Nomineringen sker i kategorin:
Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
Mälardalens Smådjurskrematorium orgnr. 556812-4555
Motivering till nomineringen
Med beundransvärd entreprenörsanda, enastående omtanke om djurägaren och väl utvecklad känsla
för vad som ligger rätt i tiden har Mälardalens Smådjurskrematoriums unga grundare utvecklat sin
djurkremeringsverksamhet. Grundarna Martina och Daniel är 31 respektive 32 år. Verksamheten
startades för nio år sedan när de var drygt 20 år gamla.
Konkreta resultat
Företaget har utökat verksamheten genom att bygga en ny, större lokal. De hade vuxit ur sina gamla
lokaler och behövde utrymme för expansion, men också ny effektivare utrustning för verksamheten.
De uppförde en ny byggnad på en fastighet, Gottsta 2:1, som de köpte. Med de nya lokalerna hade
de utrymme att kunna skaffa ytterligare ugnar och påbörjade samarbete med ännu fler veterinärer,
kliniker och djursjukhus i regionen. Detta i sin tur ledde till fler medarbetare och en bättre
arbetsmiljö för de anställda. Vid ansökningstillfället hade de fyra heltidsanställda och efter
satsningen har de anställt ytterligare en person i företaget. De tar emot fler kunder och har ökat sin
omsättning från 5.6 miljoner till 7,8 miljoner kronor. Det är en omsättningsökning med ca 40 procent
på ett år.
Bakgrund och målgrupp
Företagets affärsidé är att vara det etiska valet när det kommer till djurkremering Innan de sökte
investeringsstöd var de verksamma i hyrda lokaler på landet strax utanför Enköping. Eftersom det
inte fanns någon möjlighet att växa i dessa lokaler bestämde de sig att bygga nytt för sin planerade
expansion. De samarbetade då med ett 30-tal kliniker och djursjukhus runt om i Mälardalen. I
företagets tjänster ingår allt från upphämtning av djurkropparna till kremering och returnering av
aska till djurägare, som önskar detta. Det finns också en minneslund för de som väljer att inte ta hem
askan. De hade fyra ugnar som var i gång fem dagar i veckan. Under en längre tid hade flera kliniker
och djursjukhus uttryckt önskemål om att ansluta sig, men företaget saknade utrymme och dessa
samarbeten var omöjliga att påbörja. Det är djurägare, djurklinik och djursjukhus som är kunder som
gynnas av företagets verksamhet. Med den nya satsning på större lokal och fler ugnar har företaget
kunnat utöka antalet samverkande företag .Den nya byggnaden är utformad så att går att ta tillvara
på den spillvärme som kommer från förbränningsugnarna vilket innebär att de blir självförsörjande
på värme i de egna lokalerna och det finns även möjlighet att värma upp närliggande fastigheter.
Byggnaden och ugnarna är utformade så att det i framtiden är möjligt att gå över till biodiesel när
den tekniken utvecklats. Företagets grundare är i 30 års ålder. Företaget tar ett stort samhällsansvar
genom att kunna erbjuda tjänster för smådjurägaren. Smådjur och husdjur är viktiga för människors
välbefinnande. Husdjur ger glädje, stöd och god hälsa, rekreation, en hälsofrämjande aktiv livsstil och
livskvalitet. Ett husdjur som dör skapar stor sorg och djurägaren ska kunna känna tröst i den
hantering som sker när husdjuret dör. Företaget erbjuder värdig hantering till den slutliga viloplatsen
och ser sitt arbete som ett förtroende från djurägare. Dessutom skapar de arbetstillfällen genom sina
samarbeten med kliniker och djursjukhus i regionen.
Geografisk täckning
På landsbygden i Västerås kommun Västmanlands län. Kunderna finns i områden runt Mälardalen.
Tidsperiod
April 2016 – oktober 2017

Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Koppling till programmålen
Företaget erbjuder tjänster genom djurkremering (ej häst) och de samarbetar med ett 30 tal kliniker
och djursjukhus runt om i Mälardalen. I företagets tjänster ingår allt från upphämtning av
djurkroppar till kremering och returnering av aska till djurägare som önskar detta. Hela investeringen
i byggnaden kommer att användas till verksamheten. Det är viktigt att bevara befintliga företag och
ge dem möjlighet att utvecklas och/eller diversifiera sin verksamhet vid behov. Det faktum att
sökande expanderat genom att bygga större lokaler och att de lokaliserat sin verksamhet till
landsbygden i Västmanland visar tydligt att företaget genom sin utökning kan skapa flera
arbetstillfällen på landsbygden. Detta stämmer bra med målen för landsbygdsprogrammet 20142020 att uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden,
inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning.
Kontaktperson för nominerat förslag
Daniel Jonsson, 0736919764, Martina Weber 0733186637
Ditt namn och myndighet/organisation
Yngve Lilljegren, Länsstyrelsen i Västmanlands län, yngve.lilljegren@lansstyrelsen.se, 010-2249307
Indi Persson, Länsstyrelsen i Västmanlands län, indi.persson@lansstyrelsen.se, 070-3905191
Din e-postadress
yngve.lilljegren@lansstyrelsen.se

