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Under fem års tid har jag varit med på Re-news resa. Det har varit en 
häftig tid på många sätt där företaget och dess personal gått från klarhet 
till klarhet.

För att lyckas med en så snabb och positiv utveckling behövs förutom rätt 
affärsmodell skickliga och nöjda medarbetare. Det är grundfundamentet. 
Trivs de anställda på ett företag blir de effektivare och även kunderna blir 
nöjdare.

Hos oss på Re-new upplever jag att en viktig anledning till att så många 
trivs är att vi arbetar som ett team på många olika sätt. Man ska kunna 
göra sig hörd och känna sig viktig som medarbetare, där åsikter och tankar 
tas på allvar. Jag tror och upplever att det verkligen är så hos oss och jag 
är speciellt glad för att medarbetare har en tendens att hela tiden ställa 
upp för varandra. Trots att vi är i en ung bransch har vi medarbetare med 
många år bakom sig i branschen och att vi kan dela den kunskapen internt 
är väldigt värdefullt.

Vi har nu kommit till en nivå där allt fler personer väljer att söka sig till 
oss, såväl anställda som kunder, och det är det bästa betyget man kan få.

I styrelsen hanterar vi allt från ägarfrågor till företagets visioner och 
strategier. Vi har en stark ägarkonstellation med entreprenörsdrivna ägare 
och vi pratar mycket om expansionen på västkusten från Malmö och norrut 
samt vilka parametrar vi ska ha med oss.

Det är tufft att expandera så mycket som vi gjort på kort tid (när jag började 
här var vi fem-sex personer, nu är vi drygt 60) och det tar kraft att starta 
ett nytt kontor som det i Göteborg, men allt har går över förväntan. Det är 
väldigt glädjande att vi fått ett så bra gäng i Göteborg som tar stort ansvar.

Dessutom har vi klarat av hela Covidsituationen på bra sätt. Naturligtvis 
har pandemin påverkat en del, både oss och våra kunder, men genom att 
vara så flexibla som möjligt under tiden har de negativa effekterna blivit 
små. Det är en stor styrka att vara anpassningsbar.

Det närmsta året ska vi fortsätta att växa. Varje leverans ska vara av 

superkvalitet. Oavsett om det är spolning eller relining. Man är nämligen 
aldrig bättre än sitt senaste jobb, och det bästa som finns är nöjda kunder 
som sprider ordet och rekommenderar oss till andra.

Det blir en spännande höst att se fram emot, men innan dess vill jag 
önska er alla en varm och härlig sommar.

Peter Eyermann
Styrelseordförande

HR är en bred term.
”Human Resources” innefattar en hel del, men 

när det kommer till personalfrågor inom Re-new 
så är de vanligaste återkommande frågorna de 
som rör tidsrapporteringssystemet.

– Tidsrapporteringen och diverse försäkrings-
frågor. Det är det som folk oftast har frågor kring. 
Och det brukar finnas enkla och direkta svar. Vi 
har dessutom gjort en personalhandbok för att 
tydliggöra så mycket som möjligt.

Magnus Nanne spenderar cirka en dag i veckan 
på Re-new och varit med sedan oktober

– I nuläget med många nyanställda blir det 
många HR-ärenden. Det gäller att se till att 
allting fungerar, att alla kommer på plats, att 
vi har en enkel tidsredovisning och att lönen 
kommer in i tid. 

– Ledningen vill naturligtvis få företaget att 
växa, men ändå bibehålla enkla rutiner som skapar 
god stämning.
Vilka är dina intryck av Re-new?

– Att det är ett hungrigt företag som vill växa, 
men fortfarande vara ett entreprönsföretag. Det 
är ett spännande bolag i spännande bransch.
Har det varit svårt att vara aktiv med 
de anställda under pandemin?

– Nu har jag inte varit med så länge och under 
den tiden mest haft fokus på att sätta ett system 
som ska få helheten att fungera tidigare. Men 
det kommer att behövas. För ett år sedan fanns 
bara en tredjedel så många anställda. Då fanns 
inte rätt rutiner och man kunde samla alla i ett 
rum och tala om vad som gällde. Nu är fler chefer 
inblandade.

