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Ledningsgruppen i Swesports och Svensk Skogsservice tillsammans med Anders Wall. Från vänster:
Jan-Olof Beckman, Joakim Gustafsson, Anders Nyman, Alexander Dammert, Anders Wall, Helena
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Nordwall och Jon Gustafsson.

NäringsliVsprofilen Anders Wall
klippte band vid nyinvigl1ing i Ed
DALS-ED
Under torsdagen hade Dals-Ed
och Eds-företagaren Joakim
Gustafsson celebert besök.
Det var näringslivsprofilen An
ders Wall som besökte samhäl
let och bland annat föreläste
på Stallbacken för kommunens
högstadie- och gymnasieele
ver. Han invigde också Gus
tafssons senaste utbyggnad
av affären för sportprodukter.

- Det har varit en väldigt trevlig
och inspirerande dag, sa Anders
Wall då han avslutade besöket i
Ed med att inviga Joakim Gus
tafssons utbyggnad av affären
Swesports på Jordbro Man för
vånas över hur lite fo det finns
i Dals-Ed men vilken hög aktivi
tet det är. Därför är
viktigt att
e<lverkar
kommunledningen
till att utbildning och en trepre
nörverksamhet får en viktig roll
och uppmuntras i samhället. Det
finns oerhört mycket energi här.
"Jag är imponerad"

Anders Wall berömde Joakim
Gustafsson, som 2010 fick Anders
Walls stipendium för landsbygds
utveckling.
- Joakim har lyckats mer än
bra, sa Anders Wall. Han tillhör

Under dagen besökte Anders
Wall Stallbacken och höll
föredrag för Edselever.
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stjärngänget bland våra stipen
diater och det har jag fått bevisat
här i dag. Han är en framsynt fö
retagare och det är verkligt roligt
att se det unga ledningsgänget i fö
retaget. Det här med sport och tu
rism är en intressant bransch och
jag tror att de har alla förutsätt
ningar att lyckas. Man har skaf
fat sig en proffsig styrelse med or
ganisatörer av börsklass och inan
har valt ut så att man täcker kom
petensområdet inom hela bolaget.
Jag är helt klart imponerad.
Tillsama
m ns med kommunal
rådet Martin Carling (M), klipp-

Martin Carling och Anders Wall kunde med gemensamma krafter klippa bandet till den utbyggda
affärslokalen i Ed.

te Anders Wall sedan banden till
den utbyggda sportshoppen på
Gamla Bengtsforsvägen.
Joakim Gustafsson äger företa
gen Swesports och Svensk Skogs
service. 2009 öppnades sportaf-

fåren i Vägförvaltningens gamla
garage med en yta av 100 kvadrat
meter. I dag uppgår hela ytan med
kontor, affår, lager och verkstad
till cirka 1 000 kvadratmeter. 2011
sysselsatte företagen 47 heltider.

Det var 2006 som rörelsen blev ak
tiebolag och 2011 uppgick omsätt
ningen till 27,3 miljoner.
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