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2019 – Et jubileumsår 
som ga mersmak 

Året som gikk bød på flere jubileer – 40-årsfeiringen, åpningen av det 
100. Julavarehuset og over 3  millioner JulaClub-medlemmer. I løpet 
av året ble det dessuten tatt flere viktige utviklingstrinn, fremfor alt 
ble det gjennomført en større organisasjonsforandring, fra matrise- 
til funksjonsorganisasjon, som en del av en langsiktig utviklingsplan. 
Med dette har Jula Holding-konsernet nå utviklet en organisasjon som 
mer enn noensinne er trimmet og tilpasset til fremtiden. Det ble altså 
tatt viktige trinn i 2019, og fokuset ligger nå på å utvide verdinettverket 
ytterligere, samt å styrke samarbeidet innen konsernet enda mer. 

«I en vikende konjunktur med stadig 
hardere konkurranse, når mange 

kjemper mot sviktende lønnsomhet 
og omsetning, ser konsernet store 

muligheter.»

Jula Holding ble utviklet med stabil tilvekst og omsetningsrekord i 2019, til tross for turbulens i 
markedet. I en vikende konjunktur med stadig hardere konkurranse, når mange kjemper mot 
sviktende lønnsomhet og omsetning, ser konsernet store muligheter. 
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*

KJB Holding AB

Styre og organisasjonsstruktur
Beskrivelse av styre og ledelse gjelder 2019.

KJB Holding AB er overordnet morselskap og eierselskap. Karl-Johan 
Blank er eier og konsernsjef og sitter i selskapets styre sammen med 
styreleder Peder Larsson og styremedlemmene Christian Blank og 
adjungert styremedlem Fredric Blank. 
 
Jula Holding AB er operativt morselskap for de kommersielle 
datterselskapene. Styret utgjøres av Karl-Johan Blank, styreleder 
Peder Larsson, styremedlemmene Hans-Åke Persson, Thomas 
Evertsson, Christian Blank, Johanna Fagrell Köhler, Kajsa Claesson og 
adjungert styremedlem Fredric Blank. Adm.dir. for Jula Holding AB er 
Joachim Frykberg. 
 
Jula AB er konsernets store retailselskap og morselskap i Jula-
konsernet. Karl-Johan Blank utgjør styret sammen med styreleder 
Peder Larsson, styremedlemmene Hans-Åke Persson, Thomas 
Evertsson, Johanna Fagrell Köhler, Kajsa Claesson, Christian Blank, 
Rune Brunberg Johansen, Patrik Ragnar og adjungert styremedlem 
Fredric Blank. Adm.dir. for Jula AB er Joachim Frykberg. 
 
Jula Logistics AB, konsernets logistikkforetak med egen togterminal. 
Styret utgjøres av Karl-Johan Blank, styreleder Peder Larsson og 
styremedlemmene Joachim Frykberg, Hans-Åke Persson, adjungert 
styremedlem Christian Blank og adjungert styremedlem Fredric 
Blank. Adm.dir. for Jula Logistics AB er Lennart Karlsson. 

G&K Blanks Fastigheter AB er konsernets eiendomsselskap 
og morselskap i G&K Blanks Fastigheter-konsernet. Karl-Johan 
Blank utgjør styret sammen med styreleder Peder Larsson og 
styremedlemmene Christian Blank, Joachim Frykberg, Peder 
Lövhagen og adjungert styremedlem Fredric Blank.  Adm.dir. for G&K 
Blanks Fastigheter AB er Johan Carlberg. 

Wästgöta Finans AB er konsernets selskap for forbrukerkreditter til 
privatpersoner. I styret sitter styreleder Peder Larsson sammen med 
styremedlemmene Christian Blank og Joachim Frykberg. Adm.dir. for 
Wästgöta Finans AB er Håkan Nyberg. 

Kjøp i 2019 
Hööks Hästsport-konsernet inngår i Jula Holding-konsernet etter 
at avtale om kjøp ble inngått i desember 2018. Forretningene ble 
ferdigstilt i februar 2019 da Konkurrensverket ga sin godkjenning. 
Styret består av Karl-Johan Blank, styreleder Peder Larsson og 
styremedlemmene Joachim Frykberg, Kajsa Claesson og Joachim 
Höök. Adm.dir. for Hööks Hästsport AB er Joachim Höök. 
 
Jula Hotell & Konferens AB ble overtatt av Jula Holding-konsernet 
i begynnelsen av 2019. Styret består av styreleder Peder Larsson og 
styremedlemmene Johan Carlberg, Mikaela Grundström, adjungert 
Joachim Frykberg og adjungert Karl-Johan Blank.  Adm.dir. for Jula 
Hotell & Konferens AB er Mikaela Grundström. 
 
Oppkjøp 2020  

Jula Energi & Miljö AB ble en del av Jula Holding-konsernet i februar 
2020. Totalt er det fire vindkraftverk i Tanumshede som ble kjøpt 
opp, og sammen genererer de energi som holder til å forsyne Julas 
virksomheter i Skaraborg som lager og varehus. Energieffektivisering 
og bærekraftig energiproduksjon har alltid vært viktig for konsernet, 
og en tydelig målsetting er at Jula skal være klimanøytralt i 2030. 
Investeringen i vindkraft er et viktig trinn i den retningen. Styret består 
av Karl-Johan Blank sammen med styreleder Joachim Frykberg. Adm.
dir. for Jula Energi & Miljö er Johan Carlberg.

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Det har vært gøy å feire Julas  40  år sammen med alle kunder 
og engasjerte medarbeidere. Feiringen kulminerte i den store 
felles 40-årsfesten i oktober. I løpet av året lanserte vi dessuten 
historiesiden hvor interesserte kan lære om Julas utvikling i de 
begivenhetsrike første 40 årene.