Nanne är HR-ansvarig även i Göteborg.
– Där är det en utmaning att inte träffas fy-

siskt, men jag ser verkligen fram emot att kunna 
göra det i höst. Allt blir mycket enklare när jag 
kan resa dit och träffa dem personligen, avslutar 
Magnus Nanne.

MAGNUS NANNE SKÖTER 
FÖRETAGETS HR-FRÅGOR:
”VILL BEHÅLLA ENKLA RUTINER 
SOM SKAPAR GOD STÄMNING”
En av personerna som får organisationen att fungera smidigt är 
Magnus Nanne, som arbetar som HR-konsult.
– Med många nyanställda brukar det bli en del frågor i grundläg-
gande frågor som är bra att de riktas mot mig, så att arbetsledare 
och andra kan jobba effektivare.
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VD RICKARD GROTH OM VÄGEN 
TILL IDAG OCH FRAMTIDEN
Re-new har en kort, men intensiv, historia.
Företagets VD Rickard Groth ser tillbaka på en häftig resa – som är långt från mål-
linjen.
– Vi har växt snabbt, ibland för snabbt, och befinner oss nu i en fas där organi-
sationen måste få sätta sig. Sedan finns det anledning att titta på nya geografiska 
områden.

När Re-new startades upp 2014 var det en idé 
från grundaren av Akea, Peter Condrup. Han hade 
kommit till insikten att ett reliningföretag skulle 
passa in i denna struktur med entreprenadföretag 
som Akea omger sig med. 

Frågan var om de skulle starta ett eget företag 
– eller köpa upp ett som redan fanns.

Vid denna tidpunkt drev Rickard Groth och 
Magnus Stenström ett bolag i branschen med 
8-10 anställda. Det gick helt okej, men förut-
sättningarna hade blivit bra mycket annorlunda 
med en ny kapitalstark ägare i bilden

– Vi satt i ett antal förhandlingar där det bland 
annat diskuterades att vårt företag skulle bli Re-
new, säger Groth.

Men de förhandlingarna strandade och Akea 
valde att starta eget företag från scratch.

– Efter hand upptäckte de dock att det är en 
komplicerad bransch att ge sig in i med patent, 
leverantörer och annat. Det är inte som att gå in 
på Bauhaus att köpa en cirkelsåg. Man landade 
några jobb, men man fick inte runt vare sig den 
tekniska sidan eller projektsidan. Man fallerade 
på båda sidor, så personalen sökte sig vidare och 
till slut stod man utan både personal och jobb. 

Satsningen höll på att gå under 2016. 
Då ringde det på Groths telefon igen.
– De behövde hjälp med mer eller mindre 

allt. När jag satte mig in i det visade det sig att 
de hade stora problem med kunder och tvister. 
Inom förtaget fanns bara en enda person kvar; 
rörinspektörn Roger Carlzon.

Trots att förutsättningarna för Re-new då 
var… utmanande, valde Rickard Groth att ta 
tjuren vid hornen.

– Jag stod i ett vägskäl företagsmässigt. Trots 
de akuta svårigheterna företaget hade såg jag 
potentialen med aktuell ägargrupp. Det väcktes 
någonting i mig som vill ta hand om något som 
var illa däran för att sedan vända på det. Så jag 
valde att tacka ja. 

Med sig till Re-new hade Groth två av sina 
tidigare kollegor; Matti och Sonny.

– Vi har varit ett team som lyckats med detta. 
Företaget behövde få in jobb och synas för att 
tvätta bort det dåliga ryktet som uppstått. Ett 
rykte som gjorde att många kunder inte ville 

jobba med oss. Jag fick dra i alla kontakter jag hade 
och det tog cirka sex månader innan vi landade 
två stora entreprenadjobb. Men innan det fick vi 
jobba med andra saker för att styra om allt. Som 
ändamålsenliga lokaler. Jag fick även börja prata 
med leverantörerna och lyckades vinna deras 
förtroende.
Du satte mycket på spel?

