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Strömstad är i en expansiv fas, 
liksom Företagstjänst i Ström-
stad som byter namn till BDO 
Företagsservice i Strömstad 
KB. 

- Vi går nu från att vara en 
ren redovisningsbyrå till att 
också kunna erbjuda revision 
och avancerad skatterådgiv-
ning, säger delägare Jörgen 

Axelsson.

I 26 år har 
Lars Flodin 
och Företags-
tjänst erbjudit 
ekonomi och 
redovisnings-

tjänster till ägarledda bolag och 

enskilda fi rmor i Strömstad. Verk-
samheten har kännetecknats av hög 
servicegrad och personliga relatio-
ner.

- Vi fortsätter precis som förut att 
leverera lokalt förankrade tjänster 
med personlig service som ledstjär-
na. Nu ser vi möjligheten att växa 
med våra kunder, därför inleder vi 
ett samarbete med nätverket BDO, 
så att vi kan bredda vårt tjänsteutbud 
med bland annat revision. Expan-
sionen innebär att BDO Företagsser-
vice även kan erbjuda sina tjänster 
till större företag med egen ekono-
mifunktion.

BDO är ett svenskt och internatio-
nellt nätverk av ägarledda revisions-
byråer, representerat på ett 40-tal 
orter i Sverige.

Knutit skatteexpert till sig
Ny delägare i byrån, vid sidan av 
Lars Flodin och Jörgen Axelsson, 
är auktoriserad revisor Ulf Nankler. 
Till företaget har i höst även knutits 
skatteexpert Martin Karlsson. Före-
taget har därmed åtta medarbetare.

Företagstjänst blir BDO Företagsservice – som erbjuder lokalt förankrade 
tjänster inom ekonomi, redovisning, revision och skattrådgivning. 

Tel: 0526-137 35
Fax: 0526-143 77
Klockaregatan 2

bdo.stromstad@bdo.se
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Han lämnade Stockholm för 
Strömstad för snart 20 år se-
dan. Kärleken till västkustens 
pärla har sedan dess varit be-
ständig. Nu tar Strömstads 
nöjesnestor Christer Sjöö sig 
an nya utmaningar.

I oktober började Christer som res-
taurangchef på nya Quality Spa & 
Resort Strömstad. Ett nytt uppdrag 
i Strömstads krogvärd och en ny ut-
maning i livet.

- Jag är sån, jag vill vara med i 
matchen. Dessutom fi nns det rent 
affärsmässigt många synergieffek-
ter med ett samarbete mellan The 
Cod och Quality Spa. ”Codden” 
har nattklubb, hotellet har en stor 
konferensverksamhet. Vi kan dra 
fördel av varandra, även genom att 
attrahera duktig personal.

Ett bananskal in i branschen
Ja, sådan är han – idéspruta, med ett 
brinnande engagemang och känsla 
för att lyckas i branschen. 

Från början var det tänkt att han 
skulle bli skogsvaktare, läste skogs-
bruk på gymnasiet, men sadlade 
om efter tonåren. 
Från början fanns det även ett mot-
stånd mot västkusten, inbiten stock-
holmare som han kände sig.

- Det var min fru som drog mig 
till Bohuslän. Jag var väldigt tvek-
sam först, men efterhand har land-
skapet och människorna lockat mig 
allt mer och Strömstad är en bra 
plats för barn att växa upp på. Se-
dan har det hänt en hel del i staden 
sedan 80-talet, då fanns knappt en 
enda uteservering. Det har varit en 
schysst tillväxt i Strömstad, säger 
Christer på omisskännlig stock-
holmsdialekt.

The Cod skapades
Tillsammans med vapenbröderna 
Tor och Kenneth utvecklade de un-
der 90-talet Restaurang Skagerack 
till Strömstads nöjespalats nummer 
ett. Därefter sålde man den anrika 
verksamheten och fl yttade ut till ett 
magasin på Torskholmen.

Hur tänkte ni då?
- Ja (skratt) … det undrade nog vi 

med. Jag kommer ihåg att vi satt på 
en restaurang och käkade lunch ut-
anför Barcelona och undrade vad vi 
skulle döpa vårt nya ställe till. Nam-
net var självklart: The Cod, torsken. 
Därmed föregick vi alla belackare 
som tyckte att vi bytt ner oss. 

Strömstads själ
Annars anser han att det är det som 
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allt för ofta saknas – modet att våga 
göra något.

- Strömstad stad måste hitta sin 
själ. Jag tycker att vi ska låta vo-
lymhandeln vara i Nordby och 
Svinesund. Strömstad stad är något 
annat. Vi måste tänka kvalitet och 

Christer Sjöö - färgstark stockholmare som i två decennier varit med och utvecklat Strömstad till en korg- och upplevelsetät pärla i norra Bohuslän. 
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upplevelser, inte räkna p-platser. 
Jag kan sakna att det fi nns för lite 
visioner. Gärna färre besökare som 
spenderar mer. 

När andra ser vinterhalvåret som 
problematiskt för affärerna vänder 
Christer på begreppen.

- Se det så här. Vi investerar i an-
läggningar som vi kan nyttja hela 
året, så låter vi turisterna vara med 
och betala. 

Sedan kommer en längre utlägg-
ning om hur Karholmen skulle 
kunna utvecklas inkluderat  paint 

ball-anläggning och aktivitetscen-
ter. Idéer saknas inte.

Han har nyligen fyllt 50 år, men 
ihärdigheten, viljan och lusten är 
det inget fel på.

- Jag har hälften kvar! säger 
Christer bestämt.


