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ÅFA FYLLER PÅ

med fler samarbetspartners

Entreprenör med fullt
förtroende för ÅFA

Järna Åkeri kör på med
60 år i branschen

ÅFA levererar AdBLue
i olika emballage
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Effektivt och hållbart
FÖR ATT FRIGÖRA tid och kunna ge bättre
service till våra kunder har vi gjort en
utbildningssatsning för all personal med
utbildningsföretaget Effektiv.nu. De hjälper
oss att jobba smartare, mer digitalt och
utnyttja de många funktioner för att underlätta arbetet som finns i Office 365.
IDAG STÄLLS STORA krav att hänga med
i den snabba utvecklingen och kan man
få verktyg att hantera sin arbetssituation
kan man även minska stress och blir mer
hållbar på sikt. Om man inte investerar i att
utbilda sin personal kan man inte förvänta
sig att de skall kunna ta till sig ett nytt
arbetssätt utan det blir lätt att man kör på i
gamla invanda hjulspår.
FÖR VÅRA KUNDER vill jag slå ett slag för
fördelarna med att digitalisera flödet av
leverantörsfakturor. Vi använder Fortnox
som har många smarta funktioner som
e-faktura, fakturatolkning och attestfunktion. Är du en mindre företagare kan du
börja med att mejla in dina pdf-fakturor
direkt till Fortnox. Då spar du tid, minskar
risken för fel och får bättre kontroll så inget
tappas bort på vägen. När du godkänt
fakturan kan våra redovisningskonsulter
sköta resten och materialet kommer in i tid.
Din redovisningskonsult på ÅFA hjälper dig
att komma igång.

Rolf Andersson, Börje Andersson, Janne Andersson, Bosse Andersson och Erik Berggren
Andersson, tre av fyra generationer Andersson på åkeriet.

Åkeri med anor
I hela 60 år har Järna Åkeris fordon rullat på våra vägar.
Det började med att köra mjölk och spannmål och än
idag är Lantmännen en stor uppdragsgivare på kundlistan.
Åkeriet är ett renodlat familjeföretag där fjärde generationen
nu har tagit plats i förarhytten.

JAG VILL OCKSÅ tipsa om våra nya samarbetspartner som vi kan erbjuda via ÅFA
för att underlätta för dig som företagare.
Vi välkomnar Pontus Sjögren på Osséns
Försäkringsmäklare med många års erfarenhet från Åkeribranschen. Han lotsar dig
rätt i försäkringsdjungeln så du hamnar
både prisvärt och rätt.
BOO ENERGI ÄR EN spännande aktör på
elmarknaden. De erbjuder miljömärkt el
och ÅFA har tecknat avtal med dem som
ett led i vårt hållbarhetsarbete. Du som
ÅFA-kund kan ta del av deras erbjudande
och även använda deras unika hälsoapp.
Den kommer jag personligen att använda
som motivation för att röra mig mer när
höstmörkret faller på.
Mia Sjögren, vd ÅFA AB

– Följ oss gärna på sociala medier så
håller vi dig uppdaterad på det senaste!
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– Vi är extremt bra på att köra
spannmål och utkörning med foder,
betonar Rolf Andersson som tillhör
tredje generationen i familjeföretaget.
Annars kör vi mycket för lastbils
centralen FORIA där det blir en hel
del stentransporter.
Idag har åkeriet fyra ekipage med
släp som i huvudsak kör i Mälardalen
men även övriga landet. Två flakbilar
på 24 meter och två krokbilar.
På frågan varför man ska anlita
Järna Åkeri, svarar Rolf:
– Har man funnits sedan 1959 och
skött sig är det många som pratar gott
om en. Jag fick höra av en transport
ledare idag, `det är skönt med Järna för
då vet man att det blir gjort´.
KLIPPA ATT LUTA SIG MOT
Järna Åkeri har varit med ÅFA ända
sedan 60-talet, och även provat andra

byråer för redovisning under åren.
– Vi har haft Cecilia Bergh på ÅFA
som vår kontaktperson och redovis
ningskonsult i fem år nu och det fung
erar väldigt bra. Hon sköter löpande
bokföring, bokslut, deklarationer, lö
ner, betalningar med mera. Vi lämnar
bara över ett kuvert med allt och se
dan vet vi att det blir gjort.
– Det är bra att ha samma kontakt
person hela tiden som känner oss
utan och innan. Vi gillar Cecilia och är
glada för samarbetet, hon är alltid
med på banan och meddelar nyheter
i branschen och påminner om olika
saker när det krävs.
– Det känns tryggt att ha ÅFA bakom
ryggen. De har mycket spetskompetens
knutna till sig och vi har alltid en part
ner att ringa till för att få hjälp, avlutar
Rolf Andersson.
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Teckna elavtal med

Sveriges
hälsosammaste
elbolag
Cecilia Bergh

Redovisning,
dans och musik
Att Cecilia Bergh är en erfaren
auktoriserad redovisningskonsult
känner många till, speciellt de 25
företag hon arbetar med direkt i sin
kundstock. Men det finns en hel del
mer att berätta om Cecilia. Bland
annat att hon även jobbar med
marknadsföringen på ÅFA.