– Ja, många höjde på ögonbrynen när jag gick 
över till Re-new. Företaget hade ju inte gått så 
bra och hade dåligt ryckte. 
Det var fem år sedan. Hur har resan 
fram till idag 2021 varit?

– Tufft, men skoj! Vi gjorde en rejäl ökning 
redan 2017 och omsatte runt 20 miljoner kronor 
då. Men det enorma klivet kom 2020 med många 
nya projekt och nyanställningar. 

Under 2020 växte antalet anställda från 20 
anställda till 50.

– Alla tidigare entreprenaduppdrag vi jobbat 
med fram tills dess hade haft ett enda syfte, att 
få in en bra referens. Det snarare än att tjäna så 
mycket pengar det går. Vårt mål var att bygga 
upp en referenslista där varje entreprenad blev 
ett trappsteg till nästa entreprenad. Det innebar 
att resultatet blev lidande, men vrider man ur 
varenda krona ur ett projekt hamnar man illa 
relationsmässigt – och det hade vi inte råd med.

Parallellt med att Malmökontoret växte smiddes 
det planer på att starta upp en andra avdelning 
i Göteborg.

– Vi pratade redan 2016 att om vi skulle växa 
så skulle vi göra det längs västkusten och upp 
mot Göteborg. Läget där fungerar både gällande 
kommunikation och logistik. Dessutom finns det 
flera andra intressanta orter längs vägen som vi 
kan hjälpas åt med. Göteborgsavdelningen har 
vuxit över förväntan och verkligen satt ner foten 
och gjort ett avtryck på marknaden.

Groth fortsätter:
– Det finns en dynamik mellan filialerna i Gö-

teborg och Malmö. Jonas har en likvärdig historia 
som mig inom branschen. Vi förstår varandra och 
tänker likadant. Men det är alltid en utmaning att 
föra över en företagskultur till ett annat område, 

Nästa steg är att slå sig in på marknaden i 
Mälardalen med Stockholm som huvudort. 
Men innan det sker måste allt bli stabilare på 
hemmaplan först.

– Utvecklingen måste främst ske på organisa-
torisk nivå den närmsta tiden. Där måste det sätta 
sig. Annars går det för fort och det kommer att 
kosta för mycket.

– Den närmsta tiden är det där vi måste bli 
bättre; på allt från rutiner på de olika avdelningarna 
till flöden inom företagen, från leads till avslutat 

projekt. Ekonomistyrningen och projektstyrning-
en – allt måste vässas till. Vi måste jobba in en 
trygghet och etablera det faktum att Re-new är 
en kul och trygg arbetsplats. 

Viktigt att betona är att Re-new inte är något 
dotterbolag till Akea längre, men har samma ägare 
i form av Peter Condrup och Johan Halvardsson.

– Vi ingår i samma företagsgrupp med samma 
ägare. Kapitalstarka ägare är en fördel, de har gjort 
resor med andra företag och vi kan dra nytta av 
deras erfarenheter.
Vart ser du Re-new fem eller tio år in i 
framtiden?

– Jag ser Sveriges ledande företag inom vår 
bransch och att vi finns i de stora regionerna, 
inklusive Stockholmsregionen, säger Groth, och 
poängterar att för att ta sig dit är en av nycklarna 
bra personal som får möjligheten att arbeta sig 
uppåt i företagets organisation.

– Vi är ett växande företag där möjligheter till 
nya tjänster, administrativt eller i ledande roller, 
alltid uppenbarar sig. När man står i begrepp att 
rekrytera till sådana tjänster ser man alltid in house 
först. Personer med erfarenheter från företaget och 
kulturen där är väldigt värdefull. Det man väger 
in sedan är naturligtvis kompetensen för den 
faktiska tjänsten. Den dynamiken och kulturen 
ska vi alltid bära med oss.
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”Mycket god kommunikation 
mot såväl oss som byggledare”

Re-new har, tillsammans med tre andra företag, 
ett ramavtal med det kommunala bostadsbolaget 
MKB.

