NYTT

BUTIK • DRIVMEDEL
REDOVISNING • FINANS

Ett nyhetsbrev från ÅFA AB nr 1 2020

ÅFA FINNS NÄRA DIG
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Entreprenör siktar högt
i olika branscher

Wiggeby Jordbruk rullar
på med ÅFA:s leveranser
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yrkesbutiken i Tumba
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Transporterna måste
rulla även i kristider
MÅNGA AV VÅRA kunder jobbar i samhälls
bärande yrken och är våra hjältar när de
ser till att transporterna rullar på i den tuffa
tid vi nu genomgår med Coronakrisen. Vi är
alla beroende av att leveranser av viktiga
varor sker till vården, våra butiker samt inte
minst det ökade trycket på näthandeln.
De har inte lyxen att jobba hemifrån som
många i tjänstesektorn, utan måste ut och
köra för att vi andra skall känna oss trygga.
FÖR MÅNGA AV våra företagskunder är
det inte” business as usual” om man verkar
i bransch där kundunderlaget kraftigt
minskat eller kanske helt försvunnit. Då kan
man behöva nyttja de olika företagsstöd
som duggat tätt under våren, och det är
inte alltid lätt att veta vad som gäller för
just min verksamhet. Där är en bra rådgivare
”guld värd” och vi på ÅFA Redovisning kan
komma in och hjälpa till.
VÅRA KONSULTER HJÄLPER dig att hitta
rätt vid ansökan om korttidspermittering
för din personal eller nedsättning av hyran.
En tillfällig nedsättning av arbetsgivar
avgifterna för upp till 30 anställda kan alla
företagare dra nytta av. Det gäller för löner
upp till 25 000 kronor och då betalar du
bara 10,21% i arbetsgivaravgift istället för
normala 31,42%.
Om du drabbats av akut likviditetsbrist
kan du även söka uppskov med 3 måna
ders skatteinbetalningar upp till ett år för
att hinna komma i fas igen.
FÖR ATT FORTSÄTTA den förnybara utveck
lingen på drivmedelssidan erbjuder vi dig,
som har möjlighet, att sätta upp en egen
tank med HVO tillsammans med en av
våra samarbetspartner.
JAG VILL OCKSÅ tipsa om våra samarbets
partner som du kan ha nytta av. Tur & Co
har satsat och utökat sin butiksverksamhet
i Tumba med både däck och fordonsverk
stad. Inom juridiken har vi samarbete med
Advokatfirman Berlin AB som kan hjälpa
till med olika typer av avtal eller annan
juridisk hjälp.

Entreprenör står
stadigt på två ben
Lift me up AB är företaget som siktar mot högre höjder. De er
bjuder en rad tjänster inom byggverksamhet som exempelvis
teleskoplastare med förare, arbetsledare och signalvakter.
Framför allt är de vassa på riktigt komplicerade arbeten och
lyft, som då 30 meter långa och upp till 64 ton tunga balkar
skulle lyftas ner på Tomteboda.
Tatu Perttunen startade Lift me up
för två år sedan och sedan dess har
verksamheten gått spikrakt uppåt.
Initialt skötte han bokföring själv med
stöttning av en konsult, men insåg
snart att det behövdes en annan lösning. Via rekommendation landade
ekonomin på ÅFA.
– Jag har haft ÅFA i ett och ett halvt
år nu och är supernöjd med dem, betonar Tatu. De hjälper mig med allt
från bokföring till bokslut. Dessutom
får jag bra rådgivning när det behövs
och de är på mig direkt och påminner
om jag skulle ha missat något.
För bokföringen har Lift me up gått
över från Visma till Fortnox.
– Det är ett system jag gillar för att
det är väldigt modernt och användarvänligt. Bara att fota av fakturorna
och skicka in dem till ÅFA som sköter
resten.
NYSATSNING I UNIK BRANSCH
– Tillsammans med en partner har vi
byggt upp en helt ny fabrik för att
trycka LP-skivor, berättar Tatu. Det är
en enorm satsning och vi står nu i
startgroparna för att börja produktionen
i fabriken. Vi satsar först och främst
på Europa som marknad innan vi tar
resten av världen.

Var rädda om Er i vår och sommar!

Allt inom lyft är vardag för Tatu Perttunen, men när
det är extra svårt, tungt och kräver extra åtgärder
är Lift me up i sitt esse.

– Det är otroligt mycket att tänka på
när man startar en fabrik och jag har
dessutom Lift me up att jobba med.
Därför är det viktigt att ha kompetenta
samarbetspartners omkring mig och
det kändes bra att ta in ÅFA direkt
när vi startade Swewax AB som det
nya företaget heter.