Langsiktighet
Jeg er aktiv konsernsjef som styrer virksomheten fremover hver dag 
med stor drivkraft. For meg er det viktig med langsiktigheten og 
familien i det entreprenørdrevne foretaket. Med konsernutviklingen i 
2019 bygget vi et større grunnlag å stå på. 
Sammen med ledelsen har vi gått flere runder og vurdert hvilke 
verdier og retningslinjer vi skal jobbe med sammen. Mye av dette 
kommer fra hvordan jeg og faren min har bygget opp Jula gjennom 
årene. Det er viktig at vi fremover jobber på den måten og fortsetter 

Eier og konsernsjef har ordet

å utvikle oss sammen. Jeg er en garantist for dette, siden jeg jobber 
så nært ledelsen og er involvert i de ulike avdelingene. 
Konsernets struktur begynner å ta form med samarbeidsmøter 
mellom konsernets selskaper, noe som skaper langsiktighet og 
trygghet. Her samler vi nå kompetanse innen konsernet som vi alle 
kan dra nytte av på en smart måte.

Ekspansjon
De siste årene har vi tatt det ganske rolig på ekspansjonsfronten, men 
i løpet av året har vi tenkt å åpne minst ti nye Julavarehus i 2020. Det 
er mye det samme for Hööks, som har planlagt å åpne rundt fem nye 
enheter. Handelsdelene av konsernet er i stor grad sortiments- og 
ekspansjonsdrevet, og da er dette viktig. Alle i organisasjonen vil i 
varierende grad bli påvirket av de neste årenes ekspansjon. I 2020 
skal vi bygge ut sentrallageret i Skara med 27 500 kvadratmeter for 
å klare å håndtere den større vareforsyningen som ekspansjonen 

2019 var et jubileumsår hvor vi feiret 40 år, åpnet det 100. Julavarehuset og fikk over 3 millioner 
JulaClub-medlemmer. Året bød også på gode resultater med hensyn til omsetning og lønnsomhet 
til tross for turbulens i markedet. Vi har bygget en organisasjon som vi i løpet av 2019 mer enn 
noensinne trimmet og tilrettela til det som vi vil gjøre fremover. 

Et fremgangsrikt jubileumsår 

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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medfører. Grunnen til at vi fortsetter å satse i Skara, er at vi her sentralt 
får en svært god kostnadseffektivitet med engasjert, kunnskapsrikt 
og erfarent personale, det er vanskelig å slå på noe annet sted.  

Kvalitetssenter gir muligheter
Den gamle eiendommen «Gjutaren» som ble bygget i 2001-2002 
(rundt 9000  kvadratmeter) skal nå bygges om med rundt 50-
60  kontorplasser, testverksted, serviceverksted m.m. Det vil gi oss 
helt nye forutsetninger for kvalitets- og bærekraftighetsarbeidet vårt. 
Vi får et enda større fokus på disse tingene, som vi allerede i dag gjør 
veldig bra. Vi kan jobbe enda mer med f.eks. gjenvinning.

Ny start med outlet 
I 2019 har vi hatt en gjennomgang av Julas outlets i Skara, Eskilstuna 
og på nettet. Engasjerte medarbeidere har gjort en fantastisk jobb 
med dette, og resultatet ble et kjempeflott nytt konsept, «ekte 
lavpris», som skaper interesse blant kundene våre.

Netthandel, digitale prisetiketter og digitale kvitteringer 
Digitalisering er en ting vi har jobbet hardt med gjennom året, og 
det er en utvikling som fortsetter. Her tar Jula nå to viktige steg 
med digitale prisetiketter og digitale kvitteringer, og de fantastiske 
mulighetene og effektiviseringene som dette gir. I løpet av året vil vi 
fortsette å gjøre store investeringer i netthandelen vår, som fortsetter 
å vokse sterkt. Vi gjør disse investeringene for å passe inn i modellen 
vår og være lønnsomme.

Nytt fly 
I løpet av året solgte vi det gamle flyet vårt og kjøpte et nyere av samme 
modell, et «turboprop» propellfly som er litt mer miljøvennlig. Vi har 
oppgradert med 35 år til årsmodellen fra 2014. Med dette nye flyet 
har vi fortsatt mulighet til å besøke våre markeder i hele konsernet 

på en god og effektiv måte. På ledelsesnivå har vi en idé om 
hvordan våre ulike enheter skal se ut og drives på riktig måte. Med 
flyet kommer vi nærmere våre medarbeidere og leverandører. 

Bærekraft 
Vi jobber fortsatt hardt med bærekraft og har en tydelig målsetting 
om å bli klimanøytrale innen 2030. I løpet av året gjorde vi blant 
annet klart til å kjøpe en vindkraftpark, fire store verk ved kysten 
i Tanum, som komplement til de andre vindkraftverkene som vi 
allerede eier. Med parken dekker vi for eksempel stort sett vårt 
sentrale energibehov i Skaraborg, og det føles bra. 

Julas sentrallager blir 
større og mer effektivt.

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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Vi fortsetter å investere i ulike bærekraftige virksomheter. To 
eksempler på dette er store investeringer i LifeClean, miljøvennlig 
rengjøringsmiddel, og Organifuel, biodrivstoff for flu og lastebiler, 
som ble gjort i 2019. Vi fortsetter dessuten med satsingen på å bytte 
ut våre gamle lysrør med LED-armaturer/-lysrør i alle våre varehus 
og eiendommer. Videre jobber vi hardt med å utvikle emballasjene 
våre med mindre plast og volum, stille krav om miljødrivstoff i 
transportene våre, utvikle greenbuilding på eiendommene våre og 
mye mer.

Varehus nr. 100 
Når det gjelder Jula, som enn så lenge er det klart største selskapet i 
konsernet, åpnet vi det 100. varehuset (Bydgoszcz) i fjor. Rått! 

2019 bød på en fantastisk sommer, en skikkelig «Julasommer» med 
godt handlevær. Alle varehus i alle land gjorde en fantastisk jobb i 
løpet av året. 

