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Årets bästa arbetsplats 2013-14
I samband med Golvkedjans föreningsstämma den 11 april delades åter igen
priset för Årets bästa arbetsplats ut. Priset har
donerats av Casco Schönox Sweden AB och
syftar till att uppmärksamma och premiera
gott arbetsmiljöarbete inom kedjan. Vinnaren får, utöver ära och goodwill, 50 000
kronor att använda för “arbetsmiljöfrämjande aktiviteter”.
En jury bestående av Lars-Åke Lidén,
Golvkedjan, Hans Nyström, Casco
Schönox Sweden AB och Kent Andersson,
SP utser vinnaren. I år utsåg en enhällig
jury Piteå Golv & Kakel till värdig vinnare.
Juryns motivering lyder:
“Vi försöker helt enkelt se till att montörerna
trivs. Det är ju dom som gör det viktiga jobbet. Med den inställningen har ledningen i
Piteå Golv & Kakel skapat ett företag med
hög motivation och låg sjukfrånvaro. Och
därmed belönats med stark tillväxt och god
lönsamhet. Piteå Golv & Kakel, en bra arbetsplats helt enkelt!”

På bilden: Fr. v. Markus Johansson, Piteå Golv &
Kakel, Hans Nyström, Casco Schönox Sweden och
Lars-Åke Lidén, Golvkedjan.

Stort grattis Piteå Golv & Kakel!

Golvkedjans nya IT-ansvarige
Golvkedjans nya IT-ansvarige heter Kai
Geivald och kommer närmast från Hantverksdata där han var konsult. Dessförinnan har han bland annat lång erfarenhet
av lönsamhetsutveckling och utbildningar
i ekonomi inom golvbranschen.

Kai har nu tillträtt sin tjänst på kedjekontoret. Du når honom på kai.geivald@golvkedjan.se, på telefon 08-594 761 57 eller
mobil 070-353 31 38.
På bilden: Kai Geivald, Golvkedjans nya IT-ansvarige.
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Fastighetsmässan Öresund
Cirka 7 000 professionella fastighetsägare besökte Fastighetsmässan Öresund i
Malmö i början av februari. Många av de
besökte Golvkedjans monter där vi tillsammans med Forbo, Konradssons Kakel och
ARDEX presenterade material, installation
och lösningar. Bland annat ARDEX praktiska demonstrationer av deras så kallade
frikopplingsmatta för klinkersättning på
svåra underlag tilldrog sig mycket intresse.

Ovan: ARDEX demonstrerar sin frikopplingsmatta för
klinkersättning.

George Anderson Golv
öppnar filial i Alingsås
George Anderson Golv utökar sin verksamhet med en filial i Alingsås. ”Alingsås
är en intressant stad med bra tillväxt och
vi har planer på att utöka med ytterligare
golvläggare framöver. Idag gör vi mest jobb
åt professionella beställare som Alingsåshem och Skanska, men vi önskar bredda
kundunderlaget framöver med fler beställare och på sikt även konsumententreprenader”, säger Erik Andersson.

Läggarutbildning
i Amsterdam
Golvkedjan och Forbo Flooring bjuder in
till en två dagars linoleumutbildning för
golvläggare i Forbos fabrik i Amsterdam,
exklusivt för Golvkedjeföretagen. Utbildningen genomförs vecka 40. Ett utmärkt
tillfälle att premiera företagets bästa linoleumläggare.

Ovan: Många aktiviteter hölls i Golvkedjans monter. Här bjöds bland annat på nygräddade bullar och kaffe vilket
lockade många besökare.

Golvkedjan ställde ut på Nordbygg
Golvkedjan ställde i början av april ut på
Nordens största byggmässa Nordbygg, i
samarbete med leverantörerna Tarkett, CC
Höganäs och Casco Schönox Sweden AB.
Cirka 60 000 besökare och drygt 800 utställare fanns på plats. Nordbygg är mässan

där hela byggsverige samlas.
I vår monter bjöds det som vanligt på bullar och kaffe och Casco Schönox demonstrerade bland annat sina produkter iFloor
och ZM Rapid och CascoProff GP.

På bilden: Full fart i Golvkedjans monter på Nordbygg.
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Lyckade tävlingar
under vinter - vår
Vid månadsskiftet oktober-november 2013
avslutades den sista butikskampanjen för
året, DR oktober. Som vanligt hade vi en
tävling i samband med kampanjen, den
här gången tillsammans med ege, där deltagarna fick designa sin egen Soft Dreamsmatta.
En vinnare blev dragen och vann gjorde
Margareta Bask från Umeå. Hon fick hämta ut sin matta hos BL-Interiör i Umeå. Totalt hade vi ett 50-tal deltagare.
Året 2014 inleddes med ytterligare en tävling i samband med årets första nyhetsbrev till privatkunder, Inlagt & klart! som
skickades ut i början på februari. Tävlingen
anordnades tillsammans med BerryAlloc
och gick ut på att deltagarna fick ladda upp
bilder på ett rum de ville renovera på vår
Facebooksida. De fick sedan dela sitt bidrag
med sina vänner för att skaffa så många
röster som möjligt. Priset var nytt golv från
BerryAlloc till ett värde av 15 000 kronor.
Vinnaren blev Emil Göransson från
Landskrona som kammade hem 637 röster.
Han hämtar ut sin vinst hos Sandéns Golv
i Ängelholm. Totalt hade vi 85 deltagare.

MONTÖRSNYTT NR 1 2014

Utbildningsresa till Åre
I år var det dags igen för utbildningsresan
som tidigare år innebar Vemdalen. Den här
gången gick den till Åre den 13-16 mars.
Sammanlagt deltog 40 personer, där ibland
beställare, delägare och leverantörer. Resan

var väldigt lyckad och alla var nöjda och
belåtna. Tack till alla medresenärer och ett
extra stort tack till våra leverantörer som
gjorde denna resa möjlig; Bostik, Weber,
Konradssons Kakel och Forbo.