Mia Sjögren, vd ÅFA AB

Tatu Perttunen har även byggt upp en fabrik för
tillverkning av LP-skivor.
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BRA SUPPORT HELA VÄGEN
– Jag kan absolut rekommendera ÅFA
som ger mig bra support hela vägen.
De har även hjälpt mig med finansiella
bitar via deras samarbetspartners.
ÅFA är väldigt professionella och jag
kan luta mig tillbaka och vet att allt
fungerar. Att det dessutom har blivit
billigare för mig att köra med ÅFA
mot tidigare är ytterligare plus i kanten,
avslutar Tatu.
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Carla blir vid sitt kall
ÄFA levererar diesel, smörjmedel och AdBlue till Wiggeby Jordbruk AB.

”Vi behöver serviceminded leverantörer”
Gården Wiggeby ligger vackert belägen på Färingsö inom
Ekerö kommun. Här bedriver Wiggeby Jordbruk AB en expansiv
verksamhet som bland annat omfattar jordbruk på cirka 1 100
hektar jordbruksmark och återvinning av organiskt material.
Maskinerna ska rulla och verksamheten är helt beroende av
att leveranserna av drivmedel kommer som de ska.
Det är full fart på gården när vi besöker Wiggeby Jordbruk. Men vi lyckas
få tag på delägaren Jonas Andersson
för en pratstund.
– Wiggeby Jordbruk ligger mitt i epicentrum av hästsverige och vi är kanske mest kända för att vi tar emot stora
mängder hästgödsel för vidare förädling för att få ett kretslopp i verksamheten och att vi är producenter av hästfoder. En tredjedel av jordbruksarealen
är vall till hästar, en tredjedel är spannmål och en tredjedel är maltkorn, höstoljeväxter och ärtor, berättar Jonas.
På Wiggeby finns även naturbetesmark som betas av egna Highland Cattle som bidrar till att hålla landskapet
levande. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet, lokaluthyrning samt en del skogsbruk.
– Inom återvinningsdelen vi tar emot
ris, stubbar, stockar, jordmassor och
hästgödsel. Det handlar exempelvis om
20 000 ton hästgödsel som vi delvis hygieniserar till jordförbättring och resterande sprids på åkermark. Stubbar blir
flis och vi producerar en stor del planterings- och anläggningsjord.
VERKSAMHETSKRITISKA LEVERANSER
Det är inom jordbruket ÅFA kommer
in med leveranser av diesel, smörj
medel och AdBlue.
-Samarbetet med ÅFA började för ca
30 år sedan, när Wiggeby och en grupp
andra lantbrukare gick ihop på Mälar
öarna för att göra en gemensam upp-

handling av drivmedel, vilket idag har
fortsatt med ÅFA som vann den upphandlingen, säger Jonas.
– Här gör vi av med cirka 70 000 liter
diesel per år, där det mesta naturligtvis
går åt under skördetid. Där är vi helt
beroende av att leveranserna kommer
i tid. Dessutom är det viktigt att vi har
smörjmedel på plats när maskinerna
ska servas.
– Vi har så omfattande verksamhet
och behöver serviceminded leverantörer som hjälper oss och där tycker jag
att ÅFA sköter det galant. Prismässigt
ligger de bra till och det är skönt att ha
ett ställe att kontakta istället för att
ringa runt och leta ören.
– Det har hänt att ÅFA har styrt om
en leverans när vi suttit i skiten under
skörden. De är alltid tillgängliga för att
hjälpa oss, även ibland utanför kontorstid för att lösa våra problem. ÅFA:s
service är på topp och i slutänden
handlar det om att vi får leveranser
som håller vår verksamhet igång.

Jonas Andersson vill ha säkra leveranser.

Att jobba med siffror och redovisning
var något som redovisningsekonom
Carla Barsoum tidigt kom i kontakt
med. Redan som 15-åring såg hon till
att ekonomin sköttes enligt regel
boken på familjens restaurang.
– Min pappa och bror drev en restaurang där jag blev involverad i allt från
att stå i kassan till det administrativa,
berättar Carla. Alla ärenden som handlade om ekonomi gick genom mig. Det
var betalningar, bankärenden och en
hel del samtal med redovisningskillen
vi hade. På den vägen blev jag intresserad av att lära mig yrket.
Carla läste Handelsprogrammet på
gymnasiet, gick Jensen Education tvååriga utbildning till redovisningsekonom, och provade på några ekonomijobb innan hon styrde stegen till ÅFA.
– Konsultbranschen är min grej. Jag
tycker det är kul med varierande arbetsuppgifter och även upprätta bokslut och hantera svårare uppgifter, där
utmaningen handlar om att söka upp
rätt information och anpassa så allt blir
rätt. Det är då man lär sig och utvecklas i sin roll som bäst.
AUKTORISERAD INOM KORT
Carla kom från Syrien då hon var 13
år och pratar arabiska och förstår lite
syrianska. Idag är hon mamma till tre
tjejer mellan 2 och 6 år.
– Vi är mycket ute med barnen och
hittar på roliga saker, även på vår nyköpta kolonilott som är nära en sjö.
Vi ägnar mycket tid där och fixar med
trädgård och annat.
Kollegorna på ÅFA vittnar om att Carla
är väldigt positiv, glad och målinriktad,
en riktig solstråle som sprider ljus omkring sig.
– Jag är en person som bjuder mycket
på mig själv och kan ibland uttrycka mig
lite konstigt. Men kollegorna här på
jobbet har nog skaffat sig ett Carla-filter.
Hoppas jag i alla fall, skrattar Carla.
Målet för Carla är nu att ta den sista
kursen och bli auktoriserad redovisnings
konsult, och vi önskar henne all lycka
till med karriärlyftet.
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Specialbutiken för yrkesfolk
För fem år sedan tog Ulf ”Uffe” Jansson över ÅFA-butiken i Tumba och
körde vidare under namnet Tur & Company AB. Här finns det mesta som
behövs för alla som arbetar med yrkestrafik och entreprenader. Reserv
delar, smörjmedel, arbetskläder, förbrukningsartiklar och mycket mer.