Samtidig har det vært vanskelig å takle valutaendringene. I løpet av 
året ble den svenske kronen mye svakere, og vi har vært nødt til å 
jobbe hardt med å håndtere dette gjennom forhandling, pruting, 
bytte av leverandører og mye mer. Det er en tung jobb, men et godt 
samarbeid mellom blant annet innkjøp og sourcingkontorene i Kina 
og Warszawa har gjort at vi har klart å gjøre en god gevinst. Vi kan 
konstatere at Jula har gjort det godt som virksomhet, men faktorer i 
omverdenen har påvirket oss sterkt.

Konsernselskapene leverer 
Den nyeste retailaktøren i konsernet, Hööks, leverer som forventet 
i sitt første år. I løpet av våren 2020 skal vi kjøpe Hööks store 
sentrallager og hovedkontor i Borås, som eies av et internasjonalt 
logistikkselskap. Kulturen og historien sitter i veggene, og formålet 
med eiendomskjøpet er å skape trygghet og langsiktighet samt få 
mulighet til å bygge ut lageret for videre ekspansjon. 
Wästgöta Finans utvikles, og med en ny adm.dir., Håkan Nyberg, 
på plass er foretaket helt klart på riktig spor. Vi har nå dratt i gang 
den eksterne kommunikasjonen på en positiv måte, noe som øker 
antallet kunder og avtaler. Vi ser lyst på fremtiden. 

G&K Blanks Fastigheter kjøpte en hel del nye eiendommer i 2019, 
blant annet i Hässleholm, Falköping og Skellefteå, og vi inngikk 
også avtaler om kjøp i Märsta og Örebro på våren 2020, flotte 
beliggenheter med store tomter. Her ser vi store muligheter, ikke minst 
for Jula. G&K Blanks Fastigheter ekspanderer mye og leverer godt.  
 
I Jula Logistics skjer det svært mye, med mange nye kunder 
og nye avtaler. På Marjarp i Falköping bygger vi akkurat nå nye 
spor og nye kontor- og overnattingsmoduler på den nyinnkjøpte 
tomten, rundt 240 000  kvadratmeter. Vi bygger også nytt 
for Post Nord. Den store utviklingen i selskapet er den nye 
togtransporten mellom Duisburg og Falköping som skaper helt 
nye forretningsmuligheter. En voksende infrastruktur skaper gode 
forutsetninger for fremtiden med nye forretningsmuligheter 
 
Også Jula Hotell & Konferens har fått en ny adm.dir. i løpet av året, 
Mikaela Grundström. Virksomheten utvikler seg godt nå, og det kan 
hele konsernet dra nytte av. I løpet av året har vi dessuten kjøpt flere 
hytter i nærheten av campingen og hotellet. I løpet av våren skal vi 
pusse opp vandrerhjemmet på Drysan i Skara («Gula villan»). Golfen, 

Innvielsen av det 101. varehuset 
sammen med Olav Thon i Töcksfors

Årsberetning 2019 Jula Holding AB



9

Jula Holding AB

campingen og Drysagården overføres og eies gjennom hotellet som 
en samlet enhet, noe som gir bedre forutsetninger fremover.
 
Nøkkelpersoner ble takket for sin innsats 
I løpet av året ble et par nøkkelpersoner takket for sin innsats. Bengt 
Andersson sluttet i mars. Han har vært en svært viktig del av Julas 
virksomhet i mer enn 20 år, blant annet som styreleder i mange år. 
I Norge gikk tidligere landssjef Per Jacobsen av med pensjon i 
desember. Han har vært viktig for oppbyggingen av vår norske 
virksomhet, og en nøkkelperson for vårt fremgangseventyr i Norge. 

Statsministerbesøk
I løpet av året (september) reiste vi med ledelsesgruppen til 
svenskebygden i USA. Det handlet om å besøke ulike virksomheter, 
store retailers som blant annet Target, store eiendomseiere og store 
logistikkselskaper for å se hva som skjer i disse ulike bransjene. 

I løpet av året (18.  november) fikk vi dessuten besøk av Sveriges 
statsminister. 

Videre har Julavarehuset i Skövde blitt utviklet til en «superlayout», 
et konseptvarehus hvor vi skal kunne utvikle tilbudet vårt fremover. 
2019 var året hvor vi passerte 3 millioner JulaClub-medlemmer. 

Alt i alt kan vi si at 2019 har vært et godt år.  
Takk til alle medarbeidere som gjorde det mulig! 

Karl-Johan Blank  
eier og konsernsjef

Statsminister Stefan Löfven på besøk.

Fr.v. Per Jacobsen, Bengt 
Andersson og Peder Larsson.

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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Jula Holding står sterkt når det blåser. 2019 var et jubileumsår 
med 40-årsfeiring, men også et rekordår med rekordomsetning. 
I løpet av året har vi tatt viktige skritt i konsernutviklingen, og vi 
jobber hardt med å utvide verdinettverket og samarbeidet vårt 
innen konsernet. 

I den rådende konjunkturen kommer det til å utkrystallisere seg 
noen selskaper som entreprenører og innovatører ønsker å jobbe 
med. Jula Holding er definitivt konsernet å assosieres med, nå 
og i fremtiden. 

Voks med Jula Holding 
Hvorfor skal man gjøre forretninger med Jula Holding? 
Når vi ser en forretningsmulighet, åpner hele konsernets palett av 
muligheter seg. Med de ulike delene av konsernet; retail, logistikk, finans, 
hotell og eiendommer, betyr det at vi kan skape forutsetninger for gode 
ideer til vekst og utvikling innen mange forskjellige områder. Konsernet 
kan gjøre alt fra å samle styrkene til å gi tilgang til spisskompetanse. 

Ved å samle de ulike virksomhetene i Jula Holding har vi forutsetning for 
effektivt å konkretisere og realisere gode ideer. Vi har dessuten potensielt 
3500 engasjerte medarbeidere som fungerer som ambassadører for de 
ulike virksomhetene våre.

