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BRA RÅDGIVARE
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN
– bli trygg med ÅFA

Så arbetar Järfälla
Murteknik

Kvalitetssäkrad AdBlue
till ÅFA:s kunder

Två nya tankstationer
för HVO
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2020…Ett ovanligt år
på många sätt
NU NÄR VI börjar närma oss slutet av 2020
kan vi blicka tillbaka på ett år som ingen
av oss hade kunnat föreställa sig vid årets
ingång. Coronapandemin har påverkat hela
samhället. Vi har fått göra stora anpassningar
både privat och i arbetslivet, distansera oss
fysiskt samt arbeta mer digitalt för att minska
smittspridningen.
INOM ÅKERIBRANSCHEN där många av
våra kunder verkar har vi ändå varit hyggligt
förskonade från de värsta effekterna i ”Coro
nomin”. Verksamheterna har rullat på vilket
vi är mycket tacksamma för. Vissa branscher
har haft en ökad efterfrågan medan andra
har drabbats hårt och fått nyttja de stöd
åtgärder som tagits fram under året för att
överleva. Tack vare stöden har inte antalet
konkurser ökat men det är viktigt att du
som företagare ser över din kreditpolicy och
har en nära dialog med dina kunder. Att
fakturera oftare är ett annat bra tips för att
minska kreditrisken. Värt att notera i Bisnodes
mätning över företagens kreditvärdighet
AA rankas de företag som anlitar en
redovisningskonsult högre än de som sköter
redovisningen själva och har en revisor.
VIKTEN AV ATT ha en bra rådgivare som
du kan vända dig till har aldrig varit större
och där kan våra redovisningskonsulter på
ÅFA hjälpa dig som företagare. För enskilda
näringsidkare har det äntligen kommit ett
stöd om du tappat i omsättning för perioden
mars tom juli 2020. Då kan du få ersättning
på upp till 75% av omsättningstappet. Att
outsourca den komplexa lönehanteringen
som uppstått som en följd av korttidspermit
tering och andra stödåtgärder kan avlasta
dig som företagare och du kan känna dig
trygg att det blir rätt.
NYTT DRIVMEDELSSIDAN är att vi erbjuder
ett drivmedelskort för biogas i samarbete
med EON där du kan ”tanka grönt”. Efter
frågan på det fossilfria drivmedlet HVO ökar
från våra kunder i takt med att miljökraven
ökar i beställarledet och där samarbetar
vi med våra leverantörer och kan erbjuda
kortlösningar eller egen tankstation.
GLÖM INTE BORT att uppmuntra din vik
tigaste resurs, dina anställda som fått slita
hårt under pandemin med den skattefria
gåva som gäller under 2020. Fortsätt håll ut
och hålla avstånd.

Mia Sjögren, vd ÅFA AB
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Miljövänliga
möjligheter för
medlemmar
DKLBC vill öka andelen fossilfritt bränsle på svenska vägar.
I samarbete med ÅFA har de därför öppnat två nya tank
stationer för DKLBC:s medlemmar.

Johan Lennman, vd DKLBC, och Tommy Åström, drivmedelschef ÅFA.

Intresset för HVO har stigit, men anta
let tankstationer har varit begränsat.
Det sistnämnda vill DKLBC och ÅFA
ändra på. Sedan en tid tillbaka har fö
retaget två tankstationer, en i Riala och
en i Rydbo strax norr om Stockholm.
– Det är en ny generation som
köper våra varor och tjänster. Vi satsar
på HVO för att vara redo för nya miljö
krav, säger Johan Lennman, vd på
DKLBC AB.
LÄR KÄNNA MILJÖKRAVEN
Rydbo-stationen är bas för DKLBC:s
breda hyrlastflotta, där samtliga hyr
fordon redan är tankade med drivme
dlet. DKLBC vill vara föregångare för
att fler ska upptäcka hur enkelt det är
att ställa om till ett fossilfritt alterna
tiv. Planen på sikt är att alla tjänste
bilar ska rulla fossilfritt.
– Att köra på HVO är ingen skillnad
mot vanlig diesel. Du som satsar på
HVO får möjlighet att lära känna
miljökraven från start. Dessutom gör
du en miljöinsats som automatiskt
kan leda till fler körningar.
KOMPLETT LÖSNING FRÅN ÅFA
Tack vare ÅFA har DKLBC kunnat för
verkliga idén om två HVO-tankstationer.
ÅFA levererar en komplett lösning,
där de bland annat sköter lagret och
faktureringen.
– ÅFA blev vår drivmedelsleverantör
eftersom vi är delägare och har en

r elation sedan långt tillbaka. Vi ville
ha en enkel lösning där allt fungerar
från start. Vi ser det som en satsning
för framtiden där våra markytor och
anläggningar möjliggör fler tank
stationer framöver.
OM DKLBC
•B
 ildades 1943 som ekonomisk
förening och lastbilscentral.
•Ä
 r sedan länge ett aktiebolag med
112 delägare och drivs fortsatt som
en lastbilcentral.
• Ägarna disponerar totalt 330 fordon
varav 165 lastbilar och 165 maskiner.
•D
 KLBC bedriver berg-, grus- och
torvtäkt samt deponiverksamhet.
•F
 öretaget har 3 parkeringsanlägg
ningar i norra Stockholm.
•K
 MTA (Kvalitet, Miljö,
Transportsäkerhet,
Arbetsmiljö) är en
viktig del i företagets
service till delägarna.
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Helt rätt väg för Cecilia

