AFFÄRSLIV / 17

tisdag 2 december 2014

@

Hallå där

malin månsson
Malin Månsson driver
kommunikationsbyrån
MiSenti och har just
blivit invald i det nationella nätverket Women
in progress.

”Det bara
bubblar i
magen”

Delägarna Per Thydén och Tommy Lundgren visar företagets nyaste lasermaskin. De satsar på avancerad laserteknik och har planer på att investera i ytterligare
en lasermaskin under nästa år.
Foto: Anna Borg

Ingen detalj är för liten
för Konrads i Nybro
● ●Plåtföretaget Konrads specialkunskaper inom laserskärning

% fakta
Konrads

gör att företaget växer, och hoppas på att anställa fler.
Nybro. På Konrads i Nybro
tillverkas allt från en plåtdel
i en grävmaskin till titan
bågar för glasögon.
– Våra kunder är egentli
gen alla som behöver en
plåtdetalj. Men vi har inga
egna produkter utan tillver
kar efter kundernas förfråg
ningar, säger Per Tydén som
är delägare.
På Konrads finns det fyra
lasermaskiner och företaget
är ett av få i regionen som
kan skära tredimensionellt.
– Med vår teknik kan vi
utföra speciallösningar. Vi
har gjort plåtdetaljer till
många olika designproduk
ter, säger Per Tydén.
Kunderna finns i den när

liggande regionen, och kom
mer från flera olika bran
scher, bland annat belys
nings- och bilindustrin.
Konrads grundades 1921
av Konrad Eriksson i Nybro.
När de nuvarande ägarna
Per Tydén och Tommy
Lundgren köpte företaget
2008 fick de en tuff start.
– Vi tog över precis när
finanskrisen
slog
till.
Omsättningen sjönk och vi
fick börja med att säga upp
två personer, säger Per
Tydén.

Sedan dess har Per Tydén
och Tommy Lundgren arbe
tat långsiktigt, och företa
gets försäljning har ökat

med 30 procent och tre per
soner har anställts.
– Vi har lyckats för att vi
har en kunnig personal som
arbetar självständigt. Våra
styrkor är vår flexibilitet,
snabbhet och vi arbetar med
en nära relation med våra
kunder, säger Per Tydén.
De har investerat åtta mil
joner i nya maskiner och i en
tillbyggnad av ett lager.
– Vi är trångbodda och
fortsätter ökningen behöver
vi bygga ut och anställa en
till under nästa år, säger Per
Tydén.

svårt att hinna med allt det
vill göra för att utveckla före
taget. De välkomnar Nybro
kommuns initiativ att arbeta
mer aktivt för att hjälpa små
företagen.
– Vi har fått ett bredare
nätverk, och jag tror på ännu
mer samarbeten mellan
företag där vi drar nytta av
varandras kunskaper. Det
kan vara att ta en större
order tillsammans som vi
inte hade klarat av själva.

De båda delägarna arbetar
nästan åttio procent av sin
tid i produktionen och har

Anna Borg

Huvudort: Nybro.
Omsättning: 13 miljoner.
Vd: Per Thydén.
Antal anställda: 10 .
Gör: Legoleverantör av
plåtdetaljer. Förutom fyra
lasermaskiner har Konrads maskiner för bland
annat stansning, nibbling,
bockning och punktsvetsning.
Framtida mål: Ta in fler
kunder och växa successivt till cirka 15 miljoner i
omsättning under 2015.

TEXT

Kalmarföretag söker uppdrag i Australien
Kalmarföretaget Revatec
har nyss varit med en delegation i Australien för att
utveckla samarbeten med
gruvindustrin där.
Kalmar. Det var Business
Sweden och den svenska
ambassaden i Australien
som bjöd in utvalda företag

till ett besök i Perth.
– Det här är en unik chans
för oss på Revatec att lära
känna en ny marknad och
hitta nya kunder, säger vd
Olle Nordström.
Skälet till att Revatec blev
inbjudna beror på företagets
arbetsmetoder som bygger
på tekniska och hållbara lös

ningar för fordonstvättar
och vattenrening. Revatec
är en av Sveriges ledande till
verkare av fordonstvättar
för stora fordon, som bus
sar, lastbilar, tåg och strids
vagnar.
– En annan stor orsak till
varför vi fick vara med på
den här resan är att vi precis

vunnit en upphandling för
miljonbelopp till LKAB, vil
ket naturligtvis är ett presti
gejobb, förklarar Olle Nord
ström.
Australien har en av värl
dens största gruvindustri
och det är där som Revatec
ser en potentiell marknad.
– Gruvindustrin använder

sig av mycket stora fordon
och miljön där nere är väl
digt torr och sandig så det
krävs avancerade tvättan
läggningar, menar Olle.
Resan till Australien
genomfördes i slutet på
november.
Jörgen Ström

jorgen.strom@meraaffarsliv.se.se

1 Women in progress
jobbar med styrelsetillsättning av meriterade
kvinnor till styrelsearbete. Vad innebär det
att bli invald?
– Att jag finns som resurs
i deras kandidatpool för
företag och organisatio
ner som letar efter pro
fessionella ledamöter till
sina styrelserum. Jag
kommer också att vara
tillgänglig för råd och
stöd inom kandidat
poolen där vi delar erfa
renheter och kompeten
ser med varandra.
2 Vad skiljer Women
in progress mot andra
nätverk?
– Skillnaden är att detta
har kvalitetsgaranti, alla
som vill söka medlem
skap måste visa att de
håller en hög nivå. Det är
ett antal intervjuer och
personlighetstester man
måste gå igenom. Du kan
alltså inte bara betala
årsavgiften för att bli
medlem.
3 Varför tror du att just
du blev invald?
– För min kompetens,
min erfarenhet och för
mitt tydliga fokus och
engagemang för styrelse
arbete. Jag känner att jag
kan bidra med något,
man sitter inte i en sty
relse, man arbetar. Det
är väldigt kul att vara en
förebild och kunna inspi
rera länets företagare.
Det bara bubblar i
magen, jag brinner för
att kvinnor ska ta plats i
styrelsearbetet.
4 Behövs det en styrelsetillsättning för kvinnor?
– Kompetens är alltid vik
tigare än kön, däremot
jag tror att alla vinner på
mångfald ur flera per
spektiv. När du som
ägare, företagsledare
eller valberedning, letar
efter professionella kvin
nor, då är det enkelt att
kunna vända sig till ett
kvalitetssäkrat nätverk
med bara kvinnor.
Emma Bengtsson

