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Brinner för att släcka!

etta nummer träffar
vi ett lite ovanligare Vaxholmsföretag. Göran Dahl
som äger företaget Brandsläckaren AB.

Och man säljer just det som namnet antyder, utrustning för att släcka bränder. Hur
hamnar man i denna bransch? Ja det är
en krokig väg som många entreprenörers
vägar ofta är. Göran kom över licensen
till golftidningen Golf Digiest, en av
världens största golftidningar ägd av New
York Times gällande driften av tidningen
i Sverige. Tidpunkten kan sägas vara väl
avvägd på den senare delen av
80-talet just när golfen började tränga ner bland de riktigt stora massorna.
Tidningen hade 20.000 prenumeranter.

Efter några år när Göran hade ”tänkarmössan” på kläcktes nästa ide.
Det var efter en kontakt av en ren händelse med Mikael Rickfors som
Göran bad Rickfors ljudtekniker som då jobbade på en Show med Clabbe att fråga honom om Anders Berglund som var med på efterfesten
kunde ta kontakt med Göran. Lite förvånad tog Göran emot ett samtal
från Anders som undrade vad saken gällde. Görans ide var ett helt nytt
koncept med att blanda olika artister tillsammans i en julshow som också
skulle kompletteras med mat och dryck riktat mot företag, konceptet
fanns inte tidigare i Sverige och visade sig vara helt rätt i tiden! Första
showen Stjärnklart gick av stapeln i november 1986 i konserthuset i
Stockholm och blev en snabb succé. Göran blev allt djupare engagerad
i projektet så när New York Times ville köpa tillbaka licensen för golftidningen passade detta Göran utmärkt som nu ville ägna all sin tid åt
Stjärnklart.
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Efter research i branschen upptäckte Göran att det fanns brandsläckare
med väldigt olika kvaliteter, och Göran kände att han inte ville medverka
till att brandsläckare av undermålig kvalitet såldes. En undersökning av
marknaden gav resultatet att tillverkaren Presto Brandsäkerhet AB var
kung på marknaden med rätta, med högkvalitativa produkter. Företagets
produkter används av Räddningstjänsten m fl som inte vill äventyra sina
insatser på grund av dålig utrustning. Kontakt togs med ägaren av Presto
Brandsäkerhet AB, och det visade sig att ägaren var positivt inställd av
Görans idéer. Ett samarbete inleddes och Åhlens varuhus var första kunden som började sälja Görans brandsläckare som kunde fås i en mängd
olika färger, lacker och motiv. Dessvärre visade det sig att få fart på en
större mängdförsäljning inte var så lätt som Göran planerat.

”Det är väl egentligen ganska naturligt vid en närmare eftertanke, en
brandsläckare står inte högts upp på önskelistan när hushållens pengar
skall spenderas, tyvärr får man väl tillägga, utan människan har ju en
tendens att förtränga tråkiga och negativa händelser i tillvaron, ”det händer nog inte mig” facket används ofta för att undfly oro, och visst det kan
ju för stunden vara roligare att köpa en god flaska champagne!, säger
Göran”
Efter att ha studerat lite andra artiklar som Presto Brandsäkerhet AB
producerade kom Göran i kontakt med brandfiltar, och då växte nuvarande produkt fram. Dessa filtar var också placerade i röda boxar som
filten snabbt skall kunna frigöras ur. Och nu överförde man helt enkelt
konceptet att göra attraktiva eller anpassade utseenden på boxarna för
att användas i privata hem. Dessutom inriktades försäljningen uteslutande till fastighetsbolag som innehar större hyresesbestånd. Och nu var
man helt rätt ute!

Idag är julshower med olika artister som uppträder på en och samma
scen med samtidigt intagande av mat och dryck en självklarhet som
de flesta känner till eller har besökt. Under många år framöver kördes
evenemanget i konserhuset inför jularna, välkomstdrink och mingeltallrik och värdinnor som visade varje sällskap deras platser ingick alltid.
Företställningen utvecklades och kördes på fem olika orter i Sverige,
besättningen på dessa turnéer växte och var uppe i 80 man. Göran var
under 20 år VD och producent för föreställningarna. Och konceptet
finns fortfarande kvar med samma namn och under ledning av Anders
Berglund, i år firar man 30 års jubileum! Och showen körs nu på många
olika orter i Sverige.

Hittills har man sålt ca 125.000 brandfiltar med olika motiv, boxarna
köps in helt vita av Presto, som sen Brandsläckaren AB skickar till Samhall i Tierp där beställda motiv sätts på varje box. Svenska bostäder har
köpt ca 31000 st med deras logga som har delats ut till hyresgästerna.
Bålsta kommun har köpt 2500 med motiv av Lasse Åberg, i Åre finns
boxar med motiv på kabinbanan hos flera fastighetsbolag. Ett 70-tal
olika kommunala och privata fastighetsbolag finns i kundregistret för
närvarande. En instruktionsfilm får varje beställare med vid köpet som
kan användas på fastighetsbolagets hemsida.

Nu kom entreprenören Göran in i nästa fas, efter att en viss mätthet på
nöjeslivet börjat smyga sig på. Efter att av en ren händelse börjat titta
närmare på brandsläckare konstaterade Göran att de egenligen ser
ganska trista ut, i offentliga lokaler är det naturligt och enligt lag endast
tillåtet med färgen röd på brandsläckare för att alla i en okänd lokal
snabbt skall hitta släckaren, men måste det vara så även i privata hem,
tänkte Göran, i sitt eget hem vet man ju var brandsläckaren finns om
man nu har någon. Varför inte göra denna lite mer personlig och med
ett attraktivt yttre?

Göran berättar en liten solskenshistoria innan vi avslutar vårt möte, en
dag när Göran kom till jobbet hängde en stor blomsterbukett på dörrhandtaget, Göran tog kontakt med avsändaren, det visade sig att en
brand startat i köket, på spisen som så ofta, och att släckningen skedde
lyckosamt med en av Brandsläckarens brandfiltar!

Göran berättar inte utan lite stolhet att ett ca 40-tal bränder har stoppats
med företagets brandfiltar, för de är ju precis vad de ska användas till
om olyckan är framme!

Lycka till också i fortsättningen Göran och Lucas!

Sagt och gjort, 2011 startade Göran sitt nya bolag, Brandsläckaren AB.
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