
FALUN
Monica Hagberg-Anders-
son var postkassörska i 
Norslund, Falun, när hon 
en kväll blev erbjuden en 
arbetsintervju på Grönyte 
Konsult AB.

Då visste hon inte  
speciellt mycket om 
japanska sågar, men det 
vet hon nu, som VD för 
företaget.

Lars Åkerström, före detta 
ägare av företaget, produ-
cerade kataloger med alla 
maskiner och tillverkare av 
trädgårdsmaskiner för pro-
fessionellt bruk, det var så 
företaget startade.

Lars Åkerström, som varit  
i branschen sedan 1979 
både som trädgårdslärare 
på Vassbo samt arbetat med 
kommunens parker, visste 
vad branschen ville ha.

Han började importera  
japanska sågar och före- 
taget har sedan 1991 agen-
turen i Skandinavien för de  
japanska Silky sågarna. 

När hustrun Caisa, som 
var ekonomiansvarig sökte  
sig till läraryrket, ringde  
Lasse helt frankt upp  
Monica Hagberg-Anders-
son på posten i Norslund 
och undrade om hon be-
hövde jobb ifall posten lades  
ned.

Postkassörska i 20 år
Monica hade arbetat som 
postkassörska i 20 år och 
haft Lars Åkerström som 
kund. När kontoret i Nors-
lund skulle läggas ned,  
skulle personalen friställas 
eller permitteras.

– Kvart i sex en kväll  
ringde Lars och undrade vad 
som hände om posten lades 
ned, om vi blev utan jobb.  
Och så erbjöd han mig att 
komma på anställnings- 
intervju för ett kontorist-
jobb, ler Monica Hagberg 
Andersson.

– Nej, någon kontorist 
är jag inte, tänkte jag först.  
Men nu när jag ser tillbaka 
så var ju posten en jäkla bra 
allsidig utbildning.

Ångrar sig inte
Monica kom på intervjun, 
det var på hösten år 2000. 
Hon var förvånad över att 
det fanns en marknad för 
trädgårdsredskap.

Med utgångsläget att bli 
av med jobbet inom posten,  
förhandlade hon till sig tio 
dagars praktik i oktober- 
november.

– Caisa lärde mig jobbet  
och så gick jag en bok- 
föringskurs på kvällarna.

I januari 2001 fick hon 
provanställning och hoppade  
på jobbet som kontorist och 
ekonomiansvarig. Det har 
hon aldrig ångrat.

– Det är så jättekul.
Något hon återkommer 

till om och om igen.
Hon är också glad att Lars 

presenterade henne för ett 
företag med rejäla kvalitets-

produkter och inget krafs.
Efter en tid i företaget 

kände Monica att hon var 
intresserad av att köpa före-
taget om det skulle bli aktu-
ellt. Några år senare blev det 
verklighet.

– Jag visste ju att företaget  
gick bra och hade potential.

År 2010 tog hon över 
verksamheten och Lars blev 
kvar som konsult under fyra 
år då han kunde fasas ut.

En lyckad lösning för 
dem båda.

Feedbacken från kunder 
är ren energi för Monica 
Hagberg-Andersson.

– Vi kämpar mot de stora  

företagen och då är det 
viktigt att ha bra service,  
och jag får ofta höra att  
kunderna är nöjda, det är  
såååå kul.

Oftast enda kvinnan
Lite orolig var hon i början 
över hur japanerna, som de 
har huvudagenturen med, 
skulle ta det faktum att hon 
var kvinna. Men Lars hade 
under lång tid presenterat 
Monica vid mässor och lik-
nande.

– Det gick så bra, de visste 
ju att jag kunde branschen.

En hel del resande på 
branschmässor har det blivit  

genom åren.  Där är hon  
oftast enda kvinnan, men det 
är inte någon nackdel.

– Nu när Lars inte är med 
längre har jag tagit med min 
mamma, hon tycker det är 
lika roligt hon.

Och mässbesökarna upp-
skattar att Grönytes monter 
till stor del består av kvin-
nor.

– Vid en mässa vi deltog i 
kom det fram damer som sa: 
Vi kom till er för det är kul 
att det är så många kvinnor 
i er monter.

– Det fick mig att tänka 
till, så har jag inte sett på  
saken förut.

Företaget vänder sig i 
första hand till kyrkogårdar, 
kommuner och parkskötsel-
företag, men även privat-
kunder handlar av dem.

Kända från tv-program
Under den stora trädgårds-
mässan i våras i Stockholm, 
sålde företaget mycket till 
privatkunder som kände 
igen produkterna genom 
bland annat Gunnel Karls-
son som använder både  
deras sekatör och såg, i sina 
tv-program.

Monica Hagberg Anders-
son brinner verkligen för 
sitt företag, och är stolt över 

det hon åstadkommit, med 
all rätt. Hur hon gör när det 
är dags för henne att lämna 
över vd-posten, har hon inte 
direkt funderat kring. Men 
hon har tre döttrar och utan 
att lägga några som helst 
krav på dem, hoppas hon 
kanske lite att någon av dem 
tar över.

– Men bara om de vill,  
lägger hon till.

– Jag är tacksam att jag 
fick chansen att förvalta  
Lars företag och vidare- 
utveckla det.

VERONICA RIGTORP
veronica@annonsbladet.com

Bytte postkassan mot 
VD-post på sågföretag

– Jag är tacksam att jag fick chansen att förvalta Lars företag och vidareutveckla det, säger Monica Hagberg-Andersson, VD på Grönyte-Konsult AB
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