R E P OR TAG E / G O T T FÖR E TAG SK L I M AT

”De vill att det ska gå bra för oss företagare”
Stefan Hellberg startade Hellbergs Måleri AB för
sju år sedan. Då var det bara Stefan och några
burkar färg. Nu är man 17 personer i företaget
och omsätter 12.5 miljoner i år. Företaget har elva
firmabilar och man tar uppdrag över hela länet,
fast mest i Timrå.
Det låter som att ni växt i rasande fart?
– Vi har ökat i omsättning varje år och har inte
haft någon växtverk. Det har gått som på räls,
svarar Stefan.
Vad gör ni?
– Traditionell måleriverksamhet både inne
och utomhus. Även tapetsering och golvmålning
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och liknande. Kunderna är både privatpersoner,
företag och kommunen.
Tillväxten i företaget ser väldigt bra ut,
vilken är hemligheten?
– Mycket tack vare bra personal, jag tror även
att det kan bero på att vi som målarfirma gärna
gynnar den egna traktens företagare. Om jag
handlar lokalt, både som företagare och privat
person, betalar det tillbaka sig i det långa loppet.
Då kommer de även till mig när det är dags att
måla om. Men rent generellt finns det även en
väldigt fin sammanhållning mellan företagen i
kommunen, av olika anledningar, säger Stefan.
Vad beror den sammanhållningen på?
– Olika anledningar, men man känner sig sedd

av kommunens representanter som ska hjälpa
företagarna. Jag har själv inte haft något behov
av hjälp från näringslivskontoret, men har ju
hängt med på fredagsfikat de arrangerar och det
fungerar ju även som ett mötesforum där man får
inblick i vad andra gör. Det skapar samhörighet.
En annan positiv sak är att de kommer och hälsar
på hos olika företag, bjuder på kaffe och en pratstund. De är intresserade av ens verksamhet och
berättar även om andras verksamheter. De vill att
det ska gå bra för oss. Det känns bra och skapar
en positiv känsla vilket gör att det känns kul att
driva företag.
Till sist, Stefan. Vilka färger är hetast just nu?
– Röd och vit förstås!

