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Nyttnkare!
Henrik
erArets
i llmeA. Bland
t'tSNvtdnkare2005blcv en palll-rantllare
r (jtl-talnomineraderrl'tdnkandefiin'tilgarevann Norr:irrlspfi.lls
eigareI{enrik l\{clrdnsorn hittat en ny marknad
. h f-orddlingsvdrde i bt'gagnade lastpallar'. i .AM,.LAANDERssoN
....trf6 HENRIK,
du har utsettstillArets
'.in|rtre!Hu' ktirtrtsdet?
- .rr rd ldig tgla dfo r at t jagbliv it upp. -.:ntrtrdd.
Det iir inte si ofta f<)retag
- sir
:..rllbranschen
uppr-niirksamrlas
,: ,irt'rraskandr:!
. ,rl siigerdu sjiilu, uad gdr dig till Arets
'.,,rknrt?
::{uresAhar rnan inorn pallbran':rtst jobbat lokalt. \Ied hjiilp av
-. r'tndringenkom jag it en rnyckct
':rrrrknadoch kunde iobba med
,,,lvnrer.lag siigr-rcksimojligheten
:.,rlncd retursvstenr
pi begagnade
:,.ronrredendiir det inte fannsnigra
. .rt,nr,till exerrpelbvggbrar-rschen.
'. ,t t'td gjorde ntt du hittade det unika?

lastpallaroch sattelrt n ii annonser:"Sl:ipi\liinga vill inte ha sii storafordndringar
vagnkripes"och "Lastpallarkopes".lag
i tilh'aronutan gArpA i ganilahjulsplir.\lcn
jagv illhelati d e n f c i r i i n r l r a , f i i r b d t t r a o c l r
hade8 000kronor kvar pi studiemedlet,
kopte en slipvagnfor hr.n'uddelen
och hadc
hitta nVaviigarfor att utYccklafdretagct.[)ct
iir rriinutnraning.lag krinne-r
en enorrl pas2 000kronor kvar att kopa pall fcir.Niir hdssionf'drpallar,frirattun'ecklaNorrlandspallten konr hadejag tjrinatsi mycketpengar
och skapanAgotbestiiendc. Passioneniir err
att jag kunclekcipaen ldtt lastbil.Sedan
forutsiittningfrir att lvckas,finns ir-rte
den di
drevjag li)retagetparallclltmed studierna
stagnerar
i r r r r a rj rt r gl r t 's t i i n r d ren i gf d r a t t s a t sap d
du ellergir utliir.
pallarna.
Beriitta hur det bdrjade!
- Iag kistetill cir.ilingenjor
i LuleAi brirjan
Vnd har unrit roligast under resansgdng?
- Det var nog n?irvi inleddesamarbetet
och stod infrir faktumetatt
av 1990-talet
inte ha nAgotson"rmarjobb.
Av en tillfiilligmed Ikeaoch fick uppdragetatt ta hand onr
het fick iag se en annonsi en lokaltidning
och renovcraderaspall i'konkurrensmed
pallfciretag
i England.Dct var ett indirekt
d:ir ett i'dretagi Skine annonseradeeftcr
lastpallar.Iag insAgatt man kunde tjdna
erkdnnandeatt man lyckats,eftersomde
pengar pii att kopa och siilja begagnade
kriiver rnvcketl
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"Genom att se mojligheter,fortidlingsJURYNSMOTIVERING:
viirde och utvecklingspotential diir andra ser forbrukat material,
har Henrik Mor6n byggt upp en lonsam och framgflngsrik affiirsverksamhet.Sammantagetgcirdetta NorrlandspallsHenrik Mor6n
inte bara till en mycket innovativ entreprenor.Han utses aven
hiirmed till fuets Nyttinkare 2005".
>> Vad innebiir utmiirkelsen ftr dig och jdretaget?
- Det dr frirstautmerkelsenvi fitt. Det iir
ett erk?innandeoch en uppmuntran. Nlan
kdnner sig uppskattad!Men jag ser det som
en kollektiv utmdrkelse.Personalenhar i
hiigstagrad varit delaktig.Det iir en sak att
vara nytankareoch visiondr,men nAgonska
ocksAfrirverkligaid6erna.Det dr ldttareatt
jobba i en organisationddr det finns manga
n)'tankare.
Vadhar dufiir spiinnande plt gdng?
-Vi skaetableraen depi i Helsingborg
fdr att m6ta efterfrAgan frAn bvggbranschen.Iag har precis kommit tillbaka fran
en resadir vi hittat en bra lokal.\'i startar
nu. Det blir en invesrekryteringsprocessen
tering pi tio miljoner kronor under en lreArsperiod.
Vad har du ft)r tips till andra smdfdretagare med en bra id6?
- Konkurrensendr stenhird. Det r-ill nog
till att man kan det man ska jobba inom.
Men du kunde ju inget om pallmarknaden?
- fag gick den linga, hArdaviigen. Det dr
inget att rekommendera.Man gir pi

m6nga h&rda smiillar. Det kan ha varit en
frirdel att jag inte var inne i branschen- jag
hade inga f<irutfattademeningar.Men jag
tror att ett fdretags utveckling framst har
nredpersonlighetatt gdra- om man dr
{rppen ftir nya vligar. StArjag infiir problem
frirsriker jag vara vidslrrt frir hur det ska
kisas.Di gir det inte stirra sig blind pi hur
egnabranschenbrukar grira.
Fler tips?
- Du mAstekdnna en viss tidmiukhet
som ensamfriretagare,att du inte kan allt
och diirfrir ta hjalp med till exempel bokfriring och marknadsfriring.Och det giiller
att minimera personalomsiittningenoch
skapa en bra arbetsmiljij fdr att undvika
sjukskrivningar.Det iir dyrt att utbilda ny
personal.En pallreparatrirsom jobbat ett
Ar reparerar 100 pall per dag i snitt. En
reparatdr som jobbat i fem Ar reparerar
250pall per dag.
Till sist:Hur ska dufira?
- Iag ska fira med personalenoch iita en
smtirgistirta eller liknande. Och sedanAker
ju jag och min sambo till Ishotelleti ]ukkasidrvi. SedanfAr vi se ndr det blir, sAinte isen
I
hinner smdltabort!

harutsetts.
Tvi hederspristagare
meddiolom.
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