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största 
allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 24 600 
lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är 
MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. 
MKB:s andel av hyresrätter i Malmö är cirka 
en tredjedel. Av alla bostäder i Malmö har MKB 
cirka 15 procent.

– Bara att komma in på den marknaden 
var stort för oss. vi fick ta hand om Kvarteret 
Passet på Augustenborg och allt flöt på väldigt 

bra. Tidsplanen höll, de boende var nöjda och 
installationen var toppen för alla inblandade. Vi 
lade ner stora resurser för att få det i mål, säger 
Rickard Groth.

Kontaktperson på MKB är Marcin Tabisz, 
projektledare för underhållsavdelningen.

– Passet består av tre fastigheter där vi gjorde 
relining av liggare med start 2019. Allt var färdigt 
i tid, något tidigare än tidsplanen faktiskt.
Hur upplevde ni att arbetet fungera-
de?

– Det kändes som att alla från Re-new verkli-
gen hade stor koll på hela projektet, vilket gav en 

trygghet för oss som kund. Vi fick några ändringar 
efterhand, men det var inga stora överraskningar 
eller någonting som ledde till komplikationer 
och orsaken var att det fanns fel i vårat underlag.

–  I detta falla hade vi fyra projekt som ingick 
i en pool. Passet 1,4,6 samt tre andra.  Vi var 
väldigt nöjda med hur Re-new jobbade och de 
var väldigt öppna med hur allt gjordes. De har 
en bra organisation, samt mycket god kommu-
nikation mot såväl oss och byggledare. Vi blev 
glada när de även fick uppdraget att jobba med 
kvarteret Docenten, som blev nästa projekt, säger 
Marcin Tabisz.

Att skapa ramavtal med 
kommunala bostadsbolag 
är centralt för att versam-
heten ska fortsätta utveck-
las.

I Malmö har samarbetet 
med MKB inletts positivt.

RAMAVTAL MED MKB 
POSITIVT FÖR FRAMTIDEN

Re-new är ett ungt företag som förändrats mycket på kort 
tid.

Mattias Johansson har bevittnat förvandlingen under 
flera års tid och har själv varit högst delaktig i de fram-
gångar som nu skördas.

Men det har inte varit någon spikrak väg…

Få har tolv års erfarenhet inom relining. Mattias 
Johansson är en av dessa – och hans resa hos 
Re-new har varit betydelsefull.

– När jag kom in i den här branschen var relining 
en relativt ny företeelse. Jag hade en kompis som 
drev en spolfirma och efter att själv har arbetat 
inom anläggning i flera år tipsade han om att vi 
borde gå samman och jobba med just relining. 
Så blev det och vi hade ett företag med bas i 
Höör som fokuserade mycket på akutlagningar.

Affärerna gick förhållandevis bra och ”Matti” 
fick värdefull yrkeskunskap. Men de båda företa-
garnas livsstigar gick åt olika håll. För Mattias del 
innebar det exempelvis familjebildning och barn.

– Där och då fungerade det bättre för mig att 
bli anställd på ett reliningföretag i Kristianstad, 
där jag förblev under tre år.

Plötsligt en dag ringde telefonen. I andra 
änden fanns Peter Condrup, VD för Akea och 
delägare i Re-new.

– Han ville få snurr på verksamheten och insåg 
väl att det i dåvarande format inte fungerade. Jag 

föreslog att han behövde ta in nytt folk i ledningen, 
som Rickard och Mange.

Sagt och gjort.
Mattias värvades till Re-new och kort därefter 

rekryterades även Rickard och Magnus.
– Re-new hade funnits i två år när jag kom hit. 

De hade få anställda och inga större framgångar.
Så, vad lockade?

– Tanken på en nystart med Peter Condrup 
i ägarbilden, därmed fanns det garanter för att 
driva det långsiktigt. Jag kände att det här före-
taget skulle kunna bli någonting stort och fick 
en roll som vanlig arbetare, sedan har jag efter 
det klivit in i rollen som arbetsledare och arbetar 
idag mycket mot service.