En pluss en blir tre 
En tydelig idé med konsernutviklingen innen Jula Holding er 
samhandling, dvs. å alltid sørge for at de ulike delene blir større 
sammen. Meningen er at en pluss en alltid skal bli minst tre. Hvis vi går 
inn i en del av virksomheten og gjør en forretning, kan dette skape nye 
forretningsmuligheter innen andre deler av konsernet. Nøkkelen til dette 
er samhandling mellom de ulike delene. I 2019 er denne samhandlingen 

Adm.dir. Jula Holding AB har ordet

formalisert med opprettingen av samhandlingsgruppen innen Jula 
Holding. Fokus ligger nå på å styrke samhandlingsgruppen ytterligere, 
i den hensikt å se effektive synergier og forretningsmuligheter sammen.

Bærekraft med praktisk betydning 
Når det gjelder bærekraft er vi offensive, som vil si at svært mye av det vi 
gjør i alle selskapene våre har fokus på bærekraft. Hele konserntanken 
bygger på bærekraft og langsiktighet for generasjoner fremover, for 
eksempel når det gjelder miljø, organisasjon og individ. 

Utgangspunktet er FNs globale mål for bærekraftig utvikling. For oss 
innebærer det av vi skal ta ansvar og være ærlige, og at vi skal resirkulere 
mer. 

Bærekraftsarbeidet innen Jula Holding-konsernet er ikke bare snakk, 
men mye praksis, og det vises ikke minst innen Jula Logistics med 
togtransporten, i Jula med et nytt kvalitetssenter og med våre satsninger 
på vindkraft. Vi er et ansvarlig konsern med stort fokus på bærekraftige 
og energieffektive løsninger. 

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula 

Holding AB

Vi er i en situasjon der konjunkturene faller og konkurransen hardner til. 
Når mange kjemper med lønnsomhet og sviktende omsetning, ser vi muligheter. 

Jula Holding – Mulighetenes 
konsern 

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

«Hele konserntankegangen bygger på 
bærekraft og langsiktighet for flere 
generasjoner fremover, både når 
det gjelder miljø, organisasjon og 

individ.»
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Mange detaljhandelsselskaper har det vanskelig. Vi har klart oss 
svært godt gjennom året, men er ydmyke overfor fremtiden. Vi har 
fått konsernstrukturen på plass, og jeg kan konstatere at det har vært 
full aktivitet i alle selskaper. I løpet av året har vi sett over og endret 
konsernstrukturen, og Jula står i dag på flere bein. 

Mange selskaper og spisskompetanser 
Det finnes to viktige grunner til at vi nå har samlet konsernets selskap 
under et felles holdingselskap, Jula Holding AB. For det første består Jula 
Holding-konsernet nå av så mange selskaper at det er viktig å holde 
virksomheten sammen og kunne samordne ledelse og synergier. 

For det andre har vi svært god spisskompetanse innen flere områder foruten 
retail, der vi bl.a. kan nevne logistikk, finansvirksomhet og eiendommer. 
Ved hjelp av disse kunnskapene har vi kunnet grunnlegge helt nye 
frittstående selskaper som Wästgöta Finans og Jula Logistics, akkurat 
som vi en gang i tiden grunnla G&K Blanks Fastigheter da vi så at vi kunne 
bygge våre egne butikker og på den måten skape et eiendomsselskap. 
 
Virksomheter
Retail: Med Jula ABs velutviklede butikknett i Sverige, Norge og Polen 
med tilhørende e-handel. Vi tror på en voksende e-handel på alle våre 
markeder, og vi er nøye med å ha en forretningsmodell som skaper god 
lønnsomhet også innen e-handel. 
I løpet av året har vi ervervet Hööks Hästsport AB med virksomhet 
i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hööks Hästsport er et 
detaljhandelskonsern med produkter for hest, ryttere, hund og 
hundeeiere. Deres bedriftskultur stemmer godt overens med Jula-
ånden. Hööks Hästsport ble det femte benet i Jula Holding-konsernet.

Logistikk; Jula Logistic AB holder på å utvikle et nytt logistikkområde 
på området Marjarp i Falköping. Vi har kjøpt 230  000  kvadratmeter 

tomt av Falköpings kommune og planlegger omfattende investeringer 
i logistikkvirksomhet fremover. I 2019 påbegynte vi byggingen for 
PostNords regning, og i 2020 har vi planlagt omfattende investeringer.
Finansmarkedsselskap: Wästgöta Finans AB har nå fått godkjenning fra 
Finansinspeksjonen til å drive virksomhet med forbrukerkreditter. I løpet 
av året startet vi utlånsvirksomheten.
 
Eiendomsselskap: G&K Blanks Fastigheter AB har blitt sterkt 
utviklet i løpet av året. I løpet av året har vi fortsatt planleggingen 
av bygging på en handelstomt i Skellefteå. Det eiendomsselskapet 
som vi startet sammen med Götenehus AB og Erik Hemberg, har 
kommet i gang med å produsere boliger. Rett før årsskiftet kjøpte vi 
en betydelig eiendom (Coops eiendom) i Hässleholm med formål 
om å etablere et nytt Julavarehus. I løpet av året startet vi dessuten 
planleggingen av et nytt Julavarehus i egne lokaler i Falköping. 
 
Hotell: I 2019 både kjøpte og overtok vi Jula Hotell & Konferens. Bedriften 
er nå integrert i konsernet. Virksomheten omfatter hotell, restaurant, 
konferansevirksomhet og camping med tilhørende eventyrgolf i Skara. 
Virksomheten drives på egen eiendom som ble kjøpt i løpet av året. 
 
Godt utrustet 
For å ta hånd om våre virksomheter på beste mulige måte har vi 
også tilpasset organisasjonen med tydelige samordningsressurser. 
Med nåværende konsernstruktur føler vi oss godt utrustet til å utvikle 
virksomheten videre. Når vi ser tilbake på 2019, kan vi konstatere at det 
har skjedd veldig mye i løpet av året, og at våre medarbeidere på alle 
nivåer har gjort en fantastisk god jobb. 

Styrelederen har ordet

Igjen et år med stabil vekst i så vel omsetning som resultat. Vi har lyktes å parere både en høy 
dollarkurs og en for øvrig svak bransjevekst. I dag er Jula et betydelig detaljhandelskonsern. 

