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Den 15 november fi ck Strömstad Åkeri 
& Terminalservice AB av Dagens In-
dustri utmärkelsen Gasellföretag vid 
en ceremoni i Göteborg. Ett kvitto på 
att många års hårt arbete och kraftigt 
kundfokus lönat sig.

Det händer mycket runt familjeföretaget 
Strömstad Åkeri & Terminalservice just nu. 
Företaget har en stark tillväxt och investerar 
kraftigt för att möta den ökade efterfrågan.

- Det går bra att arbeta mycket när kurvorna 
pekar rakt uppåt. Vi har anställt två nya chauf-
förer i november, investerar i tre nya fordon i 
vinter och bygger ny anläggning på Prästäng-
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ens industriområde som står klar till somma-
ren, säger vd Bertil Johansson.

Vid den nya anläggningen på totalt 750 kva-
dratmeter, samlas kontor, lager och terminal 
vilket kommer att förenkla företagets omfat-
tande omlastningshantering.

Gott rykte i branschen
Vad är då hemligheten bakom framgångarna?

- Vi håller en hög servicenivå till våra kun-
der. Det fi nns inga genvägar – nöjda kunder 
skapar nya affärer. De ska alltid kunna lita på 
att vårt uppdrag levereras i rätt tid på ett säkert 
sätt. Sedan jobbar vi mycket med att skaffa oss 
fasta turer, det ger en bra stabilitet i verksam-
heten, säger Bertil.
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Åkeri & Terminalservice AB. På bilden vd 
Bertil Johansson med mågen Håkan Hansson, 
lageransvarig.
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bertil@stromstadakeri.se
www.stromstadakeri.se

Strömstad Åkeri & Terminalservice har ett 
nära samarbete med transportkoncernen DSV i 
Göteborg, företagets absolut största kund. Nya 
distributionsavtal mellan Göteborg-Väners-
borg/Vargön bekräftar det förtroende DSV har 
för Strömstad Åkeri & Terminalservice. Även 
Tanums Fönster och Sleipner anlitar åkeriföre-
taget för dagliga transporter till Norge. 

Framtidssatsningar
Strömstad Åkeri & Terminalservice är ett ge-
nuint familjeföretag. Bertils fru och båda dött-
rar verkar i företag, liksom en måg.

- De satsningar vi nu gör, sker med tanke 
på framtiden. Vi ska stå oss väl rustade inför 
framtida utmaningar.

Fakta:

Affärstidningen Dagens Industri utser 
sedan 2000 de snabbast växande företa-
gen i landet, Sveriges Gaseller.  

Begreppet Gaseller är skapat av den 
amerikanske forskaren David Birch. 
Redan för 20 år sedan visade han att det 
var de små, snabbväxande företagen som 
ökar antalet arbetstillfällen.

Kriterierna för att diplomeras som 
gasellföretag är bland annat att; ha en 
omsättning som överstiger tio miljoner 
kronor, ha minst tio anställda och ökat 
omsättningen kontinuerligt till minst det 
dubbla de senaste tre åren.

Att kriterierna är tuffa bevisas av att 
mindre än en procent av Sveriges aktie-
bolag klarar kraven. 

För att kvalitetssäkra verksamheten och 
minska miljöpåverkan håller företaget just nu 
på att slutföra certifi eringarna för ledningssys-
temen ISO 9001 och ISO 14 001.

Att driva företag är bland det 
mest givande och samtidigt 
mest riskabla man kan syssla 
med. Inget händer om man 
inte skapar det själv. Och an-
svaret ligger hos företagaren i 
såväl medgång som motgång.

- Hos oss får våra kunder 
vägledning av medarbetare 
med lång erfarenhet av de ut-
maningar som ägarledda fö-
retag möter, säger Lars Ole-
häll, Ernst & Young.

Ernst & Young växer med Ström-
stad. Med en lokal närvaro i snart 
tre decennier, är idag åtta med-
arbetare knutna till byrån – i nya 
större lokaler på Oslovägen sedan 
i våras.

Ernst & Young erbjuder allt från 
revision, redovisning och ekono-
misk rådgivning till skatterådgiv-
ning – tjänster som tillför trygghet 
och värde för såväl företag som 
ägare.

- Vi vet hur verksamheter kan ut-
vecklas, hur lönsamheten kan öka 
och hur riskerna kan minimeras.

Vissa saker gör skillnad
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Ernst & Young i Strömstad: Över raden: Stefan Carlsson, Siv Andersson och Lars Olehäll. Sittande: Elisabeth 
Lindqvist, Åsa Blumenberg och Liselott Juliusson.

Ernst & Young Strömstad utgör 
tillsammans med Uddevalla och 
Smögen en enhet med 30 medar-
betare. I ryggen fi nns alla 72 lo-
kalkontoren i Sverige med dess 
specialister. Visionen är att bidra 
mest till medarbetarnas och där-
med kundernas framgång.

- Vårt engagemang, vår kom-
petens och vår lokala närvaro gör 
skillnad, avslutar Olehäll.

Bäst i klassen
Ernst & Young har i oberoende 
undersökningar under 2007 fått 
utmärkelser såsom årets revi-
sionsföretag, högsta betyg i kund-
nöjdhet och branschens högsta 
helhetsbetyg. (Finansbarome-
tern/Affärsvärlden resp Svenska 
Näringslivets Beslutsfattare/ISI 
Wissing).

”Vi ska skapa bra förutsättningar”


