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ANNONSSIDA

BILDADE GEMENSAMT BOLAG

LULEÅ. Kompisarna Roger Malmström, 
42 och Fredrik Forslund, 37 från Sik-
näs slog ihop sina företag Forslunds 
Lastmaskiner och Malmströms Alltjänst 
2007 och bildade företaget FOMAB AB 
för att skapa en verksamhet med bred 
kompetens. Bolaget utför allt från hus-
flyttningar, personaluthyrning, markar-
beten, maskinuthyrning till transport-
ledning. Verksamheten sysselsätter i 
dag 16 anställda samt extrapersonal. 
Omsättningen i år beräknas uppgå till 
12 miljoner kronor.

Företag Emellan har stämt träff med Roger 
Malmström och Fredrik Forslund på huvud-
kontoret på Nya Terminalvägen 4 i Gammel-

stad.  Deras mobiltelefoner ringer oavbrutet. 
Varje uppdrag kräver noggrann planering för 
att motsvara kundens krav och förväntningar. 
 Roger Malmström som har lång erfarenhet 
från transportbranschen, funderar en stund 
och säger att varje uppdrag är unik. Alla kun-
der har olika önskemål om hur uppdragen 
skall utföras.
– Allt skall fungera i minsta detalj. För att 
säkerställa varje uppdrag tillämpar vi en kva-
litetsmodell vid planering, genomförande, 
uppföljning, behovsanalys, kontroll och ge-
nomgång för att säkerställa att uppdragen 
utförs enligt offert. Nöjda kunder är återkom-
mande kunder. Vår styrka är lång erfarenhet 
från branschen, serviceinriktad och yrkeskun-
nig personal, säger Roger.

UPPDRAG ÖVER HELA LANDET
Både Roger och Fredrik är överens om att, som 
företagare bosatt i glesbygden måste man vara 
kreativ och hela tiden hitta nya utvecklings-
möjligheter för att överleva. Roger berättar att 
han har sedan barnsben hjälpt till med olika 
arbetsuppgifter i sin pappas företag, Malm-
ströms Plåt i Töre. På 90-talet köpte han en 
lastbil och arbetade under ett antal år med 
åkeriverksamhet. År 2002 startade han ett be-
manningsföretag med fem anställda. I teamet 
ingick erfarna lastbilsförare, grävmaskinister, 
truckförare, byggnadssnickare och möbel-
snickare. Fredrik har sedan 1999 drivit före-
taget Forslunds Lastmaskiner. Ett litet företag 
med stort kunnande. 
- Eftersom vi kommer från samma by har vi 

BILDADE BOLAG. Roger Malmström 
och Fredrik Forslund, Siknäs, slog 
ihop sina verksamheter och bildade 
ett nytt bolag för att skapa ett företag 
med bred kompetens.
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HUSFLYTT.  Att flytta på ett hus kräver både yrkeserfarenhet och rutin. Här pågår husflytt från Bensbyn till Klöverträsk. Ett uppdrag av Luleå kommun.

naturligtvis haft en hel del samarbete genom 
åren. Vi känner varandra väl och kan lita på 
varandra. Att slå ihop två mindre företag har 
visat sig vara en bra affärsidé. Ensam är inte 
stark. I dag är vi ett bolag med stort kunnande 
och samlad yrkeserfarenhet som kan erbjuda 
helhetslösningar inom olika områden. Om-
sättningen har fördubblats och målet är att vi 
skall bli ännu starkare inom transportsidan, 
säger Fredrik.
Arbetsområdet sträcker sig från Norrbotten 
till Västerbotten. FOMAB AB utför även små 
och stora uppdrag för kunder över hela landet.

- Bland kunderna finns allt från små till stora 
företag samt privatpersoner. Vi har flera fasta 
och löpande avtal bland annat med DHL, Ki-

runa Bilfrakt, Carlsberg, IKEA och Bilfrakt.
se. Efterfrågan på våra tjänster ökar hela ti-
den. Det kan på sikt leda till ökad tillväxt. Det 
känns jättebra, säger Roger.

PERSONALUTHYRNING
FOMAB AB har i dag 16 chaufförer som hyrs 
ut till andra företag. Alla kör sina egna fordon. 
Maskinparken består av lastbilar, traktorer, 
skåpbil, grävmaskin och en trailer. Bolaget er-
bjuder full flexibilitet inom följande tjänster:

*Chaufförer
*Lagerarbete
*Arkivarbete
*Omflyttningar
*Montering av möbler
*Vaktmästeri

*Uthyrning av maskiner
*Transport
*Flyttning
*Packning
*Magasinering

Roger Malmström säger att till de två större 
delarna i verksamheten hör effektiva logistik-
lösningar inom transport samt husflyttningar.
-Antalet telefonsamtal och sökningar på vår 
hemsida om husflyttningar har ökat på senare 
tid. Att flytta på ett hus kräver både yrkeserfa-
renhet och rutin. Det är många delar som man 
måste ta hänsyn till. Frågor som konstruk-
tion och ålder är helt avgörande om en flytt är 
möjlig. Andra viktiga bitar är bredd, höjd och 
tyngd och möjliga transportvägar. En bedöm-
ning måste göras i varje enskilt fall, säger han.


