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Finalist: Patrik Dahlberg och Peter Iburg 

Fresh AB 

Ort: Gemla 

Telefonnummer: 0470-70 77 00 

Organisationsnummer: 556140-4749 

Omsättning 2010-12: 111 338 tkr 

www.fresh.se 

 

 Patrik (tv) och Peter. 

 

Patrik och Peter vill bidra till en bättre inomhusmiljö 
 

Patrik Dahlberg och Peter Iburg tog 2008 över Fresh AB, ett företag som tillverkar och säljer 

produkter och lösningar för inomhusklimat och ventilation. Företaget är i dag branschledande 

och omsätter över 110 miljoner kronor. Patrik och Peters målsättning för framtiden är att 

ständigt dubbla omsättningen.  

 

Patrik och Peter arbetar ständigt med att utveckla produkter och lösningar som bidrar till en 

hälsosammare inomhusmiljö.  De har till exempel utvecklat inomhusfläkten Intellivent, som 

de ser som sin bästa lansering någonsin. I dag levererar de sina egentillverkade produkter till 

Skandinavien samt till kunder i ett 25-tal andra länder.  

 

Både Patrik och Peter började som anställda i företaget, Patrik 1988 och Peter 1992. De drivs 

av att ha kul och att få göra affärer. De är båda väldigt samhällsengagerade och företaget har 

till exempel samarbeten med Samhall och kriminalvården.  

  

http://www.fresh.se/
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Finalist: Elaine Johansson 

Finmekanik i Småland AB 

Ort: Rörvik 

Telefonnummer: 0382-219 70 

Organisationsnummer: 556473-3912 

Omsättning 2010-12: 19 177 tkr 

www.finmekanik.se 

 

 
 

Elaine har gått från vikarie till ägare 
 

Elaine Johansson äger och driver Finmekanik i Småland AB. Företaget är ett utpräglat 

legoföretag som tillverkar svarvade produkter från stångmaterial i olika kvaliteter i små och 

medelstora serier. I dag har Finmekanik nio anställda och omsätter drygt 19 miljoner kronor. 

 

Finmekanik hade ett tungt år 2009 men har nu återhämtat sig och effektiviserat verksamheten. 

Elaines vision för framtiden är att kunden ska se dem som den bästa medleverantören. 

Dessutom vill hon att alla medarbetare ska vara delaktiga och engagerade och att företaget ska 

ses som den perfekta arbetsgivaren. 

 

Elaine började som vikarie i företaget redan som 18-åring. Fem år senare gick företaget i 

konkurs, men den nya ägaren såg potential i Elaine. Bara 23 år gammal började hon som 

platschef och styrde då den dagliga driften. När ägaren 2005 frågade om Elaine ville köpa 

företaget tackade hon ja direkt.  

 

Elaine har under sin tid på företaget jobbat med i stort sett alla moment, både i verkstaden och 

på kontoret.  I dag lägger hon mycket tid på att engagera sig i marknaden och aktivt söka nya 

kunder.  

http://www.finmekanik.se/
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Finalist: Göran Mellström 

Mekka Traffic AB (Bergkvara buss) 

Ort: Kalmar 

Telefonnummer: 0480-42 55 00 

Organisationsnummer: 556201-5262 

Omsättning 2010-08: 791 962 tkr 

www.mekkatraffic.se  

 

 
 

Från litet taxibolag till det största familjeföretaget i bussbranschen  
 

För 35 år sedan var Göran Mellström med och startade ett lokalt taxibolag i Bergkvara. I dag 

har företaget utvecklats till ett bussföretag med över 800 anställda. Företaget Bergkvarabuss, 

som ingår i Mekka Traffic koncernen, bedriver busstransporter i Sverige, Danmark och 

Tyskland. Transporterna sker i form av linjetrafik, beställningstrafik och skolskjutsar. 

Bergkvarabuss är Sveriges största familjeföretag inom branschen. Företagets vision är att 

skapa en trygg och säker arbetsplats för medarbetarna genom att förädla affärsidén och öka 

marknadsandelarna, såväl i Sverige som i närområdet.  

 

Göran styrs av ”småländska” värderingar. Han vill till exempel ta tillvara på de resurser som 

finns och ha god kontroll över viktiga affärsprocesser. Göran ser nya idéer och nya affärer 

som drivkraften i entreprenörskapet.  