Beställarträffar
med Ehrenborg
Vår avtalsleverantör Ehrenborg genomför under våren beställarträffar med alla
Golvkedjeföretag. Temat för träffarna är
”Miljösmarta Golv” och Ehrenborg sätter
fokus på dels Upofloor Lifeline, dels PVCfria LVT-kollektionen Halo Free. Val av
målgrupp, det vill säga vilka beställare som
bjudits in har beslutats av Golvkedjeföretagen och Ehrenborg tillsammans. Beställarträffarna genomförs exklusivt med Golvkedjan. Ett tillfälle att skapa nya kontakter,
finna nya kunder och få fler uppdrag.

Utbildning - Arbetsmiljö
Under våren har flera utbildningar arrangerats, bland annat en heldagsutbildning i
arbetsmiljölagstiftningen, med särskilt fokus på vår bransch. Kursledaren kom från
Entreprenörsskolan på Svensk Byggindustri. Tyngdpunkten låg särskilt på ansvarsfördelning, delegering och samordning. 15
Golvkedjeföretag deltog i utbildningen.

Utmärkelser till
Golvkedjeföretagen
Ovan: En av workshopparna som hölls med Bostik.

30-årsjubileum för Golvkedjegolfen
I år är det 30-års jubileum för den populära
Golvkedjegolfen. Detta jubileum firar vi
på klassiska Ullna Golf Club strax norr om

Stockholm. Banan har nyligen renoverats,
bland annat med hjälp av Jack Nicklaus.

Dagens Industri uppmärksammar årligen
företag som visar ovanlig växtkraft och
förmåga till expansion med bibehållen
lönsamhet. Bland 2013 års ”Gaseller” finner vi ett Golvkedjeföretag på första plats
i Kungsbacka: Kakelhuset Kungsbacka. De
placerade sig också på en hedrande femte
plats i hela Hallands län.
Vidare arrangerar Svenskt Näringsliv tävlingen ”Årets mest företagsamma människa” i varje län i Sverige. I Norrbotten hamnade en Golvkedjeprofil i final. Markus
Johansson, Piteå Golv & Kakel, hamnade
på en mycket hedrande andra plats!

Utveckling på sociala medier
Golvkedjan har nyligen passerat 3 000 gillamarkeringar på Facebook, närmare bestämt 3 037 stycken i skrivandes stund.

Ovan: Ullna Golf Club.

Utöver Facebook utökar vi vår närvaro i
de sociala medierna. Golvkedjan finns nu
också på Google+ och
LinkedIn.
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Vårkampanj för alla Golvkedjans butiker
I slutet på mars distribuerades DR april-maj,
vårt reklamblad med vårens kampanjerbjudanden. Det går ut i cirka 400 000 exemplar
till villor och bostadsrätter i hela Sverige och
är en del av vår nya kampanjsatsning där vi
endast har två kampanjer per år, men distribuerar de i flera olika kanaler istället för enbart via direktreklam. DR-bladet har också
fått sig en makeover där målet är att få en
mer magasinkänsla, med mer läsvärde för
kunden.
Vårkampanjen sträcker sig till sista maj och
marknadsförs bland annat med direktreklamsutskick, en rikstäckande radioreklam
som sänds i Mix Megapol och Rockklassiker,
samt två nyhetsbrev via e-post som skickas
till vårt eget privatregister med cirka 1 800

adresser. fördelat på 29 utskick, ett lokalt
anpassat för varje butik i butikspaketet. Vi
har, bland annat i och med alla tävlingar vi
har haft, samlat på oss det här register med
e-postadresser. Som vanligt exponeras också
kampanjen på alla butiksskärmar, på alla
hemsidor samt på Golvkedjans Facebooksida.
Även i samband med denna kampanj anordnar vi en tävling, som förutom att skapa
uppmärksamhet runt namnet Golvkedjan,
också hjälper oss att bygga på vårt e-postregister med ännu fler adresser. Tävlingen har
vi tillsammans med Hafa och Konradssons
Kakel, där priset är badrumsmöbler till ett
värde av 10 000 kronor samt kakel till ett
värde at 8 000 kronor.

Golvkedjan
Golvkedjan består av ett 50-tal golv- och plattsättningsföretag
på cirka 70 platser i Sverige. Tillsammans omsätter vi 2,1 miljarder kronor per år och har över 20 procent av den svenska
marknaden. I Golvkedjan finns 1400 välutbildade och motiverade
medarbetare. Vi representerar helt enkelt de bästa golvföretagen
i landet.

Ett företag i Golvkedjan
Gemensamt för samtliga företag i Golvkedjan är att vi:
•
•
•
•
•
•
•

erbjuder golvläggning och/eller plattsättning
är marknadsledande
har branschens mest välutbildade montörer
är branschauktoriserade av GBR och/eller PER och/eller
   GVK
arbetar efter ett enhetligt ledningssystem
är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande
har tillvalsutställningar eller butiker

Vi som jobbar på Golvkedjan

Lars-Åke Lidén
Vestman, VD

Vivi-Anne
Brunton,
Ekonomians.

GOLVKEDJAN AB

Stephan
Lindberg, KMA

•

Niklas
Estlander,
Leverantörsutv.

NORGEGATAN 2

Tomas
Sundqvist,
KAM

•

Saija Henckel,
Försäljningsassistent

164 32 KISTA

•

Eva
Grentzelius,
Utbildning

Victoria
Ellerstad,
Marknadsansv.

TEL 08-594 761 50

•

Christoffer
Eriksson,
Marknadsass.

Kai Geivald,
IT-ansvarig
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