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E-handeln växer stadigt 
– och så även E-logistik  
i Götene.

– Om två år är vårt mål 
att omsätta 100 miljoner 
kronor, säger företagets 
vd Jonas Hamrén Berg-
gren.

Vid tisdagens företagar-
lunch, som arrangeras  
av Näringslivsföreningen,  
 gästade Jonas Hamrén 
Berggren där han berättade 
om såväl utmaningar som 
möjligheter med e-handel.

– Trenden inom i stort 
sett alla länder är att det 
shoppas allt mer interna-
tionellt. Det kommer bli en 
ännu tydligare effekt när vi 
har allt fler som har vuxit  
upp med digitala verktyg. 
Ungdomarna driver på 
 utvecklingen och är vana 
vid att beställa via datorn 
eller telefonen, säger Jonas 
Hamrén Berggren.

I takt med  att e-handeln 
 utvecklats i ett rasande 
tempo har E-logistik haft en 
stark tillväxt senaste åren. 
Göteneföretaget har i dag 
en omsättning på närmare 

70 miljoner kronor och har 
drygt 30 fastanställda.

Det ska emellertid inte 
stanna där. Företagets plan 
är att passera 100 miljo- 
ner kronor i omsättning 
2021.

– Det är utifrån en affärs-
plan som vi lade för två år 
 sedan. Vår utmaning här 
och nu för att nå målet är 
främst att vi behöver ha 
mer yta. 7 000 kvadrat-
meter räcker inte om vi ska 
 kunna växa ännu mer och ta 
in nya kunder, säger Ham-
rén Berggren.

Därför tittar  företaget på 
olika  alternativ.

– Antingen får vi utöka 
genom tillbyggnad där vi 
är, lägga till en sajt i Götene  
 eller öppna/ta över verk-
samhet på något annat 
ställe.  Ingenting är klart och 
vi tittar på alla olika varian-
ter. Om vi kan behålla den 
kundstocken vi har och få 
mer yta kan vi absolut nå 
vårt mål, menar Hamrén 
Berggren.
• Kan ni komma att lämna 
Götene?

– Nej, vi har nyligen teck-
nat ett nytt hyresavtal så 

vi kommer att vara kvar 
här åtminstone hela den 
tiden  ut. Det kostar myck-
et pengar  att flytta ett lager 
av vår storlek till ett annat 
ställe. Visst, man kan prata  
om fördelar i Jönköping 
och Borås eller i södra Sve-
rige eftersom det är senare  
hämtning och eventuellt 
lite bättre fraktpriser, men 
å andra  sidan har vi för delar 
i  Götene i form av bättre hy-
reskostnad och att vi har lätt 

att rekrytera och behålla bra 
personal.
• Ponera att ni uppfyller ert 
mål 2021, kommer ni att ha 
fler anställda då?

– Ja, det kommer vi. Jag 
skulle tro att vi i så fall har 
bort emot 50 anställda, men 
det beror på vad omsätt-
ningen består i, hur mycket  
som är hantering och frak-
ter.
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En trafikolycka inträffade på E 20 på torsdagsmorgonen.

Lastbil med korvbröd välte
En person fick föras till sjukhus i går morse efter en 
trafikolycka på E 20 utanför Götene.

Det var en lastbil lastad med korvbröd som gick av 
vägen på E 20 i södergående riktning i höjd med Led-
sjö kyrka. 

Föraren fördes till sjukhus med okända skador.
– Föraren ringde från sin egen telefon så jag tror 

inte att han är allvarligt skadad, säger Tony Engdahl, 
inre befäl vid räddningstjänsten.

Bridge
Götene bridgeklubb  
har spelat vårens näst 
sista omgång: 1) K 
lundgren-Å svensson, 
188, 2) K Karlsson- 
j Granath, 183, 3) T An-
dersen-G Hallström, 
182, 4) l nilsson-e nils-
son, 172, 5) e jannes-
son-b Högberg, 163, 
6) l Högberg-j Polzer, 
155, 7) C-G Karlsson-M 
Hallenberg, 135, 8) W 
björnstad-G Wermelin, 
134, 9) T lööv-s nol-
gren, 132, 10) K Alm- 
l johansson, 128, 11) r 
Mathwig-o Malmberg, 
124, 12–13) I bergsten-
s Carlsson, 118, G jo-
hansson-M johans-
son, 118, 14) M berg-M 
Wickström, 116, 15) 
par nr 9, 112. 