Cecilia Suurkuusk är maratonlöperskan
som blev redovisningskonsult strax
innan hon fyllde 30. På ÅFA får hon
utlopp för sin fallenhet för ekonomi och
efter arbetsdagens slut ägnar hon fri
tiden åt timslånga löprundor i skogen.
– På ÅFA har du ett ansvar för att allt
blir levererat i tid. I övrigt är arbetet fritt,
en fördel om du vill hinna med det du
vill på fritiden, säger hon.

Rolf Dahlin, Järfälla Murteknik

Klara utsikter med
Järfälla Murteknik
I många år har Järfälla Murteknik samarbetat med ÅFA:s
redovisningskonsult Ann Hedlund. Med kvalitet i fokus levererar
och installerar de fönster åt industrier och privatpersoner.
Det är krispigt i luften den höstdag
när Rolf Dahlin på Järfälla Murteknik
byter fönster i ett av Vällingbys lugna
bostadsområden. Den solgula en
plansvillan får aluminiumklädda trä
fönster som ska hålla i många år.
Men hur kommer det sig att ett
fönsterföretag kallar sig Järfälla Mur
teknik? Det är ingen ny fråga för Rolf.
– Min far var murare och bytte fa
sader på gamla hus. Det var i samma
veva som treglasfönster blev populära.
Alla ville ha treglasfönster! Han såg
möjligheten att utöka verksamheten
till att bli fönsteråterförsäljare och
även installera dem.
KVALITET RÄTT IGENOM
Sedan dess har Järfälla Murteknik
fokuserat på att leverera svensktill
verkade kvalitetsfönster. Men kvalitet
handlar mycket mer om själva fönst
ret, menar Rolf Dahlin.
– Det ska vara kvalitet rätt igenom
i hela vårt arbete. Till exempel behö
ver regnvattnet rinna av rätt från
fönsterblecket. Här ser man att vattnet
har runnit ner i karmen och vidare
mot fasaden som sedan ruttnat, s äger
Rolf och visar det murkna träet som
de precis har rivit ut.

ETT GOTT RYKTE SPRIDER SIG
I branschen finns många möjligheter
och utmaningar. ROT-avdraget har
blivit ett lyft samtidigt som utmaningen
är att konkurrera på en prispressad
marknad.
– Vi behöver hamna i rätt prisnivå
för att få jobben, även om vi använ
der dyrare kvalitetsprodukter. Men
många vet att kvalitet lönar sig. Idag
får vi alla uppdrag enbart på rekom
mendationer bland grannar och be
kanta. Vi behöver inte annonsera,
säger han.
ÅFA SKÖTER BÖCKERNA
Som företagare är det viktigt att vara
uppdaterad i branschen och dess om
värld. Fönsterbranschen utvecklas
hela tiden med nya regler och pro
dukter, senast ut är mjuka fönster
gavlar som minskar risken att skada
sig på vassa kanter. Men i dessa tider
har han också rådfrågat ÅFA om
korttidspermitteringar vid sidan av
det löpande redovisningsarbetet.
– ÅFA sköter böckerna åt oss och
just i år har det varit lite speciellt.
Vi har en bra kontakt med Ann Hed
lund, vår redovisningskonsult. De
hjälper oss att ta reda på vad som
gäller, avslutar han.

