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BORÅS TIDNING

BORÅS. När en nyanställd 
har sin första dag på job-
bet möts den av ett iord-
ninglagt skrivbord med 
allt som kan behövas för 
att börja arbeta med en 
gång.

Det är så de välkomnar 
sina anställda på RO-grup-
pen. Det visar, menar vd:n 
Andreas Jaldevik, att den 
personen är efterlängtad 
samtidigt som det också 
signalerar att bolaget har 
förväntningar på den nya 
medarbetaren.

RO-gruppen, som  place-
 rats i topp på listan över 
Sveriges bästa arbetsplat-
ser två år i rad, har de se-
naste åren lagt mycket 
krut på att fokusera på de 
anställda och deras väl-
mående. Något som gett 
resultat även ekonomiskt 
då de i år för första gången 
når över en miljard i om-
sättning. Ett mål som de 
satte 2011.

– Vi har utvecklats i hur 
vi satsar på våra anställda, 
hur vi hjälper dem att må 
bra och skapar förutsätt-
ningar för att de ska växa. 
När vi har duktiga 

människor som tar hand 
om våra kunder och pro-
jekt då kommer omsätt-
ningen också, säger An-
dreas Jaldevik.

Vid årets slut beräknas 
de ha omsatt 1,3 miljarder 
kronor vilket är en ökning 
på drygt 450 miljoner  
jämfört med i fjol. Liksom 

efter 2017 väntas de an-
ställda få ta del av vinsten.

Att motivera  arbetstagar-
 na genom att belöna dem 
när företaget går bra är 
bara en av flera saker som 
RO-gruppen gör för att 
försöka bli en attraktiv ar-
betsplats. Förutom större 

företagsresor och firma-
fester skickar de också så 
kallade ”RO-nallar” till 
anställda som nyligen fått 
barn.

– Det är inte jättedyrt, 
inte jättestort men det 
pratas om det. Ofta är det 
de små sakerna som gör 
skillnad. Vi firar också väl-

digt mycket. När någon 
börjar, när någon fyller år, 
när vi får stora ordrar. Vi 
försöker helt enkelt ha kul 
på jobbet.

Kompetensbrist har varit 
ett problem i byggbran-
schen i flera år, därför har 
det varit extra viktigt att 
skapa en arbetsmiljö som 
gör att de anställda vill 
vara kvar.

– Det gäller att man job-
bar under bra förutsätt-
ningar, jag tror att det på-
verkar extremt mycket.  
För stannar de kvar så kan 
man arbeta långsiktigt.
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Andreas Jaldevik berättar hur de nått miljardmålet till stor del för att de lagt mer energi på att 
ta hand om sina anställda. 

RO-gruppen når över  
en miljard i omsättning

●● Två år i rad har byggbolaget utnämnts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. 
Nu när RO-gruppen precis nått sitt efterlängtade miljardmål menar Andreas  
Jaldevik, vd för RO-gruppen, att det ena beror på det andra.

●● – När vi har duktiga människor som tar hand om våra kunder och projekt då 
kommer omsättningen också, säger han.

”När vi har dukti-
ga människor som 
tar hand om våra 
kunder och projekt 
då kommer om-
sättningen också.”

Andreas Jaldevik,
vd för RO-gruppen

LRF: Priset på 
svensk mat 
måste höjas
Svenskt lantbruk blöder 
efter torkan – och reger-
ingens krisstöd räcker inte 
för att få bönderna på föt-
ter. Nu kräver LRF att kon-
sumenterna är med och 
betalar.

LIVSMEDEL.  – Ska bönder 
överleva måste priserna 
upp. Annars minskar pro-
duktionen av svenskt och 
vi får brist på svenska pro-
dukter, säger LRF:s ordfö-
rande Palle Borgström till 
TT.

Enligt Jordbruksverkets 
sektorkalkyl för jordbru-
ket, EEA, så torkade 75 
procent av nettoinkom-
sten bort för lantbrukarna 
under den långvariga vär-
men i somras. 

Det motsvarar hela 6,6 
miljarder i förlorad arbets-
inkomst, enligt Lantbru-
karnas riksförbund (LRF) 
som kallar det en kata-
strof. I spåren av somma-
rens torka ses kraftigt 
minskade skördar och 
brist på foder till djuren.

Regeringens krisstöd, 
varav den första delen på 
400 miljoner kronor beta-
lades ut i förra veckan, 
räcker inte långt, enligt 
lantbrukarna. 

Vilka matpriser måste hö-
jas?
– Hela spektrat, från kött 
och mejeri till vegetabilie-
produkter.

