Hedemora Anpassning AB

Tjugofem minus och metertjock snö till trots – gänget

men de jobbade tappert på med gott humör, säger

på Österling Bygg stretade på i den kallaste vintern

Rickard Undevik på Hedemora Anpassning som har

på årtionden höll sina tidsplaner till punkt och pricka.

fått se sin lokalyta fördubblas under hösten och vin-

– Vi tyckte lite synd om dem då kylan har varit extrem,

tern. Nu väntar bara invigningsfesten.

Rickard Undevik, Hedemora Anpassning AB:

“Vi trotsade konjunkturen och fördubblade
lokalytan”
De 1200 kvadratmetrarna verkstadsyta har utökats med ytterligare 1100 kvadrat och kontoret har utökats med närmare
700 kvadrat. Ja, det har gått bra för Hedemora Anpassning
de senaste åren.
Hedemora Anpassning utrustar och anpassar bilar till personer med olika typer av funktionshinder, såsom lyftanordningar för rullstolar och andra hjälpmedel som föraren
behöver. Verksamheten startade för drygt 13 år sedan då
Rickard Undevik, tillsammans med tre övriga anställda på
AMU-gruppen beslutade sig för att bryta sig ur starta eget.
Sedan dess har verksamheten växt stadigt.
– När vi började räknade vi med att vi inte skulle behöva vara
mer än fem-sex personer. När vi var uppe i tolv började vi
bli riktigt trångbodda och köpte tomt av kommunen för att
bygga. Den gången skötte vi all entreprenad och köpte upp

alla delmoment i bygget själva, säger Rickard Undevik och
säger att resultatet också blev mycket bra.
Verksamheten fortsatte att växa stadigt och det dröjde inte
lång tid förrän det åter blev trångbott. Hösten 2008 kom
finansnedgången och man sköt på investeringen en kort period.
– Vi beslutade oss dock för att inte låta oss påverkas av finansoron. Vi skulle fokusera på sälj i stället och sade till oss
själva att ”vi ställer oss utanför lågkonjunkturen”, säger Rickard.
Våren 2009 körde de igång och tog in en lång rad av anbud
från både stora och små byggföretag. Genomgående var att
alla anbudsgivarna var mycket seriösa, proffsiga och lade ner
ett stort jobb för att erbjuda den bästa lösningen.
– Det som till slut fällde avgörandet var dels den ekonomiska

kalkylen, men vi var också glada över att kunna få en lokal
entreprenör som vi hade hört mycket gott om, säger Undevik.
Denna gång var det totalentreprenad som Hedemora Anpassning ville ha. De hade räknat på arbetet och kom fram
till att den lösning Österling Bygg kunde erbjuda var smidigast, då man kunde fokusera på sin kärnverksamhet i stället.
Och slutsumman skulle inte visa sig skilja så särskilt mycket
mot om man skötte upphandlingarna på egen hand.
– Vi kom mycket bra överens med Österling Bygg och glada för att samarbetet gick så bra. Alla företag som var inblandande skötte sig exemplariskt. De oförutsedda saker som
har inträffat har åtgärdats med en gång. Och det vikigaste av
allt – det offererade priset hölls, säger Rickard Undevik.
Detta var också ett omdöme som var genomgående i alla de

referenser som Undevik begärde om Österling Bygg.
Hedemora Anpassning ser nu med tillförsikt på framtiden
och man räknar med en fortsatt tillväxt i verksamheten.
– Det är underbart att få flytta in i de fräscha och rymliga lokalerna nu. Vi kan verkligen rekommendera Österling Bygg
och vi är inte främmande för att göra om samma resa igen.
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