Boo Energi är inte som andra elbolag i branschen. Förutom att
erbjuda bra elavtal och generösa avtalsvillkor premierar de
även hälsan för sina kunder. Det har skapat ett unikt avtryck i en
bransch som annars domineras av rätt så traditionella aktörer.
Nästa år kan
Boo Energi fira
hundra år och
gör det som
stolt vinnare av
utmärkelsen
”Årets Nacka
företag 2019”.
Motiveringen
Fredrik Heleander
var bland annat
att Boo Energi utmärker sig med
starkt engagemang för miljö och hälsa,
samt ligger i framkant för omställ
ning till solenergi och alltid erbjuder
hundra procent miljömärkt el.
– Vi har haft en fantastisk utveck
ling och skapat trovärdighet i en tuff
bransch, säger vd Fredrik Heleander.
Man ska vara kund hos oss för att
man gillar oss. Därför anstränger vi
oss för att vara kundvänliga med korta
uppsägningstider och går vår egen
väg med unika lösningar till elavtal.
TRÄNA NER DIN ELRÄKNING
Boo Energi har fört in hälsospåret i
energibranschen och låter kunderna
producera sin egen energi genom att
röra på sig.
– Vi har tagit fram en hälsoapp som
registrerar antalet steg från tränings

klockor eller appen i mobilen. Stegen
omvandlas till kaloriförbränning där
860 kcal motsvarar 1 kWh i rabatt.
Upp till fem personer i familjen kan
vara registrerade och ju mer alla rör
sig desto billigare blir elräkningen.
Företagsversionen räknar vi med att
lansera under nästa år.
ERBJUDANDE TILL ÅFA:S KUNDER
Boo-portföljen är en smart mix av
rörligt och bundet elpris. Företaget
bevakar elmarknaden och köper el
när det är prisvärt med inköp upp till
30 månader fram i tiden. Som kund
får du ett budgeterbart elpris och
slipper pristoppar och stora sväng
ningar på elmarknaden. Som extra
trygghet har du alltid tre månaders
löpande uppsägningstid.
– Vi samlar många kunders elvolym
till en stor volym och låter våra el
handlare köpa in el framåt i tiden när
de ser att elpriset är prisvärt, på
samma sätt som den tunga industrin
arbetar när de handlar el, berättar
Fredrik Heleander.
Ta del av erbjudandet genom att gå
in på www.booenergi.se/teckna-elav
tal och fyll i kampanjkoden ”(ÅFA)”.
Gäller både företag och privatpersoner.

För tolv år sedan tog Cecilia tag i det
hon ville jobba med i livet och plugga
de till redovisningsekonom. Idag har
hon varit nio år på ÅFA och trivs bättre
än någonsin.
– Det roligaste i jobbet är att göra
bokslut och deklarationer för enskilda
firmor, skrattar Cecilia. Sedan älskar
jag kontakten med alla mina kunder,
för jag känner mig så uppskattad. De
lämnar över något som är väldigt vik
tigt för dem och ger mig ett förtroende
jag inte vill svika.
Cecilia gör det mesta inom redovis
ning, löner och bokslut, men hon vill
göra mer.
– Vissa vill sköta sina leverantörsbe
talningar själva fast det tar mycket tid
för dem. Jag skulle önska att fler kun
der e-postade pdf-fakturor direkt till
bokföringsprogrammet så jag kunde
skicka betalfil direkt till banken. Det
går snabbt och effektivt, samtidigt som
fel minimeras.
LIVET UTANFÖR ARBETET
Är det inte en skogspromenad med
hunden så handlar det om löpning och
styrketräning. Golfklubborna har åkt
fram igen och en gång i veckan tar hon
på sig dansskorna och snurrar runt i
bugg och jive.
– Jag lyssnar mycket på musik och
gillar det mesta utom punk, heavy me
tal och dansbandsmusik. Matlagning är
också roligt och jag är ganska bra på
”det här är ditt kylskåp”. Att tända ljus,
öppna en vinflaska och bjuda hem vän
ner på middag det är glädje för mig.
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598 23 Vimmerby
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Välkänd profil i