Stabil vekst i en ustabil omverden 

Peder Larsson
Styreordfører

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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En naturlig del av forretningsmodellen
Gjennom det meste av 2019 har bærekraftsarbeidet innen Jula AB bestått av å implementere 
selskapets overgripende mål om klimanøytralitet i 2030. Nå har konsernet tatt enda et trinn og 
implementerer et overgripende mål innen alle selskaper i Jula Holding-konsernet. 

Jula Holding driver bærekraftig gjennom våre langsiktige tiltak for 
å bygge et uavhengig konsern som skal overleve gjennom genera-
sjoner. Konsernet driver virksomhet i flere områder, for eksempel 
innen logistikk, eiendom, hotell og finans, noe som innebærer at 
alle selskapene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer.  
 
Det de imidlertid har til felles er en holdning som går ut på at alle sel-
skaper skal gjennomsyres av ansvarlighet, ærlige hensikter og ekte 
entreprenørskap. De selskapene som konsernet velger å investere i, 
skal dessuten være folkelige, engasjerte og skal skape nysgjerrighet 
og tro på fremtiden, siden dette er verdier som gjennomsyrer Jula. 
 
 
Jula Holdings bærekraftstiltak tar utgangspunkt i FNs globale mål 
for bærekraftig utvikling. De internasjonale målene viser en felles 
retning og gir mulighet til å prioritere fokusområdene som tar del i 
en større helhet. Det innebærer at konsernets selskap skal rette sine 
bærekraftsmål etter dem. Konsernets overgripende målsetting er at 
selskapene skal være klimanøytrale i 2030. Hvert selskap gjør sine 
avgrensninger og setter mål mot denne retningen. 

Den felles bærekraftige adferden innebærer også at bærekraftige 
strukturer skal integreres i selskapenes forretningsmodeller og 
dermed være en naturlig del i hvert selskap i hele konsernet.  
Slik blir hvert selskap bærekraftig på både kort og lang sikt.

Maria Ragnarsson 
Bærekraftstrateg

Konsernet tok flere strategisk vesentlige beslutninger om 
investeringer og retninger i 2019, flere aktiviteter er påbegynt 
og under arbeid. Vi ser på arbeidet vårt som en reise, og vi 
er underveis. Til tross for at vi har gjort og gjør mye, vet vi 
at reisen knapt har startet og at vi har en lang vei foran oss.  
Men vi har bestemt oss, vi har en tydelig retning og vi vet hvor vi skal.

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Jula Holding AB

«Den felles bærekraftige adferden 
innebærer også at bærekraftige 

strukturer skal integreres i 
selskapenes forretningsmodeller og 
dermed være en naturlig del i hvert 

selskap i hele konsernet.»

Tro på fremtiden

Langsiktig bærekraft
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Overgripende mål – 
klimanøytralitet 2030
Konsernets overgripende mål, klimanøytralitet senest 2030, er delt opp i to overgripende 
fokusområder for å skape en tydelig ramme for bærekraftsarbeidet. 
 
Fokusområdene omfatter mer enn bare områdene for 
utslippsberegninger, som viser en reell utvikling mot et klimanøytralt 
2030. De omfatter også områder som ikke beregnes i direkte utslipp, 
men likevel har stor betydning for å redusere klimaavtrykkene våre, 
for eksempel våre bærekraftige tiltak når det gjelder verdikjeder 

•  Skape et lønnsomt og sirkulært kretsløp
•  Ha en sirkulær tilnærming i produktlivssyklusen
•  Tilgjengeliggjøre nye, bærekraftige teknologier og 

innovasjoner   

Ta vare på jordens ressurser og samtidig øke vår handel og 
lønnsomhet 

S I R KU L E R M E R
For alle i Julas verdikjede

•  Vi vil arbeide med ansvarlige leverandører
•  Vi arbeider for trygge arbeidsplasser der alle har 

samme forutsetninger til å utvikle seg
•  Vi arbeider for klimanøytrale logistikkløsninger
•  Vi vil ha fornybar energi i verdikjeden

I N N S AT S O G  Æ R L I G H E T

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Jula Holding AB

og menneskerettigheter så vel som utslipp. Hvert selskap tolker 
fokusområdene ut fra sin egen virksomhet, for å deretter sette mål 
og iverksette tiltak som integreres i virksomhetens forretningsmodell. 
Vi har et felles språk for våre mål og handlingsplaner, men de vil 
imidlertid se ulike ut for våre ulike selskaper. 



«Vi gjør en foretakskulturreise»
Siden 2014 har Jula gjennomført utviklingstiltak innen lederskap og medarbeiderskap for sjefer, ledere 
og medarbeidere, og skapt forutsetninger for å utvikle bedriftskulturen ut fra Jula-ånden. I løpet av 
året har lederskapsutviklingen for Jula AB fokusert på varehusvirksomheten i Sverige, Norge og Polen, 
og blant annet Hööks har påbegynt sin lederskapsutvikling i ledelsesgruppen.
Det som kjennetegner fremgangskulturer er at det er tydelig hvor-
for virksomheten finnes, hvilke verdier som styrer foretaket, og at 
det finnes en tydelig visjon som viser alle i foretaket hva målet er og 
hvordan det skal oppnås, mener Lars Löwing, Leadership Manager. 

– Medarbeidernes motivasjon, engasjement og arbeidsglede av-
gjøres ikke bare av den økonomiske fremgangen vår, men en stor 
del avhenger også av hvilken type lederskap vi har, sier Lars.  

 
Styrke ledelsesgruppen 
Det skjedde mye med lederskapsutviklingen i løpet av året, 
ikke minst i varehusorganisasjonen i Jula AB. I løpet av 
året ble utviklingen for varehus- og regionssjefer i Norge 
avsluttet, i Sverige har de fire regionene fulgt opp utviklingen 
for å se effekter, og i Polen har det blitt gjennomført tre 
samlinger med regionssjef og alle varehussjefer. 

