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Washologi sticker ut bland
konservativ klädvård

Därför blev Gülizar
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Jakten på det mest
miljövänliga drivmedlet
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Personalen i fokus
SOM ETT LED i hållbarhetsarbetet har vi på
ÅFA AB alltid personalen i fokus. Personalvård är oerhört viktigt och eftersom personalen är vårt ansikte utåt satsar vi mycket
på friskvård och förebyggande företagshälsovård. För att vi ska fungera som ett väl
sammansvetsat team försöker vi ha roligt
tillsammans och prova på nya aktiviteter.
Nu i vår satsar vi på den populära sporten
Padel på det nyöppnade Padelverket i
Spånga. Om personalen trivs levererar vi
också bra service till våra kunder! Att satsa
på sin personal är både lönsamt för företaget och stärker företagets varumärke.
JAG VILL SAMTIDIGT informera om att
skattereglerna för sjukvårdsförsäkringar
och företagshälsovård är förändrade
och anses numera vara en skattepliktig
förmån om det inte är rehabilitering eller
du har en särskilt riskfylld verksamhet.
Samtidigt blir premien också avdragsgill för företaget. Kontakta oss om du vill
ha mer information om vad som gäller
för just ditt företag.
EN ANNAN PARAMETER inom hållbarhet
som jag vill tipsa våra kunder om är vikten
av en välskött ekonomi som säkerställer
överlevnaden på sikt. Där kan våra konsulter
fungera som bollplank och komma med
värdefulla råd och tips i utvecklingen av
din verksamhet utöver de lagstadgade
kraven. En positiv nyhet är att bolagsskatten
nu sänks från 22 till 21,4 procent för räkenskapsår som börjar 1 jan 2019 och senare.
FÖR DIG SOM driver aktiebolag vill jag
nämna att du nu kan lämna in årsredovisningen digitalt till bolagsverket och
där hjälper vi gärna till. ÅFA drivmedel
håller dig uppdaterad vad som händer
med HVO, det förnybara drivmedlet som
många av våra kunder med miljöprofil
efterfrågar.
Mia Sjögren, vd ÅFA AB

– Följ oss gärna på sociala medier så
håller vi dig uppdaterad på det senaste!
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Miljövänliga drivmedel
öppnar för nya utmaningar
I familjeföretagen Pålgårds Åkeri AB och Pålgård & Söner Kran
AB har transporter inom skog, papper och timmer varit i fokus
under decennier. Tillsammans med ÅFA fortsätter jakten på
det mest miljövänliga bränslet.
Ulrika Pålgårds farfarsfar startade
Pålgårds Åkeri redan under 1930-talet
för att köra skogstransporter. Senare utökade åkeriet med papperstransporter
och kranverksamhet. Fyra generationer
Pålgårdare varit aktiva i företaget
sedan starten där både familjebanden
såväl som företagen står starka.
– Vi har lång erfarenhet av branschen
och driver idag både åkeri och kranverksamhet. De går hand i hand, säger
miljösamordnare Ulrika Pålgård.
Från Falköping, till Torsby och upp till
Borlänge sträcker sig Pålgårds upptagningsområde. Dessutom har de 80
anställda till lastning och lossning vid
hamnar i Baltikum. I Sverige är skogsverksamheten fortfarande störst, men
bolagen har en stor maskinpark för
varje kunds enskilda behov.
– Vi har allt från truckar till hjullastare
som vi enkelt kan flytta och transportera
till våra kunder. En stor maskinpark gör
att vi dels blir mer flexibla men också
har väl anpassade maskiner beroende på
vilket jobb de ska utföra, säger Ulrika.
Genom åren ökar kraven ständigt på
miljövänliga drivmedel. Där spelar
Pålgårds långa samarbete med ÅFA
en viktig roll.

– ÅFA har god erfarenhet i att utveckla drivmedel vilket känns tryggt.
I dagsläget använder vi förnyelsebar
diesel i den mån det går, säger Ulrika.
VAD ÄR VIKTIGT FÖR ER I SAMARBETET
MED ÅFA?
– Snabba leveranser om tanken tar
slut i förtid. Vår verksamhet fungerar
inte utan drivmedel, och står helt still
om det sker. Dessutom uppskattar vi
de snabba svaren vi får på mail eller
telefon vid frågor och funderingar.
ÅFA levererar också miljövänlig diesel,
vilket är viktigt för både oss och våra
kunder. På Pålgårds ligger ständigt fokus
på att driva företagen med kvalitet- och
miljötänk och genom det vara öppna
för nya utmaningar i framtiden.
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Viktoria är kvinnan
bakom Washologi
”Jag började med att
förvara de första tolv
pallarna med produkter
i mitt hem”, säger
Viktoria Widengren.
Idag hittar du Washologi
och Ren Logik hos
bland andra Åhléns,
mode- och livsstilsbutiker
samt hos Apoteken.