Siktar på att omsätta 
100 miljoner kronor
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Jonas Hamrén Berggren, vd på E-logistik i Götene, gästade senaste företagarlunchen i Götene. Han berättade bland annat 
om företagets mål om att omsätta 100 miljoner kronor 2021.

E-logistik
e-logistik i Götene är ett 
 företag inom tredjeparts-
logistik för e-handel, vilket 
innebär att man sköter logi-
stiken åt andra och agerar 
som en mellanhand. 

bolaget erbjuder även 
 lagerhotell, marknads-
kommunikation, porto- och 
fraktoptimering, legopack-
ning samt kundservice-
tjänster.

Gjorde studiebesök på Dafgårds
Ett 70-tal från SPF Seniorerna Götene-Kinnekulle  
åkte till Källby för ett studiebesök på Dafgårds. 
Föreningens medlem Göran Pettersson (tidigare 
anställd på Dafgårds) tog emot besökarna. Besöket 
började med kaffe och kanelbulle varefter Ola Lars-
son berättade om företaget Dafgårds.  

Grundaren Gunnar Dafgård började med att sälja 
kött på torget i Lidköping och ett par år senare öpp-
nade han en fabrik i Källby med sex anställda. I dag 
har Dafgårds 1 100 anställda och den tredje genera-
tionen Dafgård är nu med i företagets ledning.

Kåldolmar var storsäljaren på 1970-talet, sedan 
kom pirogen Gorbys i slutet på 1980-talet och lite 
senare panpizzan Billys. Seniorerna fick också se en 
film om företaget som visade var i alla byggnader allt 
tillverkades, i dag bakas också mycket bröd.

Göran Pettersson tackade Ola Larsson för en 
intressant föredragning om företaget. På vägen 
ut var det många som stannade till och tittade på 
modellen av Dafgårds med alla byggnader. Mycket 
större än vad man ser från ”utsidan”.

200 000
kronor beräknas komplettering av det befintliga sol-
skyddet på Centrumshusets baksida att kosta. Det har 
kommunstyrelsen beslutat om.

Det gäller i första hand arbetsplatserna på andra 
plan. Där är behovet stort eftersom vissa arbetsplatser  
har haft problem med väldigt höga temperaturer och på 
dessa saknas i dag solskydd.

– när det var så pass varmt i somras blev det uppen-
bart. Det här är en arbetsmiljöfråga, säger oppositions-
rådet Åsa Karlsson (s).

solskyddskompletteringen finansieras genom att 
 resultatöverföringen för investeringsprojekt fönster-
byte Centrumhuset ökas med 200 000 kronor.

service och teknik har gjort ett grovt överslag på 
 antal meter som saknar solskydd på Centrumhuset och 
på plan två är det cirka 80 meter.

Anordnar tredje upplagan av LIF-loppet 
På söndag anordnar Lunds-
brunns IF sitt motionslopp 
där starten går vid Sörbo-
vallen. 

Loppet har två sträck-
ningar, tre och sju kilo-
meter, och vänder sig både 
till vana löpare och till 
motionärer. Det är tredje 

året i rad som Mariedals-
skogarna står som värd 
för LIF- loppet och det har 
hunnit bli en tradition för 
många i bygden att möta 
upp vid Sörbo för en trevlig 
runda på de mjuka skogs-
stigarna.

– Det har blivit en rik-

tig familjefest och lock-
ar både gammal som ung, 
säger Helena Nyman, en av 
arrangörerna. 

– Förra året hade vi över 
hundra startande, både ruti-
nerade löpare som vill testa 
sig i en krävande terräng-
bana och familjer som väl-

jer den kortare sträckan för 
en trevlig runda tillsam-
mans.

Tidtagning sker med 
chip som fästs på skor-
na. Efter fullbordad runda 
kan man njuta av nygrilla-
de ham burgare eller hem-
bakt fika.

” Trenden inom i stort sett alla 
länder är att det shoppas allt-

mer internationellt. Det kommer bli 
en ännu tydligare effekt när vi har 
allt fler som har vuxit upp med digi-
tala verktyg. 

Jonas Hamrén Berggren, vd för E-logistik i Götene


