bygger ut
företaget i rask takt
DALS-ED

Våren 2004 lade Joakim
Gustafsson i �d grunden
till sitt företag Svensk
Skogsservice. Efter att
ha köpt före detta Vägverkets lokaler på Gamla
Bengtsforsvägen växte
företaget och i novem;.
ber 2009 öppnade han
sportaffär med sportkläder och skogstillbe-

som en gång var V ägverkets lokaler i Ed till sin
skogsfirma, beslöt Joakim
Gustafsson att hösten 2009
öppna butiken Swesports,
med försäljning av sportfritids- och skogskläder
samt tillbehör.
Från början var loka-

dratmeter kontorslokaler
som byggs till över den ursprungliga fastigheten.
Skogsföretaget hade 2009

lerna på 300 kvadratmeter.

en omsättning på 23 miljoner och 40-talet anställda i
helårsstatistik. Företaget
utför röjning, plantering,
manuell fällning och gallring och växer ständigt.

2009, då sportshopen öppnades, gjordes ett tillbygge
på 50 kvadratmeter och nu

- Förhoppningen är att vi

Öka ytterligare

ska öka i omsättning till
50
miljoner och 80-talet anbyggs affären ut och
ställda om fyra år, säger
ytterliqare utbyggnad
Joakim Gustafsson . Föreväntar.
taget har gått efter planer
dig i mars 2011. Då startar
na, men sportaffären har
Efter att ha köpt den lokal
nästa bygge med 220 kva-r""""-------...-!:"'T���,...iil/P"
.. �'----

hör. Nu, ett år senare,

byggs butiken ut med ytterligare 200 kvadratmeter. Butiksytan ökar till 300
kvadratmeter och står får·

kommit till för att folk har
frågat efter olika varor.
Fokus har varit på skogs
servicen medan sportaffa
ren är en dröm jag haft.
- De anställda inom
skogsföretaget är till hu
vuddelen polska gästarbe
tare med svenska arbets
ledare, säger Christoffer
Petren, nyanställd perso
nalchef på företaget. Vi ser
alltid till att det är bra kom
munikation mellan arbets
ledare och de anställda.
Säsongen för skogsföre
taget sträcker sig från mars
till november.

Kläder och tillbehör
Den nytillkomna lokalytan
i aff aren kommer att fyllas
av både kläder och tillbehör
till fritids-, sport- och skogs
aktiviteter. Olof Carlsson
är butiksansvarig och han
ser fram emot större butik
syta men påpekar att det i
dag också säljs mycket via
butikens hemsida.
- Sedan oktober har vi
haft ett otroligt genom
slag med försäljningen på
webben, säger Olof Carls
son.
Joakim Gustafsson är
vd och ägare till företaget
men har god hjälp av duk
tiga medarbetare och även
av sambon Marie Karlsson
i företaget. Det blir ändå
många timmar på kontoret,
i butiken och i skogsföreta
gets affarsområde.
- Det blir inte mycket tid
över till fritid, säger Joa
kim Gustafsson. Men även
om företaget ökar till 80-ta
let anställda känns det fort
farande greppbart.

Karl-Erik Andersson
Olof Carlsson och Christoffer Petren i den nuvarande affärslokalen.
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