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Näringslivet gillar Kungälvs hemsida
N Kungälvs kommun är en av 14 kommuner som får betyget väl god-

Så många procent av Kungälvs kommuns intäkter kom
förra året från skatter och generella statsbidrag.

känt för sin information till företagarna på hemsidan.
Det är organisationen Svenskt näringsliv som har tittat närmare på
bland annat hur kommunerna informerar företagare om lagstiftning,
regelverk och tillvägagångssätt för att delta i en upphandling.
Högst betyg bland alla kommuner ﬁck Nacka.

TIPSA OSS!

!

Har du ett nyhetstips
eller något ämne du
tycker vi borde skriva mer om? Hör
av dig! Ring 0303 - 20 68 00 eller
20 68 20 eller mejla till oss på:
redaktion @kungalvsposten.se

RÄDS INTE LÅGKONJUNKTUREN. Niklas Martinsson, Weine Munk och Mohammed Sanyang tror på en fortsatt ljus framtid.
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De trotsar lågkonjunkturen
N Tjuvkilsföretaget med på Dagens Industris topplista över snabbväxare
Tjuvkilsföretaget GBS Entreprenad AB har av Dagens Industri utsetts till ett av årets
gasellföretag.
På bara några år har företaget vuxit till en av Göteborgsområdets största
smidesentreprenörer med en
årlig omsättning på 20 miljoner kronor.
N Utmärkelsen

delades tidigare i
veckan ut på Park Avenue Hotel.
– Det var fantastiskt trevligt, säger vd Niklas Martinsson och berättar att det hela kom som en total
överraskning.
– Vi hade inte räknat med detta,
i alla fall inte i år.
Hemligheten bakom framgång-

en är de anställda, säger han och pratar om
en medveten blandning av unga, gamla,
svenskar och invandrare.
– Alla är lika viktiga
och värdefulla och
därför blir samtliga
också engagerade.

Byggprojektering

vi stomkompletteringar
på Gamla Ullevi. Tidigare har vi också bland annat arbetat med Mimers
hus, Origohuset i Billdal,
Pedagogen och Centralstationen, säger Niklas
Martinsson och berättar
att verksamhetsområdet
har breddats.
– Tidigare var vi helt
inriktade på byggsidan
och smide. Nu har vi
mer och mer gått över
till byggprojektering.

Tidigare
var vi
helt inriktade
på byggsidan
och smide.
Nu har vi mer
och mer gått
över till byggprojektering”

Företaget började
som enskild ﬁrma
1997 och blev fem år senare aktiebolag.
Idag finns ett kontor på
Solbräcke, men den huvudsakliga verksamheten utgår från
Tjuvkil.
– 99 procent av våra arbeten sker
på byggarbetsplatser. Just nu gör

Inga permitteringsplaner
Förra året bildades fastighetsbolaget GBS Fastigheter AB. Affärsidén
är att äga och förvalta fastigheter
för vidare uthyrning till offentlig
förvaltning. Första projektet var

förskolan Viljan i Ytterby.
– Vi tror att kommuner och annan offentlig verksamhet själva
bygger allt mindre i framtiden och
istället hyr fastigheter för respektive verksamhet, säger Niklas Martinsson, som inte känner någon
större oro inför lågkonjunkturen.
– Det kommer att bli en väldig
avmattning, men vi har inga planer på att permittera någon. Den
senaste tiden har vi satsat hårt på
att ta fram egna projekt och ligga i
framkant.
Han gör ingen hemlighet av att
han är en stor visionär. Just nu pågår projektering för ett äldreboende och en förskola i Tjuvkil med 27
lägenheter samt fyra avdelningar
för 70 barn.
En nyutexaminerad kvinnlig arkitekt från Chalmers har anställts

och samarbetet är också tätt med
en arkitektﬁrma i Kungsbacka.
– Vi hoppas att vi ska kunna börja bygga i början av nästa år och att
förskolan kan öppna till hösten och
äldreboendet något senare, säger
Niklas Martinsson och konstaterar
att intressenter redan ﬁnns.
KATARINA BERG
katarina.berg@kungalvsposten.se
0303- 20 68 28

FAKTA

Företaget
Grundades: 1997
Omsättning: 20 miljoner kronor
Antalet anställda: 20
Vision: att fortsätta växa av egen
kraft