Jämför innan
du investerar

För fyra år sedan valde Viktoria Widengren att kasta sig ut i
något för henne helt nytt och okänt. Efter många dagar och
nätter av hårt arbete resulterade starta eget-drömmen i varumärkena Washologi och Ren Logik.
– Jag frågade mig vad som saknades på hyllorna idag och
insåg att när det kom till tvätt och klädvård så var allt väldigt
konservativt och tråkigt, säger hon.
Det kändes lite märkligt att man inte
kunde köpa klädvårdsprodukter i modebutiker, eftersom de två går hand i
hand. I skobutiker köper man ju skovård. Det var så allt började, berättar
Viktoria. Hon kontaktade tillverkare,
började fundera på koncept, produkter
och dofter. Idag har hon utvecklat ett
brett sortiment med skonsamma tvättprodukter med modern design tillverkade i Sverige. De är snälla både
mot människan, plaggen och miljön.
– Jag skulle säga att mina kunder
är medvetna, värnar om miljön och
gillar design. Washologi är tvättkonceptet inom premiumsegmentet,
Ren Logik är mer fokuserat på städprodukter och det lanserades för ett
år sedan tillsammans med Apoteket
AB. För Washologi kikar vi nu på
internationalisering och Ren Logik
breddas och finns nu hos allt fler
återförsäljare.
DRIVS FRAMÅT AV UTMANINGAR
Varumärkena har byggts upp delvis

på sociala medier med hjälp av bloggare
och influencers, en välplanerad strategi
från Viktorias sida.
– Det är ett väldigt bra sätt att nå ut,
det är nutidens annonsering där man
riktar sig direkt till rätt målgrupp.
Det är också ett hyfsat billigt sätt att
marknadsföra sig på. Jag är noga
med att uppdatera våra egna flöden
och har byggt upp ett bra kontaktnät
i den världen.
– Att driva två varumärken är hårt
jobb, men det är väldigt roligt! Det som
driver mig framåt är nya utmaningar
och nya lärdomar, säger Viktoria och
berättar att hon inledde ett samarbete
med ÅFA 2016.
– Jag behövde någon som kunde
hålla stenkoll på bokföringen. Jag
hittade ÅFA som finns här i Spånga
och vid första mötet kände jag direkt
att det var kunniga, trevliga och serviceinriktade människor jag hade att
göra med. Det har varit så skönt för
mig att släppa den biten och nu skulle
jag inte klara mig utan Eva!

När ni står inför nya fordonsinvesteringar är det alltid klokt att jämföra
olika typer av finansieringsalternativ,
dels för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen och dels för att
hitta den typ av finansiering som
passar er verksamhet bäst.
– Ha alltid i åtanke att ÅFA ihop
med DNB kan erbjuda ytterligare ett
alternativ till er bank. Och det kostar
ingenting att fråga oss, säger Martin
Almog, kundansvarig på DNB Finans.
Ihop med DNB erbjuder ÅFA finansiering för allt från lastbilar och maskiner
till tjänstebilar och verkstadsutrustning.
Det är alltid kundanpassade lösningar,
baserade på många års samlad kunskap.
– Vi pratar samma språk som ÅFA:s
kunder. Vi förstår verksamheterna,
behoven och objekten de köper och när
vi räknar på finansieringslösningar väger
vi in allt detta. Kalkylen på en investering
kan ibland vara svår att få grepp om,
men det hjälper vi till med.
MARTINS TIPS INFÖR EN INVESTERING
• Fråga alltid oss! Ha för vana att kontakta ÅFA och DNB i ett tidigt skede
om ni går i investeringstankar. Att
jämföra erbjudanden och konkurrensutsätta er bank eller återförsäljarens
finansieringsalternativ lönar sig ofta.
• Även om du i slutändan väljer att
betala hela investeringen kontant, så
överväg även lån eller leasing, så att
du har fler förslag på bordet.
• Var ute i god tid när du ska jämföra.
DNB har korta handläggningstider
och kan ge svar inom några timmar
– ibland snabbare än så. Men ibland
vill man kanske bolla fram och tillbaka
och jämföra olika månadskostnader.
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Hej Gülizar,

