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MVP Anläggning litar  
på ÅFA Redovisning

Ordning och reda  
med Ann Hedlund

Lisa Lindroth tar Qstar  
till nya höjder
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– Som största oberoende oljebolag 
har vi möjligheten att leverera god
bitarna från alla producenter och  
leverantörer, berättar Lisa Lindroth. 
Vi var störst på HVO100 både 2019 
och 2020 och kan titulera oss en av 
Sveriges mest hållbara drivmedels
leverantörer.

Qstar har 320 tankstationer över 
hela landet och över 40 000 direktbils
kunder. Verksamheten omfattar för
säljning av drivmedel, smörjmedel 
och kemikalieprodukter. 

– Vårt fokus handlar om rätt leve
ranser till rätt plats och i tid. Därför 
har vi kontrakterade lokala åkerier 
på bulksidan som kan sitt område 
och har chaufförer som hittar till  
företag och sajter. Den här modellen 
fungerar riktigt bra och är en viktig 
del i vårt framgångskoncept.

VÄRNAR OM SINA KÄRNVÄRDEN
– Våra kärnvärden är var som helst, när 
som helst och ingenting är omöjligt. 
Framför allt handlar det om service 
och trygghet för våra kunder, som vet 
att när man ringer oss då kommer vi  
i tid och det tar inte en vecka. Därför 
får vi många av de lite mer speciella 
leveranserna till exempelvis skogs
maskiner, krossverk och borriggar.

Att Qstars kärnvärden håller hela 
vägen vill Tommy Åström på ÅFA  
inflika:

– Qstar har bra service och ställer 
alltid upp för att lösa eventuella pro
blem. Där finns inga stela ben och det 
är flexibilitet hela vägen. Vi har kana
ler rätt in i lastplaneringen och kan 
ringa direkt för att få med en sen  
beställning. Det skapar ännu bättre 
service till ÅFA:s kunder.

TRYGGHET OCH FINANSIELL STYRKA
Qstar ägs av den internationella 

koncernen DCC Group som är note
rade på Londonbörsen. 

– Att vara en del av ett större sam
manhang ger oss både säkerhet och 
finansiell styrka. Med det fundamentet 
kan vi vara personliga, flexibla och 
ligga nära våra kunder, säger Lisa 
Lindroth och tillägger:

– Jag är själv uppväxt i branschen 
med en pappa som har tankbilsåkeri. 
Det gör att jag förstår vad våra kunder 
står inför och hur viktigt det är att 
allt fungerar på ett smidigt sätt. 
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Qstar och ÅFA har utvecklat samarbetet företagen emellan de 
senaste åren. Idag är Qstar ÅFA:s största leverantör på bulksidan 
och förmedlar en volym på cirka 700 kubik i månaden. Vi får en 
pratstund med Lisa Lindroth på Qstar som är regionchef norr. 

Sveriges största  
oberoende oljebolag
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GODA RÅD  
ÄR INTE DYRA 
ÅFA STÅR REDO att hjälpa våra kunder 
nu när energi och drivmedelspriser är 
historiskt höga som en följd av reduktions
plikten och den brist som uppstår av hög 
efterfrågan i omvärlden. Vi jobbar med 
flera leverantörer och kan lotsa rätt  
beroende på behov av drivmedel. 

INOM REDOVISNING ÖKAR intresset att 
visa vad man gör inom hållbarhets
området för att stärka varumärket och 
öka konkurrenskraften. Nu kan vi erbjuda 
en rapport även för mindre och medel
stora företag med NSRS (Nordic Sustain
ability Reporting Standard), en ny nordisk 
standard för rapportering. 

DET ÄR GLÄDJANDE att läsa vilken nytta 
våra råd gör för våra kunder som pre
senteras i detta nummer, där kunderna 
fått tillbaka och sparat pengar med vår 
professionella hjälp inom redovisning och 
drivmedel. 

Trevlig höstläsning önskar vi på ÅFA.

Dieselpriserna har skenat det senaste 
året. På ett år har priserna gått upp med 
ca 35 procent och en bidragande orsak 
är reduktionsplikten. Vid senaste höjning
en den första augusti höjdes reduktions
plikten för diesel från 21 till 26 procent.

Det är bistra tider som skapar pro
blem för åkerier och entreprenadföre
tag. Många har bränsleklausuler att 
jobba efter. Sedan har vi krediterna 
som går i taket trots att man inte tankar 
mer. Sammantaget blir det en stor ut
maning framöver.

Som det ser ut nu ser vi inget slut på 
höjningarna. Vid årsskiftet skärps reduk
tionsplikten ytterligare och hamnar då 
på 30,5 procent för diesel. På ÅFA kan 
vi inte påverka så mycket, men vi jobbar 
på för att hitta vägar till billigaste dieseln 
bland de alternativ vi kan erbjuda.

