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Christer
Johansson äger
även Stenkullens
Fastighets AB
som äger de två
fastigheterna i
Stenkullen, om
2000 kvadratmeter, där bland
annat måleriföretaget hyr in sig.

Lerums Resebyrå: Fr. v. ………………………………………………

Priset på resan är detsamma som hos
de stora resekedjorna. Skillnaden är
närheten, bredden på utbudet och ett
ansikte du alltid känner igen. Det ger
en tryggare start.
Robert Johnsson, med 33 års branscherfarenhet, har drivit Lerums Resebyrå sedan 1996.
– En del frågar oss om vi är överflödiga nu
med alla möjligheter att boka resor själv över
Internet, men våra kunder uppskattar vårt
kunnande och goda råd. Skillnaden vi märker
är att kunderna är mer pålästa och det är enbart positivt. Glädjande nog ser det dessutom
ut som att vår försäljning i år blir den bästa
någonsin.

För kundens bästa

Lerums Resebyrå, med fem medarbetare,
kan erbjuda allt från tågresor till Skövde till
specialsydda resor jorden runt. Som fristående
resebyrå står man sig alltid fri att välja den
resa som passar kundens behov bäst utan att
behöva prioritera vissa leverantörer.
– Vissa ser främst på priset, andra vill ha
kvalitet och komfort. Det är vårt jobb att ta
fram ett par alternativ för varje kund som vi
tror passar bäst in på deras önskemål.

Thailand vinner

Lerums Resebyrå säljer nästan lika mycket affärsresor som privatresor. Lerums kommun är
en stor kund där företaget erhållit ramavtalet i
konkurrens med andra aktörer.
– Vi tar oss tid med kunderna och finns nära
till hands. Det uppskattas i Lerum.
Trenderna är många inom resandets värld.
Robert tycker sig se ett par:
– Dels är det fler idag som enbart väljer flygresa för att hälsa på vänner ute i världen, det
märks att världen blir allt mer global. Sedan
ökar så kallade ”all-inclusive”-resor markant
framförallt hos barnfamiljer som tycker detta
är en bekväm och prisvärd semesterform.
Hur blir det då med Thailand i vinter?
– Jo, det ser ut att sälja ungefär på samma
nivå som tidigare. Thailand har blivit ett favoritresmål för många svenskar så vi fortsätter
allt att resa dit, säger Robert som själv ska till
Phuket med fru, barn o barnbarn i november.

Tel: 0302-170 80 • Fax: 0302-168 88
robert.johnsson@lerumsresebyra.se

I över 30 år har Christer Johansson
byggt upp sin målerifirma med höga
kvalitetskrav och personlig service som
högsta deviser. Idag har företaget 40
medarbetare.
Christers Måleri AB med huvudkontor i Stenkullen och filial i centrala Göteborg verkar
inom alla måleriarbeten; från uppdrag för
privatpersoner över industri- och bostadsbyggen till avancerade restaureringsarbeten på
k-märkta fastigheter.
– Vi har en sådan storlek, erfarenhet och
kompetens i personalstyrkan att vi kan ta alla
typer av jobb. Vår filosofi är att kunden i alla
faser under ett målningsprojekt ska känna sig
nöjd, bekräftar Christer Johansson.

– Vi kan hålla en bra sysselsättning även
under vinterhalvåret tack vare större inomhusjobb.
I vinter har Christers Måleri AB erhållit
uppdraget att utföra omfattande måleriarbeten
på Östra sjukhuset.
I Lerum målade företaget nyligen om
Tuvängens äldreboende och p-huset i centrala Lerum. Tidigare har man bland annat
utfört reparationsmålning på Holland House
i Lerum.
– Vi har genom åren vuxit successivt och
skaffat oss intäkter så vi sluppit ta stora lån.
Christers Måleri AB omsätter idag ca 25 miljoner kronor.

Stabil tillväxt

Målerifirman verkar över hela Västkusten,
med ramavtal med flera kommuner, däribland Lerum. Med sex servicebilar ställer
man snabbt upp på mindre uppdrag med kort
varsel.
Tel: 0302-125 39 • Fax: 0302-227 25 • christer.johansson@christersmaleri.se
www.christersmaleri.se

AV-lösningar för alla mötesrum
Audicom erbjuder heltäckande AV-lösningar för alla
företag med mötesrum. Ett
samtal räcker.

Mottot: rätt utrustning till rätt
pris i rätt tid; säkerställs genom att
företagets säljare alltid presenterar
minst tre olika produktförslag i
olika nivåer med bibehållen funktion.
Audicom erbjuder även fem års
garanti på egenutvecklade och
egenproducerade produkter.

Funktion framför allt

Audicom är partnern på resan hela
vägen – från idé till färdig och väl
fungerande anläggning.
Vår fördel är att vi erbjuder allt
inom AV-utrustning; från basprodukter som skrivtavlor, blädderblock och filmdukar till kompletta
multimedialösningar.
Vi är unika med egen tillverkning
och produktutveckling samt installation, service och support inom företaget. En kontakt räcker för våra
kunder, säger säljare Samuel Wijk.

Stark utveckling

Audicoms långsiktiga satsning att
erbjuda kvalitet, kunskap och unika
produkter till rätt pris i rätt tid gör
att företaget har en uttalad målsättning att inom fem år uppnå en fördubblad omsättning med bibehållen
lönsamhet.
Audicom är sedan flera år certifierade enligt miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 och
ISO 9001.
Bland företagets kunder kan
nämnas Atlas Copco, Choice Hotels,
FMV, Microsoft, OMX, Posten,
SEB och Telia.

Made in Sweden

Audicom har erfarenhet av ljud- och

”

Audicom
erbjuder heltäckande
AV-lösningar
för alla företag
med mötesrum

bildkommunikation sedan 1938. Ett
helsvenskt marknadsledande företag som allt mer ser sig som en
europeisk spelare. Nyligen öppnade
företaget även filialkontor i Tyskland och England.
– Vår långa erfarenhet ger oss
hög trovärdighet. Vi skapar långsiktiga affärsrelationer och håller, i ett
kreativt partnerskap, en dialog med
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Audicom – din samarbetspartner inom AV-utrustning. På bilden Patric Rydén och Samuel Wijk, företagets säljare
i Västsverige.
våra kunder för att garantera att
den av oss framtagna och producerade utrustningen uppfyller de krav
kunden ställer. Vår professionella
support är uppskattad och gör att
kunderna slipper onödiga konsultkostnader.

Driver utvecklingen framåt

Audicoms produkter har alla en

sak gemensamt – fulländad design,
flexibilitet och användarvänlighet.
– Företaget har alltid präglats av
stor innovationskraft och hela tiden
utvecklat sortimentet för att kunna
erbjuda lösningar som fyller den
funktion kunderna efterfrågar oavsett om det gäller små grupprum eller större hörsalar, förklarar säljare
Patric Rydén.
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