Hur stora prishöjningar 
som behövs vill Palle 
Borgström inte gå in på, 
men enligt en undersök-
ning från bondeägda 
Lantmännen behövs i ge-
nomsnitt en höjning med 
fem procent.

ANNA KAROLINA ERIKSSON
TT

Borås Bil blir Årets 
Sjuhäradsstyrelse
Nu står det klart vem som 
tar hem priset Årets Sjuhä-
radsstyrelse. 

BORÅS. Varje år delar Sty-
relseakademien ut en ut-
märkelse till ett aktiebolag 
i Sjuhärad som genom gott 
styrelsearbete utvecklat 
bolaget. I år blir det Borås 
Bil som tar hem priset. 

Styrelseakademiens 
ordförande Bo Lindell pre-
senterade vinnaren i ett 
pressmeddelande i går. 
Företaget vinner tack vare 
sin stabila ekonomiska ut-
veckling. 

”Företaget har under en 
längre tid bedrivit ett aktivt 
och strategiskt styrelsear-
bete i en traditionell 
bransch som är under stark 
förändring. Styrelsearbetet 
bedrivs mycket professio-
nellt, med god ordning och 
reda och på nivå med ett 

noterat bolag.” står det i 
motiveringen. 

Priset kommer att delas 
ut den 14 december. 

Borås Tidning har varit i 
kontakt med Borås Bils 
styrelseordförande Peter 
Hansson som säger att 
han är hedrad, men att 
han önskar att kommente-
ra vinsten en annan dag. 
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”Styrelsearbetet 
bedrivs mycket 
professionellt, med 
god ordning och 
reda och på nivå 
med ett noterat bo-
lag.”

ur juryns motivering

Så näthandlar du säkert utanför EU
Köper du dina julklappar 
online är det viktigt att ha 
koll på att sajten är okej, 
men också på varifrån ditt 
paket skickas. För att slip-
pa oönskade avgifter och 
piratkopior finns det några 
saker som är bra att tänka 
på, enligt Tullverket.

HANDEL. När du handlar 
från ett land utanför EU 
genomför du en import. 
Med det tillkommer vissa 
avgifter och skatter som 
kan vara viktiga att ha 
koll på och det är något 
som privatpersoner ofta 
vänder sig till Tullverket 
för.

– Inte minst när det gäl-
ler momsregler när man 
köper från andra länder 
utanför EU. Där får vi 
fortfarande väldigt 
många frågor från privat-
personer som inte förstår 
hur tullproceduren går 
till, säger Jesper Lied-

holm, pressekreterare på 
Tullverket.

Enligt myndigheten är det 
inte helt lätt att veta vilka 
avgifter som eventuellt 
kan tillkomma. Det gäller 
därför att vara uppmärk-
sam och inte skippa det 
finstilta.

– Moms tillkommer all-
tid om man köper något 
utanför EU, om det inte 
räknas in i priset från 
början. Sedan tillkom-
mer även en avgift som 
fraktbolaget tar för att de 
sköter förfarandet och 
för att de agerar ombud. 
Då kan en vara som var 
väldigt billig bli mycket 
dyrare, säger Jesper Lied-
holm.

Rådet är att alltid fundera 
på vad det är för sajt man 
handlar från och var saj-
ten finns.

– Det kan lika gärna vara 
så att varorna kommer att 
skickas från Kina eller In-
dien, och det måste man 
vara observant på.

Att läsa omdömen om 
sajten, leta efter trxygg-
hetsmärken som indike-
rar att det är en bra och sä-
ker sajt och fundera på hur 
texter på sajten är formu-

lerade är andra tips att ha i 
bakhuvudet.

– Och priset, är det rim-
ligt? Om du hittar en vara 
som i vanliga fall kostar 
väldigt mycket och sedan 
säljs den för en bråkdel av 
det priset så kan man fun-
dera lite. Mycket handlar 
om förnuft och medveten-
het.

Enligt Tullverket är mark-
naden för piratkopiering 
stor och alla slags varor 
kopieras. Köper man då 
en piratkopierad vara är 
det inte säkert att kraven 
för produkten är uppfyll-
da.

– Är det ett känt varu-
märke och den är kopierad 
så gäller inga garantier. Då 
kan man inte lita på att 
den är testad och att den 
inte innehåller exempel-
vis farliga kemikalier, sä-
ger Jesper Liedholm.

MALIN JOHANSON/TT

Momsregler, piratkopierade 
varor och tullavgifter är någ-
ra saker att hålla på koll när 
du handlar utanför EU, enligt 
Tullverket.  FOTO: TT/ARKIV


