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Golvkedjan har under 2009 successivt er-
satt den tidigare gemensamma kedjepro-
filen ‘Ett företag i Golvkedjan’. Den nya 
kedjeprofilen har ett svartvitt grafiskt 
manér som appliceras med respektive 
Golvkedjeföretags egen företagsprofil, t.ex i 

Vi vill genom detta nyhetsblad 
kontinuerligt informera om vad 
som händer inom Sveriges stör-
sta entreprenörskedja inom golv-
läggning och plattsättning.  
 Nyhetsbladet utges via mejl. 
Önskar ni att fler mottagare får 
detta nyhetsblad kontakta oss på 
tel: 08-594 761 50. 
Mvh/Stefan Aronsson, 
VD Golvkedjan AB

Golvkedjan består idag av 48 
kedjeföretag på 70 platser i Sver-
ige. Vi omsätter 1600 miljoner 
och står för över 20 procent av 
objektsmarknaden. Antalet an-
ställda är 1400. Golvkedjan 
verkar centralt för att respektive 
Golvkedjeföretag ska utvecklas 
positivt genom samverkan inom 
inköp, personal, utbildning, 
marknadsföring samt kvalitet- och 
miljöarbete.

From 14/9 finns Golvkedjans 
kedjekontor på Norgegatan 2 i 
Kista. Tel & mejl som tidigare. 

KVM Golventreprenad i Norr-
köping AB är fr.o.m 1 juli nya 
delägare i Golvkedjan. Före-
taget arbetar med byggföretag, 
fastighetsbolag och butiker.
 Ny delägare fr.o.m januari är 
Palmbergs Golvservice i Sand-
viken.

Om detta nyhetsbladNytt gemensamt ansikte utåt

I år var det 25-årsjubileum för Golvkedje-
golfen vilket firades med storslagen midd-
ag på Stora Hotellet i Jönköping 11 juni. 
Förutom underhållning av Benny & Nisse 
gavs middagsgästerna en presentation av 
Golvkedjegolfens 25-åriga historia, av täv-
lingens initiativtagare Roland Winsth och 
Gösta Svensson. Dagen efter genomfördes 
tävlingen på Kättilstorpsbanan. Regnet 
vräkte ner från första till sista slag men ett 
sextiotal tävlande trotsade glatt vädret och 

tog sig igenom banan påhejade av Golvked-
jans leverantörer, representerade vid varsitt 
hål på banan. A-klassen vanns av Mats Ro-
man på Konradssons Kakel och B-klassen 
av Roland Torvfelt på Maxit. 
 För första gången genomfördes även 
en Golvkedjegolf i Örnsköldsvik, den 3-4 
september på Veckefjärdens Golfklubb. 
Golftävlingen vanns i A-klassen av Ronnie 
Söderlund från Timrå kommun och i B-
klassen av Dan Westlund från BL Interiör. 

25-årsjubileum för golftävling

Kedjekontoret har flyttat

Golvkedjan idag
ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

kontorstryck och annonsering. I samband 
med lanseringen av den nya kedjeprofilen 
har det även tagits fram ett 
nytt gemensamt ‘ansikte utåt’, 
montören Leffe (till höger). 
På en gemensam beställ-
ningsportal kan Golv-
kedjeföretagen nu beställa 
visitkort, brevpapper, 
kuvert m.m, med den 
egna logotypen, till-
sammans med kedjeprofilen. 

Golvkedjegolfen: A-klassen vanns av Mats Roman på Konradssons Kakel (t.h), B-klassen av Roland Torvfelt på Maxit (t.v) 

Nya Golvkedjeföretag
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2009 introducerade Golvkedjan ett nytt 
centralt stöd för butikerna i Golvkedjeföre-
tagen benämnt Golvkedjans Butikspaket. 
Syftet med stödet är att genom central 
samordning kunna skapa mervärden för 
deltagande butiker. Genom Golvkedjans 
Butikspaket avser Golvkedjan skapa en slag-
kraftig golvfackhandel med tydlig identitet 
och konkurrenskraftiga mervärden. 

I augusti invigdes två nya butiker, BBM 
Golv & Kakel i Örebro samt  Ekeby Golv 
i Uppsala (bilden), som båda gått med i 
Golvkedjans Butikspaket. Därmed ingår 21 
butiker som bl.a deltagit i samordnade DR-
kampanjer och annonsering. 
 2010 beräknas över 25 butiker ingå i 
Golvkedjans Butikspaket. 

