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Johan Larsson var tidigt på det klara 
med att han ville starta egen rörelse 
– på enbart fyra år har företaget ett ti-
otal anställda och sju fordonsenheter.

Efter att ha varit anställd förare i ett par år 
närde Johan drömmen om det egna företaget. 
Först köpte han en grävare, sedan en lastväx-
lare.

– Då gick jag med i Truckcentralen som nu 
blivit FraktCentralen. Successivt har mitt fö-
retag vuxit och utför i princip jobb över hela 
Sverige om det behövs. Det känns bra att ha 
FraktCentralen bakom sig – att vara en del av 
en stor organisation. 

Bred etablering
Johan Larsson Entreprenad AB utgår från 
kontor, garage, förråd och uppställningsplats 
på Strömsbro i Gävle. I ett sammansvetsat 
team återfinns förutom förare och grävma-
skinister även snickare och rörmokare.

– Vi utför en hel del markberedningsarbe-
ten och husgrunder. Dessutom utför vi ofta 
ombyggnadsarbeten vid stopp på industrierna 
i regionen. Det gör att vi har god nytta av att 
ha snickare och rörmokare i företaget, säger 
Johan.

Johan Larsson Entreprenad AB utför även 
mycket transporter för regionens industrier. 

Bred verksamhet
Största uppdragsgivare är annars de stora 

byggföretagen Peab och NCC. Även Väg-
verket och Banverket är stora kunder, liksom 
Tidermans.

– Vi är auktoriserade tillsynsmän och erhål-
ler därför bevakningsuppdrag för bland annat 
Banverket och Vägverket. För Tidermans ut-
för vi transporter av hyrmaskiner, containrar 
och bodar. Dessutom plogar vi vintertid. 
Johan Larsson Entreprenad AB har även en 
specialutrustad så kallad snabelbil för lag-
ning av gropar i vägbanan.

Framtiden innebär möjligheter
Johan Larssons framgångar har sin grund i 
hans förmåga att vara öppen och lyhörd för 
förändringar och behov på marknaden. Vad 
händer då i framtiden?

– Det vet jag inte. Vi får se vad som dyker 
upp. Det kunderna efterfrågar det ser vi till 
att fixa.

Drömmen uppfylldes 
snabbare än väntat

             Det kunderna 
efterfrågar det ser vi till 
att fixa

Att utföra bra jobb och anpassa sig efter marknadens efterfrågan har gjort att Johan Larsson 
lyckats som egen åkare med tiotalet anställda. 

”
Sand & Grus AB JEHANDER satsar 
på högsta kvalitet och service. Samar-
betet med Fraktcentralen är långt och 
ömsesidigt affärsmässigt.
JEHANDER producerar, säljer och distribu-
erar grus-, berg- och jordprodukter till den 
svenska marknaden. Företaget har 130 års 
branscherfarenhet och är etablerade i Gävle-
regionen med producerande täkter i Sälgsjön, 
Rörberg och Stallmon.

Roland Löfling är försäljningschef för re-
gion Gävle:

– Vi är sedan tidigare CE-certifierade med 
våra produkt enligt EU-standard. Nu är vi i 
full gång med att bli kvalitets- och miljöcerti-
fierade enligt ISO-systemen. Vår anläggning 
i Rörberg är redan klar och de övriga blir 
klara under våren. 

JEHANDER producerar och marknadsför 
nu även kvalitetsjord. Detta sker inom den 
rikstäckande ”ToppStar” gruppen, vilket 
innebär en hög kvalitetskontroll. 

– Vi erbjuder jord till såväl allmänheten som 
proffsentreprenörer.

Tel: 026-726 50 • Fax: 026-729 76 • roland.lofling@jehander.se • www.jehander.se

Kvalitet från JEHANDER

Roland Löfling, försäljningschef 
för region Gävle/Tierp.

Industriprofil erbjuder ett brett sortiment inom arbetskläder, screentryckeri, profilklä-
der och presentreklam. Industriprofils personal prioriterar ett serviceinriktat bemötan-
de och snabba leveranser.

– Idag är vi 9 medarbetare som tillsammans gör det enkelt för våra kunder att handla 
hos oss, säger ägarparet Laila och Roland. Det går även utmärkt att handla via företagets 
webbutik: www.industriprofil.net. 

En kontakt räcker
Tidermans har hyrt ut maskiner i 
över 30 år. 

– Vi eftersträvar ett så brett ut-
bud som möjligt. De maskiner kun-
derna efterfrågar, de ska vi ha, sä-
ger Lars-Olof Rydberg, Tidermans 
Gävle.
Tidermans erbjuder 12 000 artiklar för 
uthyrning för alla: bygg- och anläggnings-
företag, entreprenörer, industrin, statliga 
och kommunala verksamheter, hantverkare, 
lantbrukare och konsumenter.

Att hyra maskiner hos Tidermans in-
nebär att alltid ha tillgång till marknadens 
modernaste utrustning utan att behöva 
låsa kapital eller bekymra sig om service 
eller underhåll.

På Tidermans får kunderna även 
tillgång till personalens branschkun-
nande, engagemang och problemlös-
ningsförmåga.

På Tidermans i Gävle jobbar 24 per-
soner. Tidermans äger även hyrföretag i 
Falun, Mora och Rättvik. 

Tidermans ger dig valfrihet
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