Efter några år inom hotellbranschen
letade Cecilia Suurkuusk efter sitt kall i
arbetslivet. Inom ekonomi fanns gott om
jobb – prova och se vad det är, tipsade
hennes familj. Efter tre års studier insåg
hon att hon var på helt rätt väg.
– Det var roligt med siffror och jag gick
ut skolan med toppbetyg. Jag insåg att
det här området passade mig perfekt.
”JOBBET GÅR I TOPPAR”
Snart är det tre år sedan Cecilia började på
ÅFA. Variationen är stor med många typer
av kunduppdrag. Det är alltid nya utma
ningar, men den största sker u
 nder våren.
– Jobbet går i toppar på våren med fler
bokslut och deklarationer, medan hösten
är lugnare. Utmaningen är att behålla
fokus och inte missa något även om det
är fullt upp.
Vad ser du för möjligheter i ditt arbete?
– Att fortsätta utvecklas. Jag gillar att
jag får göra bokslut och deklarationer
på ÅFA. Det blir mer heltäckande och
varierande än arbetet med endast löpande
redovisning.
RESER OCH SPRINGER
Fritiden ägnar Cecilia åt att träna inför
Stockholm Maraton, ett lopp som hon
har sprungit tre år i rad. Nu längtar hon
efter att den veckovisa gruppträningen
inför maran drar igång igen efter en
paus på grund av pandemin. Men det
finns fler saker som Cecilia tycker om
och längtar efter att göra.
– Jag gillar att resa också, men det gör
väl alla? säger Cecilia med ett skratt och
fortsätter:
– Vi brukar åka ganska långt som till
USA och Thailand. Den vackraste platsen
vi varit på är Hawaii, dit vill jag åka till
baka gärna till min 50-årsdag om några år.
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I ett nytt samarbete med E.ON
erbjuder ÅFA ett drivmedelskort
för biogas.
När kraven ökar på miljövänligare
bränslen är biogas ett bra alternativ.
Zizi Krantz, säljare på E.ON, berättar
om biogasens fördelar:
– Det är utan tvekan det mest
miljösmarta bränslet man kan välja.
En biogasdriven bil reducerar kol
dioxidutsläppen med 94 procent. All
biogas vi säljer är dessutom lokalt
producerad på vår kretsloppsanlägg
ning på Högbytorp utanför Bro.
E.ON ger gärna råd till den som
vill ställa om till biogas. Det gäller
allt ifrån att se över befintliga fordons
flottor och hjälpa till att identifiera
rutter som är lämpliga för biogas.
Nu erbjuder E.ON även ett driv
medelskort till ÅFA:s kunder.
– Vi har 15 tankstationer i Stock
holm och Mälardalen där du kan
använda kortet. I avtalet med ÅFA
ger vi 75 öre rabatt per kilo. Efter
som ÅFA är en stor drivmedelsför
medlare ser vi på samarbetet som
ett stort steg i omställningen mot ett
fossilfritt samhälle och är övertygade
om att vårt drivmedelskort kan göra
stor nytta för kunderna framöver,
säger Zizi Krantz.
KORT OM DRIVMEDELSKORTET
• Inga avgifter
• 75 öre rabatt på varje kilo
• Smidig månadsfaktura
• 30 dagars kredit
• 70+ tankställen

Förstklassig AdBlue från
Arom-dekor Kemi
I fabriken strax utanför Borås tillverkas
AdBlue och Arom-dekor kontrollerar hela
kedjan från produktion till förpackning.
Leveranserna sker i allt från 4 liters påse
till en hel tankbil.
– Vi skräddarsyr distributionen som ofta
inkluderar automatisk påfyllning. Med
egna turbilar, tankbilar och pumpstationer
ute hos kunderna ser vi till att hjulen alltid
snurrar i transportsektorn, säger Hans B
 runo,
Area Sales Manager på Arom-dekor.
AdBlue består av avjoniserat vatten och
32,5 procent ureaämnen. Vätskan passerar
flera kvalitetskontroller innan tankarna
fylls med AdBlue. Eftersom Arom-dekor
kontrollerar hela kedjan kan de alltid
garantera en hög och jämn kvalitet – som
dessutom är spårbar.
– Vi tar batchprover på all vår AdBlue
för full spårbarhet, det är ett steg i att
säkra kvaliteten.
Arom-dekor Kemi började samarbeta
med ÅFA för två år sedan. På så sätt når
Arom-dekor direkt ut till ÅFA:s kundnät
verk, vilket är en stor fördel, menar Hans
Bruno.
– Det är roligt att samarbeta med ett
stabilt bolag där allt fungerar bra. Vi
levererar till ÅFA i ett jämnt flöde och
volymerna ökar hela tiden.

Arom-dekor är en totalleverantör av fordonskemikalier.
I sortimentet under det egna varumärket AdProLine®
finns t ex spolarvätska, glykoler, tvättmedel och avfettningsmedel.

Ge skattefri gåva

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

www.roxx.se

Under perioden 1 juni till
31 december 2020 får arbets
givare ge sina anställda en
skattefri gåva på 1 000 kr. Har
den gåvan inte redan givits
kan den kombineras med jul
gåvan och innebär att jul
gåvan i år får ha ett värde av
1450 kr inkl. moms.

Tryck: Åtta.45 Tryckeri, 2020

Tanka grönt
med nytt kort

I en av Skandinaviens modernaste kemikalieanläggning producerar
Arom-dekor Kemi AdBlue. Den färglösa vätskan är kväveoxid
reducerande och renar avgaserna i dieselfordon som är utrustade
med SCR-teknik av standarden Euro 4, 5 eller Euro 6.
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Följ oss i våra
sociala medier!