BRA GOLV. Jonny Celander, ti-
digare på Forbo Flooring, har 
från årsskiftet gått in som 45 % 
ägare av Bra Golv i Norrbotten. 
Enligt VD och huvudägare Niklas 
Granström är generationsskiftet 
en viktig del i utvecklingen av 
Bra Golv.

JUBELS GOLV. André Wil-
helmsson är ny VD för Jubels 
Golv i Lidköping. André är också 
ny delägare tillsammans med 
Magnus Johansson. Tidigare 
delägare Henrik Hultqvist slutar.

LJUNGBY GOLV. Generations-
skifte och breddning av ägandet 
har gjorts på Ljungby Golv. Nya 
ägare med lika andelar är Per 
Andersson, Rickard Hägg och 
Sonny Dellenmark. Tidigare delä-
gare Lars Andersson kommer att 
arbeta på deltid fram till våren 
2010.

BBM I HELSINGBORG. Under 
sommaren har Leif och Bibbi 
Qvist sålt BBM Golv & Kakel i 
Helsingborg. Nya ägare är To-
mas och Anna Meiby. 

GOLVET GÖTEBORG. Joanna An-
drén Jaldin är from maj ny VD 
för Golvet Göteborg AB. Ny som 
vice VD är Christian Andrén. Det-
ta är ett steg i generationsskiftet 
av företaget och tidigare VD 
Arne Andrén är numera styrelse-
ordförande.

Ägarskiften i landet

Nya butiker i Golvkedjan

Golvkedjan har under ett par års tid drivit 
ett projekt med målet att utveckla ett kom-
plett ledningssystem för kedjeföretagen.  
Det utvecklingsarbetet är nu klart och det 
nya ledningssystemet kommer att lanseras 
under Golvkedjans delägarkonfererens un-
der vecka 47. Det nya systemet innefattar 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt inter-
nationell kravstandard och Golvkedjan AB 
har, tack vare det nya systemet, blivit certifi-
erade för just kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 
18001. 

  –Alla våra Golvkedjeföretag är ju redan 
idag miljöcertifierade, men det nya led-
ningssystemet kommer avsevärt att under-
lätta för certifiering även för kvalitet och 
arbetsmiljö, kommenterar Golvkedjans VD 
Stefan Aronsson och tillägger: –Piteå Golv 
& Tak, som varit pilotföretag i utvecklings-

projektet tillsammans med Bra Golv och 
BBM i Uppsala, har redan certifierat sig för 
kvalitet enligt ISO 9001.
 Det nya ledningssystemet är helt elekt-
roniskt och ersätter Golvkedjans befintliga 
intranät. Tillträde ges samtliga anställda 
i Golvkedjeföretagen, med unika inlogg-
ningsuppgifter och olika behörighetsnivåer.

Komplett system för ledning

VD-skifte i Göteborg



Välkommen till din butik!
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African Zebrano är ett av våra 
23 nya exotiska laminatgolv 

inspirerade av träslag från tre 
världsdelar. Adventure är en 

spännande kollektion som ger 
många nya inredningsmöjligheter. 
Ett golv som dessutom är trendigt, 

livfullt och snällt mot naturen.

bring nature home

Passa 
På! Kampanj  

på golv och  
textil t.o.m. maj

KAMPANJPRIS

ORD. PRIS
289:-

229:-m2
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Under 2009 har Golvkedjan genomfört ett 
stort antal samordnade marknadsaktiviteter, 
för både proffs- och privatmarknaden. 
Precis som tidigare år har det genomförts 
kundaktiviteter i Vemdalen, Sälen (Öppet 
Spår) samt i Jönköping (Golvkedjegolfen). 
I år har det även genomförts en Golvked-
jegolf i Örnsköldsvik och en kundresa till 
Danmark med bl.a besök hos Egetaeppers 
textilfabrik. Under 2009 har det dessutom 
lanserats flera nya samordnade marknads-
aktiviteter:

E-brev med proffsinfo. Som ett led i 
kommunikationen med Golvkedjeföre-
tagens kunder inom bygg, fas-
tighet, arkitekt, kommun och 
landsting, kommer Golvked-
jan fr.o.m i höst regelbundet 
skicka e-brev till nämnda 
kundsegment, med infor-
mation om nya produk-
ter, nya trender, nya 
lagar, intressanta refer-
ensjobb osv. 