Tommy Åström, ÅFA Drivmedel

Qstars regionchef Lisa Lindroth med diesel i tankarna.

Tommy Åström, ÅFA Drivmedel.

Mia Sjögren, vd ÅFA AB.

Höjda dieselpriser  
tufft för branschen
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Värmlandsborr är ett familjeföretag 
som startade 1977 och idag är det  
Robert Olsson som driver firman.  
Huvudsysslan är brunnsborrning för 
bergvärme och vatten, men även gräv
arbeten och snöplogning ryms inom 
verksamheten.

– Vi hade haft samma leverantör av 
diesel i tjugo år när vi kom i kontakt 
med ÅFA, berättar Robert Olsson. Priset 
var naturligtvis en viktig faktor för byte 
av leverantör, men det var framför allt 
lösningen med pejlar i våra två tankar 
som till slut fällde avgörandet.

– Nu håller ÅFA koll på volymen i 
våra tankar och drivmedel kommer 
per automatik. Ibland när vi jobbar för 
högtryck händer det att vi förbrukar lite 
för snabbt och det har gått torrt några 
gånger. Men vi har lärt oss, när jag vet 

att det kommer att gå åt extra mycket 
lägger jag in beställning i förväg.

KOMBINATIONEN SKAPAR HELHETEN
De stationära maskinernas kompres
sorer körs på eldningsolja. Tanken till 
det är på 8,5 kubik och två kubik kan 
gå åt på en dag när det går för fullt. 
Dieseltanken är på 4,5 kubik. Verk
samheten har även några mindre  
farmartankar som körs ut på olika 
projekt. Då går leveranserna direkt dit.

– När vi gick över till ÅFA så sparade 
vi mellan 50–100 tusen på ett år. Jag 
har inte fortsatt att kolla upp det, men 
vi har bra avtal och jag upplever att vi 
får bra pris, menar Robert Olsson.

– En positiv del är att det alltid går 
att få tag i någon på ÅFA och jag får 
snabba svar och återkoppling. De är 
alltid trevliga och glada. Det är helheten 
som gör att jag trivs med ÅFA. Kombi
nationen av goa gubbar, leveransen 
och priset. 
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Över 30 år inom 
redovisning

AB Värmlandsborr blev kund till ÅFA via ett riksavtal med 
branschorganisationen Borrföretagen i Sverige. Idag tre år 
senare rullar allt på och mycket av leveranserna sker via 
pejlar i tankarna som ÅFA håller koll på.

ÅFA har pejl  
på nivåerna
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Karlstadföretaget AB Värmlandsborr har stadig bas av återkommande kunder.

Ann Hedlund är redovisningskonsult på ÅFA.

Robert Olsson driver Värmlandsborr.

 Ann Hedlund är auktoriserad redo-
visningskonsult på ÅFA och har alltid 
närt ett sifferintresse. Efter gymnasiet 
tvekade Ann på om hon skulle bli 
jurist eller ekonom. Idag kan vi vara 
glada att det var ekonomi som tog 
över och redan 1988 tog hon sina 
första steg i branschen.

– Det var framför allt under mina år på 
PwC som jag lärde mig yrket. För två år 
sedan kom jag till ÅFA och det var två 
tidigare kollegor som drog mig hit. Direkt 
när jag klev in tyckte jag om de trevliga 
lokalerna och efter ett möte med ÅFA:s 
vd Mia kändes det som att jag kommit hem 
igen, säger Ann Hedlund och tillägger:

– På ÅFA är det som när jag började på 
min första byrå 1988. Här ser vi den lilla 
kunden och jobbar nära våra uppdrags
givare. Det är så jag vill jobba. Här är vi 
som en stor familj som lär och hjälper 
varandra utifrån de olika kompetenser 
vi har.

TVÅ SIDOR AV SAMMA TJEJ
De som känner Ann kan intyga att hon 
har en mycket fokuserad och professionell 
framtoning på jobbet. På hemma plan är 
det en annan Ann som visar sig. 

– Hemma släpper jag loss och är mer 
äventyrlig. Frågar någon, ska du hänga 
med på det här. Då svarar jag, klart att 
jag ska. Jag är nyfiken av mig och vill 
uppleva och lära mig mycket. På jobbet 
är jag noggrann så att allt blir rätt. Hemma 
behöver jag inte det, skrattar Ann.

– Jag tycker om att röra på kroppen 
och varierar mig efter årstiderna. Att ge 
mig ut på resor och upptäcka saker tycker 
jag är spännande. Nu har jag börjat med 
körsång i Joyvoice, och än har inte gran
narna klagat när jag övar in repertoaren 
därhemma. 

ANN VILL GE ETT RÅD PÅ VÄGEN
– Allt fler arbetar längre upp i åldern i sina 
bolag. Där är det viktigt att planera för 
pensionen och ett eventuellt generations
skifte i tid, så att allt löper smidigt när 
den dagen kommer.   
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– När jag letade efter konsulthjälp kon
taktade jag 5–6 redovisningsfirmor och 
fastnade för ÅFA. Jag hade ett jättebra start
möte med dem och fick direkt förtroende för 
min kontakt Eva Sönnerfors som nu sköter 
om MVP:s ekonomi, säger Tobias Arvind. 