 

http://www.mekkatraffic.se/


 

5 
 

Finalist: Christina Nilsson 

Meritum i Sverige AB 

Ort: Sölvesborg 

Telefonnummer: 0456-562 25 

Organisationsnummer: 556680-2483 

Omsättning 2010-12: 12 735 tkr 

www.meritum.nu 

 

 
 

Entreprenören Christina vill höja statusen för städyrket 
 

Hot om arbetslöshet och ett beviljat starta eget-bidrag fick Christina Nilsson att 1997 starta 

Meritum i Sverige AB. Företaget erbjuder servicetjänster med inriktning på städning för både 

privatpersoner och företag. Trots en hårt konkurrensansatt bransch har Christina fått företaget 

att växa. Efter bokslutet 2010-12 har Meritums omsättning ökat och i dag ligger den på cirka 

15 miljoner. Antal anställda lokalvårdare är upp i 49. 

 

Då verksamheten är relativt personalintensiv och expansionen har krävt fler medarbetare 

samarbetar Christina med arbetsförmedlingen. De flesta av företagets anställda kommer från 

arbetslöshet. Christina lägger stor vikt vid etik, moral och respekt i företaget och vill att de 

anställda ska vara stolta över att utföra något som alla behöver. 

 

Christina drivs av utmaningen i att höja statusen för städyrket och får en kick av att se 

medarbetarna – oftast utsatta kvinnor – växa i yrkesrollen.  

  

http://www.meritum.nu/
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Finalist: Stefan Nordgren 

Nordgrens Trä & Lastpall AB 

Ort: Sölvesborg 

Telefonnummer: 0456-515 01 

Organisationsnummer: 556431-7161 

Omsättning 2010-08: 51 840 tkr 

www.nordgrens.se 

 

 
 

Stefan satsar på ny teknik i pallbranschen 
 

Stefan Nordgren började 1989 spika lastpallar för hand. I dag är hans företag Nordgrens Trä 

& Lastpall AB ett av Sveriges modernaste emballageföretag och tillverkar i snitt 4000 

lastpallar per dag. Företaget har i dag 19 anställda och omsätter över 50 miljoner kronor.  

 

Företaget har hela tiden legat i framkant vad det gäller teknik och produktionseffektivitet. 

Redan 1994 installerades den första PC-styrda pallspikningslinjen som då var den senaste 

tekniken. Stefan har också varit med och utvecklat de palltillverkningsrobotar som i dag 

används i hela världen. Då Stefan ser tekniken som A och O funderar han alltid på nya 

tekniska lösningar.  

 

Målet för företaget är att så effektivt som möjligt plocka fram det som kunden behöver, till 

bästa kvalitet och pris. Stefan drivs av att ta vara på de möjligheter som dyker upp och se vad 

han klarar av.  

 

   

http://www.nordgrens.se/
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Finalist: Lena Norlander 

Brukar Torget AB 

Ort: Färjestaden 

Telefonnummer: 0485-415 57 

Organisationsnummer: 556667-5160 

Omsättning 2010-12: 24 312 tkr 

www.brukartorget.se 

 

 
 

Lena startade eget för att ge dottern vård  
 

Lena Norlander och hennes man Carl-Olof startade Brukar Torget AB 2004. Företaget arbetar 

med personlig assistans för personer med funktionshinder. Det hela startade med att dottern 

Sara var med om en gokartolycka i slutet av 90-talet. Lena och Carl-Olof tyckte inte att Sara 

fick den vård och omsorg som hon hade rätt till. De bestämde sig därför för att ta över vården 

och startade Brukar Torget. Affärsidén är att sätta brukaren i centrum och att alla i företaget 

ska göra det lilla extra. 

 

Sedan starten har företaget växt och de har nu avtal med 19 brukare. Företaget har tredubblat 

sin omsättning på två år och bara de senaste året har 41 personer anställts. I dag omsätter 

företaget mer än 24 miljoner kronor och har 110 anställda. 

