Norra Bohuslän
som bas

Familjeföretaget Ottossons i Hedekas AB är ett
blomstrande landsbygdsföretag som expanderat
ordentligt genom åren. Moderna maskiner och fordon,
bra kundbemötande och allmänt god ordning är
receptet för en framgångsrik verksamhet.
Av Bo Norvinge (text och foto)

M

askinentreprenad, åkeri och jordbruk går att
kombinera. Ottossons
i Hedekas AB, ett familjeägt företag i norra Bohuslän
har flera ben att stå på. Med en
bred maskinpark för skiftande
uppdrag kan tjänster erbjudas för
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både små och stora kunder. Bland
de större fasta uppdragsgivarna
syns PEAB Asfalt, Skanska Asfalt
och IP Only fiber.
Ottossons i Hedekas har visat en rejäl tillväxt genom åren
och expanderar inom i både entreprenad, transport och fiber-

branschen. Det har också gett sig
uttryck genom att de 2018 blev
Årets Företagare i Munkedals
Kommun.

Köpte för sönerna

Anders Ottosson och hans söner
Jonas och Marcus köpte första
maj 2015 en i området väletablerad verksamhet av Mats Eklund
som drev Eklunds Maskin som
enskild firma. I detta följde fastighet, fem lastbilar och fyra maskiner. Med över följde också de
flesta ur personalen.
Firman drevs ett kortare tag
vidare som enskild firma innan
aktiebolag bildades av Anders,

Jonas och Marcus med var sin
tredjedel i bolaget.
– Det var egentligen för mina
söner som jag köpte Eklunds Maskin. Hade det inte varit för dem
hade det inte blivit. Jonas har varit
anställd hos Eklunds Maskin och
körde sedan hos KW Grävtjänst.
Marcus körde hos Bohus Bergssprängning och hade också egen
lastbil, berättar Anders.
Sedan uppköpet har maskinoch lastbilsparken upprustats avsevärt och en del nyanställningar
gjorts.
Idag har Ottosson i Hedekas
15 anställda, 14 grävmaskiner på
hjul och larver, en bandschaktare, ➔

Ottossons Liebherr 920 bandgrävare plöjer lättvindigt
ner kabelslangarna. En extra grov slang ska med och
hjulgrävaren får följa efter med den.

Jonas Ottosson är en av del
ägarna i företaget. Systern Isabell
Ottosson bytte yrkesbana och
jobbar nu i familjeföretaget.

Anders Ottosson är en sann entre
prenör. Han är inte rädd för att satsa
vilket har gjort Ottossons i Hedekas
framgångsrikt.

Marcus Ottosson är också delägare.
Förutom att köra maskin så kör han
gärna lastbil och det är Scania som
gäller för honom.
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Det kräver precision och försiktig
het att gräva invid husväggarna.
Det är inga problem för Viktor
Andersson i en av firmans tre
Liebherr 916 hjulgrävare.

Vid fiberarbetena är allt långt ifrån
maskinkörning. Jonas får skarva
fiberslang också och får värdefull
hjälp av Isabelle.

Kabelplogen kan bära fem rullar på
stativet. Helst plöjs kabelslangen
ner men är det för trångt eller för
mycket sten får man gräva.

A1/2

,, Det är riktigt roligt när alla i familjen
är involverade. ,,
➔ vägvält och dumper samt åtta last-

bilar.
Det är inte bara Anders och
hans söner som är involverade i
verksamheten. Dottern Isabelle
har varit med i ett par år. Hon är
grovis eller kör lastbil och saltar
gärna på nätterna när vädret så
säger. Isabelle utbildade sig faktiskt som frisör och satsade på
det yrket, men valde annan bana,
sålde reservdelar på Lantmännen
ett tag innan hon gav sig in i familjeföretaget.
– Det är riktigt roligt när alla i
familjen är involverade, medger
Anders.

200 köttdjur

Jordbruksbiten vilken Anders
som 16-åring tog över i slutet av
70-talet från pappa Johan finns
kvar. Även den delen expanderade genom åren men från mjölkproduktion övergick man istället
till köttdjur. Men sedan maskinentreprenad kom in i bilden är
Anders tid på gården norr om
Hedekas begränsad. Skötseln
av de 200 köttdjuren har istället
delegerats till Anders fru Carina
som med god hjälp av sonen Jonas
sambo Jessica Davidsson som ser
till att gårdens bestyr blir utförda,
och tjänster som till exempel göd-
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selspridning, sådd och tröskning
hyrs nu istället in.

