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n ÅRETS FÖRETAGARE

n – DET VAR RIKTIGT KUL, säger Michael 
Gustavsson med lite skräckblandad för-
tjusning.

– Då kanske jag måste hålla tal ...
Han tar emot i sitt arbetsrum i lokalerna 

på Brostugevägen. På gården utanför står 
en del tunga maskiner, bland annat lastbi-
lar och grävmaskiner. En maskinhall ska 
stå klar före semestern så att maskinpar-
ken kan ställas under tak.

– Företaget har en ganska bra storlek 
nu, men sedan vet man ju aldrig om det 
dyker upp nya möjligheter längs vägen, 
säger han och berättar att företaget jobbar 
med infrastrukturarbeten: väg, järnväg, 
vatten och avlopp, fiber och el.
 
Från tre till 22
Michael Gustavssons far hade ett åkeri och 
han var därför inställd på att utbilda sig 
till ett yrke i motsvarande bransch. Hans 
mor övertalade honom dock att i stället 
söka till teknikprogrammet som då var 
fyraårigt. 

– Jag valde inriktningen bygg och an- 
läggning. Det gick ganska bra, jag kämpa-
de på om man säger så.

Direkt efter gymnasiet fick han jobb 
som mättekniker på Banverket där han 
även var produktions- och arbetsledare.

Spårbytaren
Michael är
Årets
företagare

Efter åtta år rationaliserades 
verksamheten och många 
yngre anställda fick gå 
trots långa anställnings-
tider. En starta eget-
utbildning blev start-
skottet för Michael 
Gustavssons karriär som 
egen företagare.

– Vi var tre i bolaget 
från början och huvud-
inriktningen var järn-
väg. 2005 köpte vi ett 
Södertäljeföretag i samma 
bransch och var som mest 30 
anställda. 

2010 såldes verksamhe-
ten och Michael Gustavsson 
startade om i Mälardalens 
Spår & Anläggning AB. Utvecklingen 
har gått spikrakt uppåt sedan dess; verk-
samheten har på sju år växt från tre till 22 
anställda. Parallellt har projektens storlek 
växt och uppgår ofta till tiotals miljoner 
kronor. En stor del av kunderna är kom-
muner, bland annat Nykvarns kommun.

Den positiva utvecklingen hade inte va-
rit möjlig utan ett stort engagemang hos 
både honom själv och alla medarbetare. På 
så vis är utmärkelsen inte bara hans, utan 

även medarbetarnas, 
konstaterar han.

Mälardalens Spår & 
Anläggning är ett  
lokalt företag.

– Vi känner till varenda 
jordplätt och buske. Nästan alla med-

arbetare bor i Nykvarn eller i kommuner-
na närmast, säger han och fortsätter:

– Järnvägsdelen har minskat under 
 årens lopp till förmån för anläggnings- 
arbeten. Det beror naturligtvis på vad 
våra kunder efterfrågar. Vi arbetar just 
nu med anläggningsprojekt på bland an-
nat Trädgårdsvägen i Nykvarn och vid 
Kvarnbergsskolan i Huddinge.

Rationaliseringar på Banverket fick Michael Gustavsson att byta 
spår. Resten är som det brukar heta historia. Nu är han ägare 
och vd för ett framgångsrikt Nykvarnföretag med 22 anställda: 
Mälardalens Spår & Anläggning AB. Nyligen utsågs han av 
Nykvarns Rotaryklubb till Årets företagare i Nykvarn.

Årets företagare 2017
Nykvarns Rotaryklubbs motivering: 

Grundare och ledare av ett  
framgångsrikt företag med stort 

engagemang i utbyggnaden och 
underhållet av Nykvarns 

infrastruktur.
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n MILJÖPROGRAM

Miljöprogram med 
brett perspektiv
Nykvarns kommun är i färd med 
att ta fram ett miljöprogram.
– I vårt arbete med miljöpro-
grammet fokuserar vi på de 
nationella miljömålen som tagits 
fram av regeringen men ser 
också till de globala hållbarhets-
målen som slagits fast i Agenda 
2030, säger Pernilla Barrud, 
miljöstrateg.

n AGENDA 2030 innehåller de globala 
miljömål som antogs vid ett toppmöte 
i FN i september 2015. 
Här talas om håll-
bar utveckling ur 
tre sinsemellan 
lika viktiga per-
spektiv: socialt, 
ekonomiskt och 
miljömässigt. 

– Målsättningen 
är att kommunens 
miljöprogram ska ha 
ett brett perspektiv 
och innefatta lokala 
miljömål men också 
se till de nationella 
och globala målen 
och även ha ett barn-
perspektiv, säger Pernilla Barrud.

Alla verksamheter ska med
Tanken är att en bred arbetsgrupp med 
representanter från kommunens alla 
verksamheter ska vara med och påverka 
miljöprogrammets utformning. Även 
Nykvarnsborna ska få komma med syn-
punkter på programmets innehåll.

– Det är viktigt att allmänheten får 
komma till tals, de kan ha frågor som 
de vill ta upp med sina lokala politiker 
som dessa kanske inte tänkt på. Det 
kan vara frågor kring exempelvis kli-
matet, vattenförsörjningen och hållbara 
måltider som serveras i kommunens 
verksamheter. Men vi har inte fått klart 
än hur vi ska gå till väga för att samla 
in synpunkter, kanske blir det via hem-
sidan, säger Pernilla Barrud.

Den som har frågor eller synpunk-
ter som rör kommunens miljöprogram 
är välkommen att kontakta Pernilla via 
mejl till pernilla.barrud@nykvarn.se. n

Pernilla Barrud, 
miljöstrateg i 
Nykvarns kommun, 
konstaterar att 
barnperspektivet 
är vikigt i det nya 
miljöprogrammet.

Det roligaste med jobbet är att få driva 
entreprenader, menar Michael Gustavsson. 
Han beskriver processen som en tävling. 
Det gäller att hinna klart i tid, få lönsamhet 
och att få så få anmärkningar som möjligt 
vid en slutbesiktning.

– Det gäller också att hålla flaggan högt 
på våra arbetsplatser under hela processen 
och att se till att det är ordning och reda 
på saker och maskiner, säger han.

Administrativ chef
Från att i början ha varit mer delaktig i ut-
förandet, som arbetsledare på fältet, är han 
i dag administrativ chef.

– Det vore kul att sitta i en anlägg- 

ningsmaskin någon gång, men det hinner 
jag helt enkelt inte med längre, säger han.

Inga fritidsproblem för Årets företagare
Michael Gustavsson är född och uppvuxen 
i Södertälje, men bor numera i Nykvarn 
tillsammans med sin hustru och två pojkar, 
tolv och 15 år gamla.

– Båda grabbarna spelar ishockey och 
den äldsta åker även enduro på sommaren, 
så det finns inga fritidsproblem. Det blir 
en hel del skjutsande på helgerna, säger 
Michael Gustavsson. n

 Fotnot: På nykvarn.se finns alla tidigare 
Årets företagare.

Årets företagare 2017: Michael Gustavsson, vd och ägare för Mälardalens Spår & Anläggning.