 

Lena brinner för det hon arbetar med och säger själv att drivkraften är att vara en röst för den 

lilla människan i samhället.  

http://www.brukartorget.se/


 

8 
 

Finalist: Patrik Rejneborg 

Guldbolaget i Bergkvara AB 

Ort: Bergkvara 

Telefonnummer: 0486-209 87 

Organisationsnummer: 556360-5947 

Omsättning 2010-12: 89 751 tkr 

www.guldbolaget.se 

 

 
 

Bergkvaraentreprenören Patrik satsar på guld 
 

Patrik Rejnborg tog 1989 över Guldbolaget i Bergkvara AB efter sin far. Företaget tillverkar 

guldringar och andra guld- och silversmycken och har under Patriks ledning växt kraftigt. 

Trots en mogen bransch har företagets omsättning mer än dubblats de senaste tre åren. I dag 

omsätter företaget nästan 90 miljoner kronor och har 13 anställda.  

 

Guldbolaget har nyligen blivit marknadsledande i Sverige inom sin nisch. Visionen är att 

företaget ska vara ett försthandsval för kunderna när det gäller service, kvalitet och pris. Målet 

för framtiden är att bredda produktsortimentet och fortsätta växa genom att expandera 

internationellt.  

 

Patrik har ett stort intresse för den tekniska utvecklingen. Detta har lett till att Guldbolaget i 

dag har den absolut modernaste maskinparken i branschen. Patrik har ett nära samarbete med 

maskinleverantören och deltar själv i utvecklingsarbetet.  

  

http://www.guldbolaget.se/
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Finalist: Stefan Åkesson 

Printfabriken AB 

Ort: Karlskrona 

Telefonnummer: 0455-33 52 00 

Organisationsnummer: 556565-6476 

Omsättning 2010-12: 53 196 tkr 

www.printfabriken.se 

 

 
 

Entreprenören Stefan prövar nya vägar i tryckeribranschen 
 

Med lång erfarenhet av grafik och tryckeri startade Stefan offset- och digitaltryckeriet 

Printfabriken 1999. Han startade företaget i samarbete med MMG i Växjö, men är i dag 

ensam ägare. Stefan har i en hårt konkurrensutsatt bransch lyckats skapa ett modernt företag 

med en bra utveckling. Visionen är att bli branschledande i södra Sverige. Planer finns också 

på att expandera fysiskt genom att öppna kontor i Stockholm.  

 

Stefan satsar på att vara innovativ i en annars traditionell bransch. Han har bland annat 

investerat i ny teknik och erbjuder kundanpassade helhetslösningar. Stefan är inte rädd för att 

prova nya vägar. Han har bland annat öppnat upp fabriken så att kunderna kan komma och se 

hela produktionen.  

 

Stefan är en engagerad entreprenör och brinner för företaget och sin vision. Nyckeln till 

framgång är enligt honom duktiga medarbetare, trogna kunder, ett slimmat företag och modet 

att satsa på ny teknik.  

  

http://www.printfabriken.se/
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Finalist: Patrik Östangård 

Lenhovda Radiatorfabrik AB 

Ort: Lenhovda 

Telefonnummer: 0474-299 50 

Organisationsnummer: 556661-4458 

Omsättning 2011-06: 44 390 tkr 

www.lenhovdaradiatorfabrik.se 

 

 
 

Lenhovdaentreprenören driver Sveriges enda radiatorfabrik 
 

Patrik Östangård gick 2004 ihop med en partner och köpte Lenhovda Radiatorfabrik som 

tillverkar kundanpassade radiatorer till svenska VVS-installatörer. Patrik hade då jobbat på 

fabriken sedan 1991 och kände att den hade potential. Sedan Patrik blev ensam ägare 2007 

har omsättningen nästan dubblats. I dag omsätter företaget mer än 40 miljoner kronor.  

 

Fabriken är i dag Sveriges enda radiatorfabrik och branschen består främst av ett fåtal 

utländska aktörer. Trots detta är Patriks vision att de ska vara förstahandsvalet för 

rörinstallatören. Målet för framtiden är att inom nio år omsätta 100 miljoner kronor. För att nå 

dit krävs antingen innovation i form av nya produkter eller att de hittar nya marknader att 

etablera sig på.  

 

Patrik har alltid hållit på med affärer och drivs av att få vara en innovatör och uppfinnare. Han 

tycker att en av företagets styrkor är att de är fenomenala på att hitta på radiatorlösningar. Till 

exempel började de med bänkvärme i kyrkorna vilket konkurrenter sedan försökt ta efter.  

http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/