Sociala ÅFA

redovisningskonsult
på ÅFA sedan 2016

Du vet väl att du kan följa ÅFA
på Instagram, Facebook och
LinkedIn? I dessa kanaler blandas information, tips och nyheter med bilder från vardagen
på kontoret. Vi lät Eva Ekblom,
ansvarig för ÅFA:s sociala plattformar, dela med sig av sina
bästa tips för dig som också vill
jobba aktivt med sociala medier.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU VALDE
DET HÄR YRKET?
– Jag har jobbat med ekonomi länge och
alltid älskat siffror, men jag halkade av
en slump in som konsult på ett företag
utan att egentligen veta vad det gick ut på.
Men det var utmanande och roligt och jag
fastnade för det.

HAR DU NÅGON DOLD TALANG?
– Massor! Nej, men jag är bra på att sy,
laga mat och inreda. Det är min grej!
VAD VILLE DU BLI SOM LITEN?
– Flygvärdinna. Men det gick över när jag
insåg att det mest går ut på att dela ut mat.
Som att jobba på McDonalds i luften!
VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR?
– Då umgås jag med familjen eller tränar
på gymmet.

Vad händer med HVO?

”

”Vi får mycket frågor om detta från våra
kunder, främst vad gäller tillgången
och kostnader framåt, men just nu kan vi
inte ge några konkreta svar utan måste
avvakta” – Tommy Åström, drivmedelschef på ÅFA.

Från den 1 juli 2019 kommer PFAD, den
dominerande råvaran i förnybar diesel i
Sverige, sluta klassas som restprodukt. Det
innebär att PFAD kommer stängas ute från
den svenska drivmedelsmarknaden till dess
att den blir spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier som ställs på andra råvaror till
biodrivmedel.
Innan dessa kriterier uppnås beviljas
inte PFAD skattelättnad och blir därmed
ekonomiskt omöjlig på marknaden.
– Vi får mycket frågor om detta från våra
kunder, främst vad gäller tillgången och
kostnader framåt, men just nu kan vi inte ge
några konkreta svar utan måste avvakta.
Vi vill ändå att våra kunder ska veta att vi
uppdaterar oss kring det senaste hela
tiden, säger Tommy Åström, drivmedelschef på ÅFA.
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Följ oss i våra
sociala medier!

Tryck: Larsson Offsettryck, 2019.

HUR ÄR DU SOM KOLLEGA?
– Jag är väldigt ambitiös och vill gärna
hjälpa till, är mån om att folk har det bra.
Mina kollegor skulle nog beskriva mig
som snäll och kreativ.

Gülizar Yasar, redovisningskonsult på ÅFA.

• Posta inlägg kontinuerligt och se
till att bjuda på ett varierat innehåll. Variera kundcase, tips, bilder
från er verksamhet och så vidare.
• Fundera på vilket material som
passar bäst i vilken kanal. På
Instagram lägger vi ut bilder från
vad som händer på kontoret, tips
till våra kunder om exempelvis en
inlämning som närmar sig och lite
annat ”mjukare” innehåll. På
LinkedIn postar vi främst kundcase.
Genom att sprida ut materialet på
ett genomtänkt vis får man med
sig följarna till olika kanaler.
• Glöm inte att det alltid är mer intressant om människor syns i inläggen.
• Gör upp en långsiktig plan. Ska ni
på mässa nästa månad eller kanske
göra ett spännande kundbesök?
Planera en bild och en text att
lägga upp därifrån.
• Semlor passar inte i maj men
deklarationer är lämpligt att prata
om i april. Tänk igenom när ni ska
lägga upp vad.

www.roxx.se

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
– Att vi har ett bra team! Det känns som att
vi är en familj där alla hjälps åt, vi utvecklas
och utmanas tillsammans. Vi har ingen stor
organisation där man är en i mängden utan
alla är med och bestämmer sin egen väg.
Jag gillar också variationen kunderna för
med sig, att det är olika bokförings- och
momsregler att hänga med i och något nytt
att lära sig med varje bransch.

EVAS TIPS FÖR ATT NÅ UT PÅ SOCIALA MEDIER
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