TV till alla butiker. Samtliga butiker i 
Golvkedjans Butikspaket erhåller i höst en 
vägg-TV för att därigenom kunna expon-
era leverantörernas produkter, butikens 
koncept (inlagt-och-klartpriser, gratis hem-

besök etc) samt såväl lokala som samord-
nade kampanjer. TV:n kan även användas 
som ett säljverktyg då man via en centralt 
framtagen bildbank kan visa t.ex interiör-
bilder på TV:n, för kund i butik. 

DR- & annonskampanjer. Samtliga bu-
tiker i Golvkedjans Butikspaket har 2009 
deltagit i fyra gemensamma DR-kampan-
jer, där respektive kampanj distribuerats till 
250 000 villor runt om i landet. En samord- 
nad annonskampanj har även genomförts i 
varje nummer av Hemma i HSB som når 
en  halv miljon HSB-medlemmar.

Ardex är fr.o.m februari ny avtals-
leverantör till Golvkedjan. Ardex 
tillverkar och säljer spackel och 
produkter för keramiska plattor. 

VVS Interiör som är ett affärs-
område inom grossistföretaget 
Ahlsell är ny avtalsleverantör 
till Golvkedjan. Därmed finns 
nu möjlighet att till bättre villkor 
köpa allt från VVS-produkter till 
el-produkter, badrumsinredning, 
verktyg och arbetskläder.

På grund av likviditetsbrist och 
därmed inte tillräcklig betalnings-
förmåga till Golvkedjan AB, har 
BBM i Göteborg AB i mars 2009 
uteslutits ur Golvkedjan.

BBM Golventreprenader i Växjö 
har bytt namn till BBM Golv & 
Bad AB. Namnbytet har gjorts 
för att föra samman BBM Gol-
ventreprenader och (gamla) bu-
tiksnamnet Dackes Golv under ett 
gemensamt företagsnamn, som 
bättre beskriver verksamheten.

För att möta den stora efterfrå-
gan på konsumententreprenader 
har BBM i Uppsala bildat ett 
separat företag, BBM Konsu-
ment AB. Ansvarig arbetsledare 
på BBM Konsument är Michael 
Hedström som också är delägare 
i företaget.

Nya leverantörerSamordnad marknadsföring

Utveckling av affärssystem

Golvkedjans gemensamma affärssystem 
Golvkedjan Entré används idag av mer-
parten av kedjans 48 företag. Affärssyste-
met vidareutvecklas kontinuerligt för att på 
bästa sätt möta de krav och behov som finns 
inom kedjeföretagen. En ny version, 4.5, 
installerades nyligen hos alla Golvkedje-
företag som använder Entré.

Uteslutning

Namnbyte i Växjö

Nytt i Uppsala

Golvkedjan medlem i PER

I arbetet med att bredda verksamheten än 
mer mot plattsättningsentreprenader har 
kedjekontoret Golvkedjan AB blivit med-
lemmar i Plattsättnings Entreprenörernas 
Riksförening, PER. Syftet med medlem-
skapet är att bättre kunna ta del av t.ex in-
formation och utbildningar men även att 
kunna påverka och bidra i branschfrågor.

Ett företag i Golvkedjan:

•  erbjuder golvläggning och plattsättning

• är marknadsledande på orten

•  har branschens mest välutbildade montörer

•  är auktoriserade av Golvbranschens 

GVK-auktoriserade

• har tillvalsutställningar och butiker

•  arbetar efter ett enhetligt ledningssystem

•  är anslutna till Golvbranschens  
GolvGaranti dvs garanti på utfört  
arbete och levererat material

Du kan alltid lita 
på ett företag i 
Golvkedjan!

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
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Nylagt!
 Inspiration för ditt hem.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

1/09
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Dina textilmattor kan sänka 
uppvärmningskostnaderna. Se sidan 22

Nyhet 
Home modular – ett nytt mattkoncept 

för hemmet. Se sidan 6–7

Drömgolv 
 för hela familjen

Ett förEtag i golvkEdjan

Nu är hösten här med härliga färger!
Under hela september har vi glada badrumsveckor,
med många fina erbjudanden!

Nylagt!
 Tema Badrum.

under kampanjperioden  
på våtrumsplast 

från Forbo!

20%

Ett förEtag i golvkEdjan