– Vi begynte i desember 2014 med konsernledelsen, og har 
deretter gjort et omfattende arbeid med å utvikle en kultur 
hvor vi belønner og oppmuntrer et godt lederskap. Vi er et 
voksende konsern og gjør en foretakskulturreise, sier Lars. 

I løpet av høsten ble også et pilotprogram gjennomført i Norge 
med formål om å gi varehussjef og ledelsesgruppen gode 
forutsetninger for å styrke ledelsesgruppens arbeid. Det er et arbeid 
som kommer til å fortsette gjennom 2020 både i Norge og Sverige. 

14

Utenfor varehusorganisasjonen ble lederskapsutviklingen 
gjennomført i løpet av året for sjefer og gruppeledere på kontoret 
i Skara. Prosjektlederopplæringen har dessuten blitt utviklet med 
et nytt format, med en sammensetning av prosjektstrukturer og 
lederskap som en helhet.  

– Det har vi ikke gjort tidligere når vi ga prosjektledere opplæring. 
Prosjektlederskapet i det gruppedynamiske perspektivet er 
avgjørende, og ut fra evalueringene har responsen vært positiv. 
 
 
I tillegg til at vi har satset stort på Jula AB i år, har vi påbegynt 
arbeidet med lederskap i konsernets andre selskaper.  

– Vi har som oppdrag å skape gode forutsetninger for alle 
selskapene i konsernet. Så langt har vi jobbet med G&K Blanks og 
Wästgöta Finans med teamutvikling, og med Hööks gjennomfører 
vi akkurat nå lederskapsutvikling i ledelsesgruppen og alle innsatser 
i Jula AB. Resultatet av all utviklingen er at vi blir mer fleksible i 
forandringer, og da trengs et profesjonelt lederskap, mener Lars. 

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Jula ABJula Holding AB

Skape forutsetninger

Nytt format
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JULAS LEDERSKAPSFILOSOFI 
Lederskapets oppdrag er å skape forutsetninger for at medarbeidere og grupper fungerer effektivt med hensyn til 
oppdraget og forventet resultat. Lederskapet i Jula skal derfor være situasjonstilpasset og ha utgangspunkt i Julaånden. En 
leder i Jula skal ha evnen til å bruke medarbeidernes og gruppenes samlede erfaringer, engasjement, vilje og kompetanse til 
å håndtere og løse oppgaver og nå målene sine ut fra et gruppedynamisk perspektiv.

Jula Holding AB Årsberetning 2019

MARIA SZEWCZYK, 
VAREHUSSJEF LUBLIN, POLEN: 

Lederskapsopplæringen ga meg selvinnsikt. 
Det kan høres pompøst ut, men slik er det. 
I gruppen vår pågår det flere prosesser 

samtidig, enten vi er klar over dem eller ikke. Jeg 
mener at opplæringen har gjort meg til en mer 
bevisst leder. 

LIZA EKBERG, OFFICE 
MANAGER SKARA, SVERIGE:  

Dette er den mest utviklende lederskapsopp-
læringen jeg har deltatt i. Jeg har fått bedre 
selvinnsikt og er mer bevisst på hva jeg kan 

gjøre annerledes og bedre. Den største utfordringen etter 
avsluttet opplæring er å ta de verktøyene som jeg har fått 
med meg og bruke dem naturlig i hverdagen min. Nå er 
det opp til meg selv å fortsette å utvikle mitt lederskap.   

OLE JØRGENSEN, 
REGIONSSJEF, NORGE: 

Når jeg ser på utviklingen vi har gått 
gjennom som gruppe, er dette noe av det 
som har gjort absolutt størst inntrykk. Vi 

har lært oss å stole på hverandre, tørre å utfordre 
hverandre og dermed blitt sterkere som gruppe.

Jula ABJula Holding AB



8 187 620 tkr
I 2019 omsatte Jula Holding-konsernet for 

 8 187 620 tkr SEK.

I 2019 fikk vi fem nye styremedlemmer:  
Kajsa Claesson, Johanna Fagrell Köhler, Christian 

Blank, Peder Löwhagen og Joachim Höök.

5 ben Jula Holding-konsernet står på fem bein med fem forskjellige virksomheter i den 

overordnede konsernstrukturen: Retail (Jula AB og Hööks), Finans (Wästgöta 

Finans), Logistikk (Jula Logistics), Eiendom (G&K Blanks Fastigheter) og Hotell 

(Jula Hotell & Konferens).

Jula Holding investerte i det svenske innovasjonsforetaket LifeClean 
International AB, som har utviklet et revolusjonerende og patentert 
desinfeksjonsmiddel for å ta opp kampen mot dødelige, resistente 
bakterier, sporer og virus. Det er et desinfeksjonsmiddel som raskt 
og effektivt dreper sporer, bakterier og virus, inkludert det aktuelle 

koronaviruset. LifeClean er et grønnere alternativ med 99,6 % vann.

16

Fem nye  
styremedlemmer

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Jula ABJula Holding AB

Oppsummering av året 2019
Jula Holding
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3500 
medarbeidere

Jula Holding-konsernet har totalt 
3500 engasjerte medarbeidere.

101 
varehus

Ervervelser i løpet av året

Jula AB åpnet sitt 101. varehus i 2019.

Jula Holding-konsernet driver 
virksomhet i seks land: Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Polen og Kina.

Virksomhet i seks land

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Jula ABJula Holding AB
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Det sies at «culture eats strategy for breakfast» (fritt oversatt: «kultur 
spiser strategi til frokost»). Sitatets budskap er at kulturen er svært 
viktig sammenlignet med en strategi. Det betyr ikke at strategier er 
uviktige, men skal tolkes som at en kraftig og fleksibel kultur er en 
sikrere og mer effektiv måte for en organisasjon å lykkes med å nå 
målene sine. 

For noen år siden trykte vi i ledelsesgruppen dette sitatet til våre hjerter 
og begynte å jobbe med å prøve å definere hva vi som foretak står 
for. Dette arbeidet resulterte i dokumentet «JulaBase», hvor man også 
finner vår kulturbærer «Jula-ånden».  