– Jag behöver verkligen den här hjälpen, 
för så avancerat som allt inom redovisning 
är idag hade jag inte klarat utan ÅFA:s hjälp. 
MVP utvidgar verksamheten hela tiden så 
nu får ÅFA ta hand om lönerna också.

MVP (mark, väg och park) gör all sorts 
finplanering av markytor och snickerier. 
Uppdragen skiftar efter säsong så på vintern 
tillkommer snöröjning. Företagets uppdrags
givare är allt från kommuner, till byggföre
tag som PEAB, lekredskapsföretag och  
privatpersoner. 

POSITIV START PÅ SAMARBETET
När samarbetet företagen emellan inleddes 
i början av 2021 hittade ÅFA poster som gav 
pengar tillbaka.

– Bland annat så hade jag betalat in för 
mycket i arbetsgivaravgift och fick 40 000 kr 
tillbaka. Det visar hur viktigt det är att ta 
in professionell hjälp.  

Redovisningen sköts digitalt via Fortnox 
som är integrerat med MVP:s projekt system. 

FULLT FOKUS PÅ KÄRNVERKSAMHETEN
– Jag tycker att det fungerar superbra och 
jag får återkoppling och uppdateringar hela 

tiden. Eva påminner till exempel när jag 
behöver skicka in underlag till Skatteverket 
och om någon kund inte har betalat. Förut 
hade jag själv koll på kronan, nu kan jag 
släppa det och fokusera på mina affärer.

– Utan tvekan tjänar jag på att anlita ÅFA. 
Nu ska jag även få bättre pris på drivmedel 
och ÅFA har hjälp till med att finansiera en 
snöröjningsmaskin som ska gå för Sollentuna 
kommun i vinter. 

– Det bästa tycker jag är kommunikationen 
mellan oss. Det är snabba puckar och inget 
sitter fast. Det går lätt att ändra på saker 
och styra för min verksamhet, avslutar  
Tobias Arvind. 

ÅFA AB 
Fagerstagatan 6 
163 53 Spånga

Tel: 08-687 44 00 
www.afaab.se

Roxx Produktion AB
Box 164
598 23 Vimmerby

Returadress:
ÅFA AB
Fagerstagatan 6 
163 53 Spånga
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Behov av professionell hjälp

Transporter av farligt gods omgär-
das av ett omfattande regelverk 
som ska hanteras på rätt sätt. Här 
finns inget utrymme att gissa och 
det kan vara svårt att navigera i 
regelverket. Gör man fel kan det få 
svåra konsekvenser. Här kommer 
Active Safety in för rådgivning och 
utbildningar inom transport av far-
ligt gods & säkerhet.   

– Active Safety 
verkar som 
Säkerhets
rådgivare och 
utbildar i alla 
transportslag 
för alla typer av 
medarbetare, 
säger Åsa 
Stenberg som 
är vd på Active 

Safety. Det handlar om juridik och 
regler som vi omsätter till praktik ute 
hos våra kunder, anpassade för att 
hjälpa dem att få transporterna utförda 
på ett säkert och lagenligt sätt.

Det är lagstadgat att utbilda med
arbetare i transport av farligt gods och 
vissa minimikrav ska uppfyllas. Active 
Safety har såväl öppet kursprogram 
som företagsanpassade lösningar.

ACTIVE SAFETY LOTSAR RÄTT
– Varje företag är unikt och oavsett 
frågeställning kan man komma till oss.  

– Det är tillfredsställande att få något 
som många upplever som krångligt 
att bli smidigt för företagen, utan att 
det blir för tungt att genomföra.  
I slutänden handlar det om att trans
porterna ska genomföras säkert för 
alla inblandade, betonar Åsa Stenberg.

Läs mer på activesafety.se eller kontakta 
Åsa Stenberg på 08-687 44 22.

BUTIK • DRIVMEDEL
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ÅFA – TJÄNSTER INOM ÅKERI OCH ENTREPRENAD Följ oss i våra
sociala medier!

Vägen till säkra 
transporter av 
farligt gods

När MVP Anläggning AB i Järfälla kom till ÅFA Redovisning hade ägaren 
Tobias Arvind skött ekonomin själv under det första verksamhetsåret.  
I takt med att affärerna utvecklades med fler projekt och fler anställda 
ställdes det större krav på redovisningen, samtidigt som Tobias behövde 
friställa sin tid till kundkontakter och projektledning.

MVP Anläggning är ett ungt företag med expansion i sikte.

Eva Sönnerfors är en klippa vad gäller lön.

Åsa Stenberg är vd  
på Active Safety.
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