Allt ska samlas

I Fisketorp, en halv mil söder om
Hedekas finns huvudkontoret i
den gamla skolan som inköptes
för ett par år sedan och renoverats
grundligt. Förutom som företagets kontorsbyggnad utgör fastigheten även ett företagshotell med
några nätföretag inhyrda och på
utsidan hyrs planen ut till SkogTrans AB som har ett flisupplag.
Verkstaden finns närmare Hedekas på gården som följde med
övertagandet av Eklunds Maskin.
Det är en bit emellan, om än inte
så långt, närmare bestämt tre kilometer.
– Vi har köpt fastigheten i Hedekas där Ljungbergs snickeri
fabrik låg. Där ska vi samla allt
när det blir klart, berättar Anders.
Men än så länge är det den gamla lågstadieskolan som får utgöra samlingspunkten för familjen
Ottosson med personalen när de
väl är hemma.
– Vi jobbar mycket ute och
är nästan bara här på slutet av
veckorna. Annars är det Anna
Andersson sköter kontoret och
hon är en enorm tillgång för oss,
säger Anders som känner sig ➔

Leif Sörensen har jobbat för Ottossons i fyra år och gräver oftast för kabel
med kedjegrävaren, en AF Traction med 60-svärd och Hondamotor.

Peter Johansson återställer marken efter att kabelrören lagts ner. En
5-tons CAT 305E är alldeles lagom i den täta snårskogen.

Mikael Johansson kör en Volvo EW160E hjulgrävare på villaområdet i Skofte
byn Trollhättan för PEAB Asfalt. Anders Pettersson kör paddan när inget ska
köras med lastbilen.
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A1/2 ligg

Ottossons i Hedekas har förutom schakt- och asfaltsbilar även en flexibel
kranväxlare i form av en Scania G450 årsmodell 2017.

,, Vi har fler maskiner än vad vi
egentligen har folk till ... ,,

➔ lyckligt lottad med ett genomgå-

ende mycket bra gäng som jobbar
på firman.
– Vi har fantastiskt duktiga anställda, säger han.
– De är helt självgående och
sköter sig själva, fyller Jonas på.

Mycket fibergrävning

Många av de anställda ligger
ute på jobb och jobbar måndag
till onsdag, men när de gjort sin
arbetsvecka är det inte ovanligt
att de ändå vill ha något att göra
i hemområdet.
– Vi har fler maskiner än vad vi
egentligen har folk till så då kan
de få göra lite jobb här hemma,
förklarar Jonas.
Däremot har under den senaste
tiden mycket kretsat kring uppdrag med maskiner stationerade
långt från Hedekas. Jobben är
för kunden IP Only som är norra
Europas ledande leverantör av
digital infrastruktur. Det har då
handlat om fibergrävning i bland
annat Laholm och Hyltebruk.
Men just nu ligger fokuset på
grävningarna i Öjersbo mellan
Härryda och Kungsbacka, all-

deles vid gränsen mot Halland
i Västra Götaland. Med projekt
har Ottossons jobbat med sedan
februari med ett tags uppehåll då
de stack emellan och grävde ner
lite fiber i Laholm.

Goda relationer

Då vi var på besök i Öjersbo var
sex personer och fem av maskinerna i full gång med fibergrävning.
Anders själv kör däremot gärna
inte grävmaskin, men det är istället mycket annat att göra i projekten. I samband med fiberarbetena
åker han runt och överlägger med
markägarna för att kunna gräva
över markerna. Anders tar sig
tid i dialogen då han anser att en
god relation med alla markägare
är mycket viktigt.
En god relation med alla parter, såsom kunder, leverantörer
och anställda, men också konkurrenter som familjen Ottosson
mer ser som samarbetspartners
är just något som bäddar för ett
framgångsrikt företagande. Och
det något som är synonymt med
Ottossons i Hedekas. 


Albin Olofsson är i Stora Bugärde och gräver ner fiberslang med en Case
CX75C SR. Maskinen går utmed telemasterna mellan Mölnlycke och Hindås.

En av flera asfaltsbilar som rullar för PEAB Asfalt. Johannes Hansson
rattar denna Scania R580, en av de två senaste på firman.

A1/2 ligg

A1/4 ligg
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