Se menneskene 
En tydelig retning når det gjelder organisasjonsutvikling er å skape 
kulturer som er fleksible og innovative, hvor individer tar ansvar for 
resultater, og hvor fokus flyttes bort fra byråkratiske siloer med stiv 
administrasjon. Utgangspunktet for hva vi fokuserer på, handler om hva 
som er viktig i en organisasjon – menneskene. 

Aktiv levende kultur 
Neste trinn i utviklingen ble å ta utgangspunkt i Jula-ånden og 
JulaBase for å konkretisere hva vi som organisasjon vil oppnå. Et viktig 
spørsmål for oss er hvordan vi får følelsen av det store familieforetaket 

Adm.dir. Jula AB har ordet

til å spre seg i hele organisasjonen. Målet er å belønne ønsket adferd 
slik at vi kan fortsette å være fremgangsrike i fremtiden. 

Det er her styringsmodellen med våre felles målsettinger og 
forretningslogikker kommer inn i bildet. I 2019 har denne 
styringsmodellen blitt implementert i hele organisasjonen gjennom 
en større satsning. Med styringsmodellen gjennomfører vi viktige tiltak 
for Jula som skal løfte organisasjonen ytterligere. 

Det som er avgjørende for å møte målsettingene i styringsmodellen, 
er kulturen, altså hver enkelts adferd som samlet gjør at vi som 
organisasjon trekker i samme retning, og som samlet sett gjør oss 
effektive! 

Den aktive levende kulturen er avgjørende. Det er noe som vi har 
jobbet hardt med i 2019, og som vi kommer til å fortsette å utvikle i 
tiden fremover. 

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula AB

Det skjer alltid mye i Jula, og i 2019 tok vi flere viktige utviklingstrinn. De organisasjonsforandringene, 
fra matrise- til funksjonsorganisasjon, som ble gjennomført i løpet av året er en del av en langsiktig plan 
som strekker seg noen år tilbake i tid. 

«Culture eats strategy for 
breakfast»

«Med styringsmodellen gjennomfører 
vi viktige tiltak for Jula som skal løfte 

organisasjonen ytterligere.»

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Jula Holding AB Årsberetning 2019

«Det som er avgjørende for å møte 
målsettingene i styringsmodellen, 

er kulturen, altså hver enkelts 
adferd som samlet gjør at vi som 

organisasjon trekker i samme 
retning, og som samlet sett gjør oss 

effektive!»



Fokus på utvikling i 2019 

Vi har også konsentrert oss om å styrke leverandørbasen samt å inngå 
avtaler som å gjennomføre prisforhandlinger. Dette har resultert i de 
nåværende fordelene, og mot slutten av 2019 fungerte driften ved Jula 
Central Eastern Europe bra og stabilt, og vi er klare for ekspansjon og 
vekst. 

Generelt har Global Sourcing fokusert sterkt på prisforhandlinger etter et 
vanskelig år i 2018, med valutasvingninger og kraftig økning i råvarepri-
ser. Det har gjort at vi nå er tilbake på tidligere nivå, og vi har forbedret 
prisene våre mer enn forventet i løpet av inneværende år. Vi kommer til 
å fortsette slik og å øke dette fokuset i 2020. 

De senere årene har vi fokusert mye på å optimalisere leverandørbasen 
vår i Asia, og for øyeblikket jobber vi målrettet med leverandørvurde-
ringssystemet, der vi evaluerer leverandørene på bakgrunn av et antall 
parametere. I 2019 så vi en svært positiv utvikling av leverandørenes 

ytelse på alle områder – vi ser en god utvikling innen CSR, kvalitet, punkt-
lig leveranse og ikke minst innen kommunikasjon og samarbeid. 

På personalsiden har vi fokusert ytterligere på å arbeide over hele or-
ganisasjonen og påvirke og bidra på ulike måter, og vi ser en forbedret 
ytelse og utvikling mot en enhetlig Global Sourcing-organisasjon som 
kan støtte hovedkontoret vårt på alle måter og dermed bidra til vår po-
sitive utvikling. 

 Lars Bergmann 
CEO Jula Global Sourcing

Jula AB

Innen Global Sourcing har vi i 2019 hovedsakelig fokusert på å utvikle og opprette kontoret vårt 
i sentrale Øst-Europa for å gjøre det til en etablert del av Jula Global Sourcing. Dette omfatter 
oppbygning av den nødvendige organisasjonen og den faglige og menneskelige kompetansen som 
kreves.

« I 2019 så vi en tydelig positiv 
utvikling av våre leverandørers 
prestasjoner på alle områder.»

Årsberetning 2019 Jula Holding AB20
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Med rom til kvalitet

 Göran Martinsson, kvalitetssjef i Jula, forteller at ideen startet som en 
utredning av behovene lokalt. 
– Sentrallageret har hatt behov for mer effektive arealer og for 
å eliminere de risikoene som inngår i håndtering av returer. 
Returavdelingen har behov for å skape en smartere flyt for å blant 
annet gjøre oppdelingen av materialer smidigere enn den er i dag. 
Göran mener at også Julas testavdeling har et stort behov for større 
områder og tilpasning til deres spesifikke behov. Et nytt kvalitetssenter 
ville dessuten frigjøre kontorplasser på hovedkontoret.

Tilpassede løsninger
Det nye senteret kommer til å bli tilpasset i henhold til 
kvalitetsavdelingens behov, og skal bygges i bygningen Gjutaren 

som ligger ved sentrallageret i Skara. Målsettingen er at lokalene 
skal være innflytningsklare sommeren 2020. 
– I bygget skal verkstedet få et formålstjenlig rom, noe som 
innebærer færre transporter og andre løsninger som tilpasses utfra 
virksomheten, for eksempel gode våtrom og brannklassifiserte 
celler. Det finnes også et økt behov for reservedeler, noe 
som skaper nye muligheter for kundetilbudet, mener Göran. 

