JAXAL AB
JAXAL AB ett härdat företag från 90-talet med lysande framtidsanda. Grundaren Håkan
Jakobsson bär tillsammans med sina medarbetare stolt företaget på sin axlar, En entreprenör
ut i fingerspetsarna enligt många, redan på 80-talet var han med och provade på skotillverkning.

JAXAL-kåpan blir till
1992 förvärvades ett släpvagnsföretag och
JAXAL AB grundades. Till en början producerades helhetslösningar för bilsläpvagnar
och den exceptionella JAXAL-kåpan monterades på en egentillverkad bilsläpvagn i aluminium. Några år efter starten tog Håkan det
stora beslutet att välja bort bilsläpstillverkningen och storsatsa på plastprodukter tillverkade med vakuumformningsmaskiner.
Från och med 1998 produceras och utvecklas högkvalitativa plastprodukter likt JAXAL-kåpan i olika utföranden så som tak

boxar och legoprodukter. Med åren ökade efterfrågan och 2011 investerades det i en ny
och större vakuumformningsmaskin, vilket
gav bättre förutsättningar för att tillverka
större och fler komponenter.

Inte bara i Sverige
Idag har företaget 35 anställda och tillverkar
över 13000 släpvagnskåpor per år. Den stora
försäljningen gör att är man största enskilda tillverkaren av släpvagnskåpor i Europa.
Marknaden befinner sig på en internationell
nivå med 70 % export,

där största exporten går till Finland. Vidare är JAXAL AB verkande i Sverige, Norge,
Danmark, Estland, Holland, Tyskland och
Österrike.
Företaget är ständigt på jakt efter nya utmaningar och låter sig alltid utvecklas. Samtidigt
som man vill växa och driva på framåt poängterar Håkan vikten av att hålla hög nivå och
ge befintliga relationer vad dem vill ha. Bra
produkter och god service ger ett mervärde
som tillsammans tillfredsställer och påvisar
god kvalité. Detta är A och O när det gäller kundrelationer och samarbete. Ett långt
samarbete som än idag lever kvar är tillverkningen av legoprodukter för vattenrening till
Ecotech i Övertorneå. Håkan beskriver relationen till Ecotech som ett samarbete som
har pågått i nästan 20 år.
– Vi har varit med på utvecklingen av produkten genom alla år. Idag har vi ett tätt samarbete där vi arbetar med produktionen i
gemensamma lokaler på älvvägen. Det innebär att logistiken blir mycket kostnadseffektiv. Råvaror in och helt färdiga varor ut. Vill
externa företag växla upp och förädla våra
produkter likt Ecotech finns inga gränser, vi
tar emot alla förslag och potentiella planer
som kan förverkligas i vår produktion och
ser gärna detta leda till framtida samarbeten”
fortsätter Håkan.

Generellt tycker Håkan att arbetsmoralen och
trivseln inom företaget är bra, det finns en
ambition att anställa unga kvinnor och män
vilket skall skapa trygghet och god framtidsutsikt för företaget och på så vis kommunen
på lång sikt.
Man ser en tydlig glädje och stolthet hos Håkan när man pratar om företagets resa och
han skiner upp en mer när han pratar om hur
framtiden ser ut.
– Vi tror stenhårt på framtiden och att vi kan
utvecklas ännu mer, redan i år har vi anställt
två nya säljare, säger Håkan. En som verkar
österut mot kontinenten och en individ som
skall prova helt nya produkter västerut mot
Norge och förhoppningsvis räcker över atlanten till Amerika. De nya planerna kan komma att öka produktionen ytterligare vilket är
fantastiskt för JAXAL AB och Övertorneå.
Viktigt för framtiden menar Håkan är att inte
titta bakåt, ta lärdom av det som varit och
titta framåt. Skulle han själv välja skulle han
jobba 65 år till. Hans pensionsålder skulle då
bli 125 år. Det gäller att vara positiv till livet
och vad du tar dig an, avslutar Håkan.

Mångfald och julledigt
Det är inte bara marknaden och kunderna
som skall tillgodoses med kvalité utan även
medarbetaren. Exempelvis går produktionstempot ner under jul och nyår och alla anställda får tillgång till två veckors ledighet,
de flesta uppskattar en välbehövlig semester
i juletider.
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