EN
VINNARE
I MEDVIND
I 30 år har Temahallen i Vinslöv levererat hallbyggnader i Sverige,

Danmark och Norge. Genom ett målinriktat arbete med effektivitet,
kvalitet och fokus på kundernas behov, så har företaget utvecklat ett
vinnande koncept för kompletta byggsatser med lång livslängd och
för alla ändamål. Årets företagare är bara ett exempel på detta.

F

ör att nå framgång så krävs en genomtänkt strategi
från erbjudande till genomförande och resultat.
– Vi skräddarsyr hallbyggnader för alla ändamål och

storlekar, berättar Magnus Petersson, VD för Temahallen. Genom att vi konstruerar ramarna själva, så har vi kontroll över
kvalitet och kan leverera exakt det som våra kunder efterfrågan. Temahallen har producerat hallar i över 25 år. Under
alla åren har vi utveckla kvalitet och effektivitet. Vi har helt
enkelt blivit väldigt duktiga på att göra hallar, säger Magnus.

Egen stomme
– Vi har en bra spännvidd. I grunden finns en väl utvecklad affärsidé. Den kan vi applicera på i princip
alla byggnader, förklarar Magnus. Det gör att vi kan jobba brett och sprida jobben från de små till
de riktigt stora utmaningarna. Jag tror att det är kombinationen som gör att vi ständigt utvecklats.
Detta i kombination med att vi tillverkar stålstommarna själva. Stora jobb kräver stor säkerhet. Vårt
sätt att konstruera är marknadsledande. Säkerhet innebär trygghet. Det tror jag alla våra kunder
ser som en fördel hos oss.

Positiv utveckling
Magnus Petersson

Behovet av hallar i olika storlekar är mycket stort.
– Det ser mycket positivt ut för oss, menar Magnus. Hallar är i förhållande till andra konstruktioner,
billiga att bygga. Vi ser att behovet ständigt ökar, vilket innebär att även vår verksamhet utvecklas
positivt. Det är inspirerande för oss alla i företaget. Sen är det ju extra roligt när även andra märker
när vi gör något bra. Årets företagare är ett kvitto på att vi gör något som andra uppmärksammar
och gillar. Det gör oss ödmjukt glada och stolta, avslutar Magnus.
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