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Företagsjubilaren Börjes, 75: ”Vi är
Sveriges blodomlopp”
Börjeskoncernen har firat 75-årsjubileum. I en orolig omvärld och
med ökande bränslepriser ser koncern-VD Gunvor Munck hur ett
firande är viktigare än någonsin.
– Det är välbehövligt att i allt detta ändå kunna träffas. Eftersom
majoriteten av våra anställda är chaufförer är det också sällan vi kan
samlas under samma tak.
ANNONS
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Koncern-VD Gunvor Munck.
Foto: Gunvor Munck (Privat)

Det är vindstilla. En liten hund går över gårdsplanen i Granås för att
nyfiket komma fram för att hälsa. Lugnet infinner sig. Annat var det
under lördagen. Då befann sig omkring 400 anställda, anhöriga och
andra inbjudna gäster på platsen. Bland annat deltog Volvo
lastvagnars VD Stefan Strand, Scania lastbilars försäljningschef
Niklas Engholm, DB Schenkers inrikeschef Anna Hagberg och
Bilspeditions Transportörförenings VD Jonas Lanfelt. Anledningen
var Börjeskoncernens 75-års jubileum.

Barometern träffar koncern-VD Gunvor Munck och Charlotta
Ahlqvist, VD för Börjes Packhus och med ett koncernövergripande
ansvar för miljö, kvalité och trafiksäkerhet, ett par dagar efter
festligheterna för att summera, framförallt lördagens festligheter,
men också för att blicka framåt. Samma tanke hade de själva.
Lördagens tema var just nutid och framtid.
Dagen inleddes med mingel på Kalmarsalen med ett efterföljande
program med relevanta punkter för koncernen. Det kom att bli samtal
om framtidens bränsle och logistik samt en föreläsning om
självledarskap. Sedan bussades gästerna hem till Gunvor Munck och
Anders Ahlin på nyss nämnda Granås Gård.
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Flera anställda tilldelades utmärkelsen Årets kometer.
Foto: Gunvor Munck (Privat)

Starten för koncernens resa börjar med att Börje Johanssons Åkeri
bildades första juli 1947 av Gunvor Muncks pappa. Genom ett arv
införskaffar han den första bilen till det som genom kontinuerlig
expansion genom decennierna kom att utvecklas till dagens
Börjekoncern med sju bolag. Huvudkontoret är beläget i Nybro och
företaget har omkring 600 anställda.
Väl i Granås bjöd spelmän på musik ute i det vackra vädret innan
gästerna välkomnades in i ridhuset för mat och underhållning. Där
underhöll ”Absolut pop” och bjöd på en musikalisk tidsresa från
starten 1947 fram till idag. Där viktiga händelser både för företaget
och världen i stort fanns med. Flera av de anställda hyllades också
genom en prisutdelning under kvällen.
Nu, ett par dagar efteråt, är vardagsrumsbordet fullt med buketter
och glaskonst, presenter som signalerar att det är en gammal jubilar
som har firats.

Hur känns det att kunna fira 75-års jubileum?
– Det var magiskt och rörande, berättar Gunvor Munck.
Hon fortsätter.
– Eftersom majoriteten av våra anställda är chaufförer är de ute och
far. Det är sällan vi kan samlas under samma tak.
De oroligheter som pågår i omvärlden påverkar också företaget. De
ökande bränslepriserna märks extra när man arbetar med
transporter. Dessutom har koncernen utsatts för flera inbrott där
tjuvar kommit över en okänd mängd diesel. Detta trots de
säkerhetsstaket som satts upp kring områdena. Kriget i Ukraina har
resulterat i materialbrist och bilar som inte kunnat levereras.
Hur är det att fira under sådana omständigheter?
– Det behövs. Efter pandemi och med ett pågående krig i vår närhet
är det viktigt att få träffas och samla människor. Att i allt detta ändå
kunna glädjas, säger Charlotta Ahlqvist.
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– Fanns en sådan glädje bland alla över att kunna träffas eftersom vi
inte gjort det på flera år, fyller Gunvor Munck i.
Vad händer framåt för företaget? Finns det planer för 140-årsjubileet?
– Vi tar en dag i sänder. Nu står vi inför svåra beslut vad gäller vilket
drivmedel som ska användas framåt och vilken teknik som kommer
lösa klimatsituationen. Infrastrukturen för det är fortfarande inte på
plats.
Gunvor Munck och Charlotta Ahlqvist poängterar att chaufförsyrket
är ett framtidsjobb. Och ett samhällsviktigt arbete. Under pandemin
levererades extra toapapper till butiker när människor började
bunkra och sjukvårdsmateriell till sjukhusen.
– Vi är Sveriges blodomlopp, avslutar Gunvor Munck.
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Koncern-VD Gunvor Munck tillsammans med Absolut pop som underhöll
under kvällen.
Foto: Gunvor Munck (Privat)

Jacob Sandström
Skicka e-post
Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik.
Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter
förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och
opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
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Djurparkens
vd efter
dödsolyckan:
”En stor sorg
för parken”
Öland. Richard
Berglund var med när
olyckan inträffade på
söndagen.

Polisen efter
dödsolyckan i
djurparken:
”Personen
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stångades av
ett elandsdjur”
Öland. Händelsen
inträffade efter
stängningsdags på
söndagen.

KALMAR: Cyklist har förts till
sjukhus efter kollision med bil
Kalmar. Klockan 06.45 på måndagen larmades
polisen.

Varning för
kraftiga regn –
så kan du
skydda din
fastighet
Kalmar. Skurarna kan
vara intensiva och ge
stora mängder vatten
på kort tid.
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OVÄDRET:
Tusentals var
utan ström på
Öland
Öland. Anledningen
till avbrottet var det
omfattande oväder
som under
söndagskvällen drog in
över Kalmar och
Öland.

Villa i Kastlösa
totalförstördes
i brand – åska
trolig orsak
Öland. Vid 22-tiden på
söndagskvällen inkom
ett larm om en brand i
Kastlösa i Mörbylånga.

Nolla nummer
nio – i en
atmosfär
Ricardo älskar:
”Fantastisk
defensiv”
Malmö FF–Kalmar FF.
Ricardo Friedrich: ”Vi
har en fantastisk

defensiv.”

Anställd på
Ölands
djurpark
avliden – efter
hantering av
djur
Öland. Polisen: ”Vi
betraktar det som en
mycket allvarlig
händelse.”
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Som att sparka
in dörren till
en höst full av
möjligheter
Malmö FF–Kalmar FF.
Kalmar FF slog
överraskande Malmö
FF på Eleda Stadion
med 1-0 under
söndagen.

KFF skrällde i
Malmö – här är
spelarbetygen
Malmö FF–Kalmar FF.
Här är KFF-betygen

Margareta, 29,
blev en av
Sveriges
största
influencers:
”Gillar
friheten”
Sommarsamtal 2022.
Mönsteråstjejen har
gjort succé genom att
öppna
adventskalendrar.

Joakim, 32, har
tatuerat hela
sitt ben själv:
”Man behöver
inte vara så
seriös”
Länets fulaste
tatuering.

g
Tatueringsmaskin i
julklapp fick honom
att gå bananas –
vännen känner skuld ✓
Tävlingen ”Länets
fulaste tatuering”
avgjord – se vinnaren
här.
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