Det tog dock tid att få snurr på grejerna.
– I början satt vi mycket och bara väntade på att 

få åka ut och jobba. Det tar tid att dra igång saker. 
Men efter sex månadet med Rickard i ledningen 
började det snurra på ordentligt.

Idag, efter fem år, har Mattias en mer ledande 
roll i ett företag där det hänt mycket.

– Vi har haft mycket jobb och anställt mycket 
folk. Jag har fått fokusera mer på produktionen 
än som arbetsledare vilket har varit tufft. Många 
av de nyanställda har kommit in utan speciellt 
mycket förkunskaper.

– Det är en ganska lång upplärningsproces där 
det svåraste är att planera jobben så allt flyter på 
i de olika stegen. Själva jobbet i sig lär man sig 
hyfsat snabbt.
Vad tänker du när du ser tillbaka på 
de här åren?

– Det första året här var drygt. När man bara 
satt och väntade på jobb var det frustrerande. 
Men det finns inget jag ångrar.
Vad ser du för fortsatt potential?

– Jag tror att Re-new har stora förutsättningar 
att fortsatta växa och bli bland de största i Sverige. 
Nu känner bostadsrättsföreningar till oss och 
den allmänna kunskapen om relining har ökat.

– För egen del vill utveckla min roll i företaget 
efterhand. Jag är sådan som person att jag lätt 
blir trött på en sak när jag lärt mig det.

” FINNS INGET 
JAG ÅNGRAR”
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Emil Gårdmark, säjare i Göteborg, konstaterar 
att Re-new påbörjat två större projekt under 
juni månad. Ett åt HSB i Stenungsund. Ett åt 
SBC i Göteborg.

– SBC är förvaltare av en fastighet på Virginsga-
tan i Göteborg där en bostadsrättsförening har 
14 lägenheter. SBC är en återkommande kund 
inom företaget, men det är första gången under 
Re-newsflagg i Göteborg.

Arbetet som utförs innebär att det bland annat 
ska infodras bottenplatta, göras stammar och 
stickledningar. 

– Ett klassiskt hybridjobb med både polyester 
och strumpa. De synliga ledningarna i källaren 
byts ut.

I takt med att Göteborgsavdelningen växt har 
man kunnat använda sig av den del av metodiken 
som fungerar väl i Malmö.

– Vi kommer att ha en arbetsledare och tre 
arbetare på plats under fyra-fem veckor och har 
börjat jobba med fyramannalag. Tidigare har vi 
jobbat två och två. Det innebär nu kortare avstäng-
ningar för kunderna och såklart att vi får bättre 
ekonomi. Just nu har vi två fyramannalag igång i 
Göteborg. Ett på Virgingatan, ett i Stenungsund.

SBC är ett viktigt företag i sammanhanget,
– Gör vi detta bra kommer vi kunna få fler jobb 

på den fronten. Vi gör redan mycket spoljobb åt 
dem och HSB och det är då man upptäcker att 
avloppet eventuellt är dåligt, säger Emil.

Göteborgskontoret startade upp i augusti 
2020 och har växt till att innehålla 17 personer 
i personalstyrkan.

– Vi har en projektledare (Magnus Olsson) 
och två arbetsledare i form av Oliver Åkesson 
och Oskar Jansson. Vi fungerar väldigt bra som 
team och det är en viktig nyckel till framgång. 
Hur ser planerna ut över sommaren?

– Egentligen var tanken att hålla upp för se-
mester vecka 28-31, men folk vill jobba i sommar 
och vi har en beställning på en skola som det 
passar bra för alla att jobba med under juli. Efter 
sommaren ytterligare två beställningar, som är 
större än de nuvarande uppdrag, så det rullar på 
bra, avslutar Emil.

I Göteborg rullar verksamheten på oförtrutet.
På Virginsgatan görs första jobbet åt SBC i Göteborg.

FORTSATT HÖGT TRYCK I GÖTEBORG 

MED TVÅ FYRAMANNALAG I ARBETE