Samarbetet mellan ÅFA och
Advokatfirman Berlin började då
ÅFA själva behövde stöttning i en
juridisk fråga. Idag har samarbetet utvidgats till att omfatta ÅFA:s
egna kunder, som får en rabatt
när man behöver konsultera en
juridisk rådgivare.
– Berlin har lång erfarenhet av att
jobba med små samt medelstora och
huvudsakligen ägarledda företag,
berättar advokat Henrik Jansson på
firman. Vi hjälper även privatpersoner
i olika privaträttsliga ärenden. På
firman är vi fem jurister som arbetar
väldigt brett, lite som den gamla
advokatbyrån på en mindre ort.
HÅLLER FÖREDRAG
– Det är många problem man kan
stöta på som företagare. Ett ärende
kan exempelvis handla om allt från
enklare fordringsärenden, till försäljning av ett bolag. Det kan vara en
faktura som inte blir betald, eller att
man vill få hjälp med att se över ett
samarbetsavtal.
Utöver rabatten till ÅFA:s kunder
kommer Advokatfirman Berlin hålla
föredrag vid event som ÅFA arrangerar. Det kan handla om nyheter och
olika ämnen som kan vara intressanta
att belysa.

Ulf ”Uffe” Jansson med sin pappa och kollega Teo
Almgren som jobbade i ÅFA-butiken under 23 år och
som varit en viktig del i övertagandet med sin långa
erfarenhet.

Micke Åsaborn guidar Paulina Carlsson, PC Åkeri, i Tur &
Company-butiken.

FLER SATSNINGAR I SIKTE
– Om allt går som det ska så öppnar vi flera
butiker till under 2020–21. Det gäller att
satsa för att vinna. Ingen kommer ihåg en
fegis, kommenterar Uffe med ett leende.
På frågan om vad som är roligast i jobbet,
säger Uffe:
– Det är nog när man får fram en speciell
sak som hjälper kunden, som andra har gått
bet på. Sedan blir man extra glad när någon
lägger ett positivt omdöme om oss på våra
sociala medier. Det är även kul när kunder
kommer in på en fika. Har du inte besökt
butiken är du välkommen in för en pratstund och ta för dig av mamma Berits nybakade mockarutor.

ÅFA säkrar din
HVO-leverans
Har du tänkt på fördelarna med att
tanka förnybart och miljösmart? Ren
HVO diesel reducerar utsläppet av
fossila växthusgaser med upp till 90
procent jämfört med helt fossil diesel
och den förnybara andelen är 100
procent. ÅFA har bra möjlighet att få
ut leveranser av HVO till alla kunder.
Vi kan även hjälpa dig att sätta upp en
egen tank. Kontakta gänget på ÅFA
Drivmedel så svarar vi på dina frågor.
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Följ oss i våra
sociala medier!
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Advokatfirman Berlin
hjälper ÅFA:s kunder

www.roxx.se

– På firman är vi fem jurister som arbetar väldigt
brett, lite som den gamla advokatbyrån på en
mindre ort, säger Henrik Jansson.

– Vi har ett levande sortiment och anpassar oss efter det kunderna behöver och ,.
.efterfrågar, säger Uffe. Oavsett om man
behöver en liten mutter eller ett nytt lastbilsflak så fixar vi det. Vi ser alltid till kundens behov och är riktigt bra på att skaka
fram grejor.
Det händer mycket i företaget som idag
står stadigt på ytterligare två ben.
– Nu har vi två dotterbolag inom vår
verksamhet. Den ena är Däcktjänst i Stock
holm där vi reparerar och servar allt inom
tung trafik och entreprenad. Vår senaste
satsning är Tunabergs bilservice AB, en
komplett personbilsverkstad här på Tunabergsvägen. Det är en märkesverkstad
som gör allt som behövs för bilen.