försäkringsbranschen

BÄTTRE LÖSNING MED
FÖRSÄKRINGSMÄKLARE
På frågan om det är ekonomisk för
svarbart att anlita en försäkrings
mäklare, s varar Pontus Sjögreen:
– Många tror att det innebär en
merkostnad, men så är det inte. De
betalar r edan idag en förmedlings
kostnad till försäkringsbolaget som
är inräknad i premien, så det blir
plus minus noll.
– Sannolikheten att kunden får en
bättre försäkringslösning ökar där
emot markant, eftersom en direkt
säljare jobbar för ett försäkringsbolag och jag jobbar till 100  procent
för kunden som försäkringsmäklare.

Entreprenör backas
upp av ÅFA
Redan när TKE Svets & Smidesservice startade verksamheten i slutet av
2017 kontaktade de ÅFA för att få hjälp med sin redovisning. Företaget
har haft stark utveckling och redan efter två år ligger omsättningen
kring 20 miljoner.
TKE Svets & Smidesservice utför olika
arbeten vid stålkonstruktioner, tillverkning
och servicearbeten.
– Vi är speciellt duktiga på små och
mellanstora stålkonstruktioner, säger vd
Tommy Ekholm. Dessutom kan vi snabbt
ställa upp och leverera, vilket inte är så
vanligt i branschen. Med en styrka på 8
anställda och 20 inhyrda medarbetare kan
vi helt anpassa oss efter våra kunders behov.
Företaget erbjuder både uthyrning av
smeder och tar egna jobb. Man har även
tekniker för mer serviceinriktade arbeten
ute hos kunder som exempelvis Norrener
gi och Ragn-Sells.
TRYGGHET I SAMARBETET
ÅFA sköter bland annat redovisning, löner
och skatter, där Tommy Ekholm har valt att

jobba modernt och digitalt i affärssystemet
Fortnox.
– Fortnox är superenkelt att använda
även för mig som inte är så bra på datorer,
kommenterar Tommy Ekholm.
– Jag tycker att ÅFA och min kontakt
Cecilia Suurkuusk sköter sig jäkligt bra
och jag har fullt förtroende för henne. Det
finns mycket kompetens i bolaget och jag
har ett bra bollplank i allehanda frågor.
Därför har jag lagt mina övriga bolag hos
ÅFA och har dessutom ett femte på gång
inom kort.
– Jag kan verkligen rekommendera ÅFA.
De är inte så stora och det känns att jag är
viktig för dem. Det bästa är att kostnader
na är rimliga och jag får bra service.

AdBlue
”på hyllan”
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ÅFA erbjuder bra priser på AdBlue i
olika emballage från leverantören
Arom-Dekor. Dunk 5, 10 och 25 liter,
fat 210 liter samt IBC 1000 liter och
bulkleveranser. Vi har även 2- och
4-takts alkylatbensin.
Kontakta Tommy, Peter eller Hasse
på drivmedel för beställning.

Följ oss i våra
sociala medier!

BUTIK • DRIVMEDEL
ÅFA• FINANS
AB
REDOVISNING

Fagerstagatan 6
163 53 Spånga
Tel: 08- 687 44 00
www.afaab.se

Tryck: Larsson Offsettryck, 2019.

– Vi är idag sex
personer på
OSSÈEN För
säkringsmäklare.
Här har alla sin
specialitet och
min är förstås
att hjälpa åkerier
med berörda
Pontus Sjögreen
försäkrings
frågor, upphandlingar, rådgivning,
skadestop med mera. Ett fantastiskt
roligt och givande jobb, säger Pontus
Sjögreen.
– När försäkringsbranschen blir
mer d
 igitaliserad och automatiserad
ser jag ett ökat behov från företagare
att ha en personlig försäkringskon
takt. Det är både r oligt och viktigt att
träffa kunder och se verksamheten
på plats för att kunna peka mot rätt
försäkringar.

Tommy Ekholm

www.roxx.se

Pontus Sjögreen klev in i försäkringsbranschen 1985 och har s edan
dess arbetat på fem olika försäkringsbolag, senast tio år på Trygg
Hansa med inriktning på y
 rkestrafik.
Idag är Pontus samarbetspartner
till ÅFA som representant för OSSÈEN
Försäkringsmäklare.

