Mitt under brinnande älgjakten finns en älgjägare som inte har tid att
jaga. Det är Rolf Mattila som driver butiken RM Jakt i Övertorneå.
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En regnig förmiddag besöker jag RM Jakt och ägaren Rolf Mattila. Företaget som
började hemma i källaren under hösten 2015 och sen flyttade till Övertorneås mest
trafikerade gata fortsätter att växa, både online och i den fysiska butiken. Härnäst blir
butiken i Övertorneå en utav tio Bearskin återförsäljare i hela Sverige.
Butiken hemma i Korva, i källaren. Hur var det då, hade ni mycket besökare?
– Nej, säger Rolf och skrattar lite, det var inte många besökare egentligen. På den tiden hade jag
ju ett annat heltidsjobb till och med. Det var ju som bara kvällar och helger, måndag, onsdag
och fredagskväll. Ibland lördagarna, det var ju bara för att serva jägarna då när de behövde det
som mest, lämna ut hundfoder och sånt. Sen var vi ju tvungna att ha en fysisk butik, så jag var
ju tvungen att hitta på någonting och det dög, hemma i källaren. Men sen tog det ju inte många
veckor för oss att växa ut den butiken, en så liten källarlokal.

Jakt är livet
Tanken med företaget var aldrig att det skulle bli ett heltidsjobb, säger Rolf. Men flytten från
källaren i Korva till den nuvarande butikslokalen blev snart ett måste och Rolf berättar om hur
allvarligt allt plötsligt kändes.
– Då minns jag när vi kom och tittade på den här lokalen och det såg jättestort ut, vi kommer
aldrig någonsin kunna ha råd att fylla den här lokalen och hur skulle vi ens ha råd att ha den
här lokalen, så gick tankarna då. Men då köpte jag hela fastigheten faktiskt och nu, ett och ett
halvt år senare så är vi trångbodda nå så fruktansvärt. Just nu tittar vi på hur vi ska kunna utöka
butikslokalen och lagret för att bland annat varutransporterna ska gå smidigare.

Det går inte att undgå att fundera om det är
så att när man driver jaktbutik om man lever
man för jakt. Jag frågar Rolf och han svarar
självklart.

Tvärt om sitter man ju nästan på kvällarna
och tittar på telefonen på vilka nya beställningar som kommer in och var i Sverige har
vi sålt mest idag.

– Man lever absolut för jakt, det går ju inte
en dag utan att jag inte pratar jakt. Men jag
gjorde ju en liten felberäkning när jag började jobba i den här branschen. Jag tänkte att
jag brinner ju för det och att det inte kan bli
bättre, men i år hinner jag ju inte jaga någonting själv, skrattar Rolf. Jag är här varje dag,
men det känns aldrig tungt att komma hit.

En hjälpande hand
Rolf berättar att företagets hela marknadsföring sköts av Norrlandsgruppen Media. Det
är inte bara att annonsera lokalt som gäller
nu för tiden, säger Rolf. Nu är det hemsidor
och alla sociala medier som Facebook och
Instagram, jag kan inte och hinner inte med
allt och har därför tagit hjälp utifrån.

”

Man lever för jakt,
det går ju inte en dag
utan att jag pratar jakt
Rolf Mattilla

När Rolf startade företaget vände han sig till
Tillväxtenheten på Övertorneå kommun för
en hjälpande hand och samtal.
– Allt som kommunen gjort, bygglov eller
tillstånd. Vi bor ju i den bästa kommunen.
Det finns ingen kommun som är lika snabb i
hanteringen som Övertorneå kommun.
Försök starta ett nytt företag i Stockholm,
ringa och säga att ”hej jag kommer från RM
Jakt och vill ha hjälp med det och det”, hur
lång är inte handläggningstiden då, säger
Rolf.

Ljus framtidstro
Butiken ligger på Övertorneås mest trafikerade gata, både Ica, OKQ8 och
systembolaget säger Rolf att de flesta någon
gång passerar. Finländare har också hittat till
RM Jakt. Cirka 70 % av RM Jakts hemsida är
redan översatt till finska och Rolf säger att
det inte finns något Stockholmsföretag som
servar Finland lika bra som RM Jakt kan.
Och så ska vi öppna mot Norge, säger Rolf.
Som sagt, vi har ju alla världens möjligheter,
med näthandeln har vi ju hela världen framför oss.

– Tanken med RM Jakt är vi ska vara en av de
stora inom den här branschen inom några år
och gärna så att jag kan sysselsätta tre, fyra,
fem personer, det är absolut dit, det är där
målet finns, säger Rolf.
En ljus framtidstro alltså?
– Ja, eller idiotiskt optimistisk kanske, säger
Rolf och skrattar. Det finns väl ett öga redan
idag på att hitta någon lokal som är dubbelt
så stort som hela det här huset, 3-400 kvadrat. Dit vill jag komma någon dag och dit
ska jag någon dag, avslutar Rolf.

5 snabba
Ett måste i skogen?

Bra skor

Bästa jakten?
Då hunden skäller
Smultronställe i Övertorneå?
Butiken! Skämt å sido så måste det
vara jaktkojan.
När du är ledig?
Umgås jag med familjen eller jagar
Bästa råd till någon som vill
starta eget företag?
Tro på dig själv och lägg ribban högt!

