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företaget Bonaj syns även delägaren Äsa Ryd6n flitigt i produktionen, ett måste för att få verksamheten att fortsätta blomstra. Foro:

storsatsa

MARTE BREMBERG

r

I dag är det premiär för aforstiubL som sida i
som satsat sig starkare. arFrnsuvrzEruar{8

tidningen. Vi har tagit tempen på Bonaj, ett företag

ESKILSTUNA Bonaj vågade satsa på tillverkning
av en helt ny produkt - en fiffig matlåda som håller
maten kall. I kombination med ett tidigare förvärv
av ett lokalt plastföretag har detta bidragit till
högtryck.Vi har pratat med ägarna,syskonen Asa
och Niklas Ryd6n.

princip redan insåld innan produktionen startade. Den har blivit en succ6 med 97 ooo sålda
i

matlådor (om jag minns rätt)

god tid och justera kostnadsni-

under förra året.

våer. Det som är bra är att vi äger

Vad har det inneburit för perso-

byggnaden. Vi försöker att hålla lånenivåer nere och investera
i takt med att företagsplånboken
ökar. Nya produkter är på väg in,
bland annat en ny matlåda från
samma innovatör. Det innebär
också en nyinvestering.

nalstyrkan?

- Både forvärvet och matlådan har gett effekt på personal-

Hur är läget på Bonaj just nu?
- Det är verkligen full fart. Per-

"Fortsätler det så
här måste vi troligen nyanställa.
Men det är tufft atl
driva etl så litet
familjeföretag,
samtidigt som
småskaligheten
också ger möj ligheter och en god
gemenskap."

sonalen har ställt upp med frivillig övertid for att vi ska hinna med våra leveranser. Tidigare somrar har vi kunnat stänga
i fyra veckor men det håller inte
längre,'så nu till sommaren delar
vi upp oss och håller stängt endast två veckor i juli.
Varför är det sådan fart hos er när
marknaden är ganska dämpad
inom industrin överl ag?
- Vi förvårvade företaget Plast-

produkter

i

Eskilstuna under

zoo8 - och det är det bästa vi har
gjort. bet bidrog till att vi fick in
fler produkter och fick ytterligare ben att stå på. Det var visserli-

men det har vi hämtat upp och
fått fart på. Tidigare nedgångar
och att vi vid ett tillfälle tappade
en stor kund giorde att vi var för
sårbara. Det ville vi bygga bort.
En annan bidragande orsak till
högtrycket har varit att vi fått in
en helt ny produkt, Frozzyptack.
Hur fick ni in den produkten?

- Det är innovatören Carolina

styrkan. Vi har stadigt ökat sedan zoo8, då vi var 10 personer
anställda. Nu är vi r4 plus en person som är anställd på timmar.

Vad är det?

Omsättningen 2oo7 var 11 miljoner kronor och nu är vi uppe rzi
miljoner kronor.

- Vecka åtta ska den dyka upp,
plastformspruta som vi behöver för matlådeproduktionen.

.

en

Vad väntar framöver?

- Fortsätter det så här måste
vi troligen nyanställa. Men det
är tufft att driva ett så litet familjeföretag, samtidigt som små-

Ther6se Norån
th erese. noren @eku ri ren.se
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Ägare: Syskonen Asa och Niklas Ryden. Tog över företaget efter pap-

pan år

I

gen en inkörningsperiod då dessa produkter drog ner oss lite,

skaligheten också gbr möjligheter .och en,god gemenskap.
Man måste verkligen vara ute i

200I

Verksamhet: Stål- och plastproduktion. Osthyvlat vitlokspressar,

Sundberg som samarbetade med

plastdetaljertill ventilationssystem och innovativa matlådor i plast är några

Eskilstunabon Stig Borgefiord,
när hon skulle ta fram sin mat-

av många produkter. Har stor legoproduktion till Fiskars och Lind6n.

g

låda med kyldel. Stig kände till
oss och förmedlade en kontakt.
Vi trodde helt klart på id6n och

I
I

vågade satsa. Det visade sig turligt nog att Caroline hade gjort
ett gediget förarbete och hade

kommit jättelångt med många
bitar, bland annat var matlådan

Finns: I Grönsta industriområde i Eskilstuna mellan lca Ekängen och
HM:s lager, skylten på fabriksbyggnaden kan skådas från E20.
Antal anställda 2010-12: 13 personer

E
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Omsättning 2OilO-1J2:21 miljoner kronor
Resultat efter finansnetto 2010 -12:3 miljoner kronor
Personalbehov: ffi,

E Ordernivå:
E lnvesteringsnivå: ffi
i

Minskat Oförändrat

Okat

då8.,F'$-+ji.{.ryr

*$i,,Fr._#ffi.'!if,t