Viktig konkurransefortrinn
Det nye kvalitetssenteret er en unik løsning som skaper flere muligheter 
til å kunne utvikle kvalitetsarbeidet ytterligere.
– De store fordelene med et kvalitetssenter er at vi knytter sammen 
hele virksomheten og arbeider nærmere produktene, ikke minst når 
det gjelder ettermarkedstjenester. Det finnes ingen begrensninger, og 
slik er det i Jula. Vi vil at produktene skal kunne brukes lenger, og da er 
dette kvalitetssenteret et steg i riktig retning, da det også sikrer Julas 
fortsatte ekspansjon siden ettermarked er en viktig konkurransefordel, 
sier Göran.  

Det skjer mye i Jula, og ikke minst i kvalitetsavdelingen. I 2019 bestemte vi oss for å bygge Julas nye 
kvalitetssenter, som kommer til å bli en unik løsning for kvalitetsarbeid.  
– Med satsingen på Julas kvalitetssenter tar vi neste steg i utviklingen med å levere utfra våre 
klimamål og samtidig gi kundene de beste produktene og den beste servicen, sier Joachim 
Frykberg, adm.dir. i Jula.

«– Sentrallageret har hatt behov 
for mer effektive arealer og for å 

eliminere de risikoene som inngår i 
håndtering av returer.»

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Julas kvalitetssjef Göran Martinsson foran det som skal bli vårt nye kvalitetssenter i Skara.



Feiring i dobbelt forstand

I kjølvannet av oljekrisen på slutten av 1970-tallet startet Lars-Göran 
og Irene Blank produksjon av Julakapen, en kombinert kappsag og 
vedkløyver. Det verken de eller sønnen Karl-Johan visste da, var at dette 
skulle bli starten på et internasjonalt konsern med over 100 varehus.
– Det har vært en fantastisk reise. Jeg husker da jeg selv begynte i Jula 
sammen med foreldrene mine for 40 år siden med mekanisk industri 
og solgte tilbehør via postordre. Jeg løp mellom de ulike husene på 
gården og plukket varer og pakket inn pakker. Da vi startet selskapet, 
kunne vi bare drømme om 100 varehus, men nå er vi her. Tanken går 
også til min far Lars-Göran som ville ha gledet seg stort over dette, sier 
Karl-Johan Blank, eier og konsernsjef. 

2019 har vært et år preget av flere milepæler. Ikke minst fordi Jula feiret 40 år, siden 
historien om Jula begynte i 1979 på gården Jultorp i utkanten av Varaslätten. I tillegg åpnet 
det 100. varehuset dørene i Polen.  
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Utviklingspotensial
I begynnelsen av mai 2019 åpnet Jula sitt 100. varehus i Bydgoszcz, 
Polen. Det ble en fartsfylt og vellykket varehusåpning med blant annet 
rød løper, sang, smörgåstårta og mange glade kunder.
At valget falt på å åpne varehus nummer 100 i Polen var imidlertid 
ingen tilfeldighet. 
– Polen er et stort marked med et sterkt utviklingspotensial.  
Vi skal nå øke takten når det gjelder etablering av nye varehus i 
Polen, sier Joachim Frykberg, adm.dir. Jula.  

 
Kunder og medarbeidere
I løpet av året har både kunder og medarbeidere feiret fødselsdagen til 
Jula. I Julas varehus og netthandel har kunder deltatt i 40-årsfeiringen, 
og i varehusene har det vært ulike happenings i løpet av året. 
 
For Julas drøyt 3000 ansatte ble det avholdt 40-årsfest i begynnelsen av 
oktober. Julas 40 år lange fremgangseventyr ble feiret av alle varehus i 
Sverige, Norge og Polen, og dessuten av sourcingvirksomheten i Kina. 
Feiringen bestod blant annet av middager, dans og naturligvis fest!
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JulaClub når nye høyder!
Julas lojalitetsprogram for privatpersoner, JulaClub, har satt rekord i dobbelt forstand. Etter sommeren 
nådde kundeklubben tre millioner medlemmer, og i slutten av året ble den utnevnt til en av Sveriges 
mest verdsatte kundeklubber. 

Grunnlaget for Julas fremgangsrike lojalitetsarbeid er et langsiktig 
kundefokus som har som formål å kombinere mange ulike deler av 
kundeopplevelsen på en enkel og tydelig måte.
Innholdet handler blant annet om gunstige tilbud og bonuser, 
nyheter og tips samt tjenester som forenkler kjøpsopplevelsen, 
pakket etter hvordan og når kunden trenger dem. Et godt 
eksempel er den populære appen hvor utvalg og tilbud kombineres 
med «Mitt Jula» med mer personlig tilpasset informasjon. 

– Langsiktigheten ligger i at våre medlemmer skal føle at det er 
verdifullt for dem å være medlem. At vi nå når tre millioner medlemmer 
er en bekreftelse på at vi gjør mye riktig. Det er vi utrolig glade for, 
men vi er ikke fornøyde. Vi sikter høyere, og hver dag jobber vi hardt 
med å forenkle hverdagen for våre medlemmer og gi dem gode 
forutsetninger for å lykkes med sine prosjekter, store og små, sier Martin. 

 
Enorm kundeinnsikt
Å nå tre millioner medlemmer i JulaClub er en bekreftelse på at Jula har 
engasjerte kunder og medlemmer som virkelig liker foretaket. 
– Å ha en så stor kundeklubb er en enorm ressurs til kundeinnsikt, som 
vi bruker for å skape enda bedre løsninger til kundene våre. Det er med 
andre ord en nøkkelfaktor for å skape kvalitetsinnhold som oppfattes 
som relevant for hvert medlem, sier Martin.

Økt relevans
Noen eksempler på JulaClub-tiltak i løpet av året er blant annet:  

• Utsendelse basert på hva kunden har kjøpt, med tilbud om 
kompletterende sortiment

• Respons på raske væromslag i regioner for å fremheve utvalgte 
produkter som hjelper medlemmene med å være forberedte

• Tilbud om hele batteriplattformen til kunder som bare har kjøpt 
enkeltprodukter i serien

• Gjenaktiveringsutsendelse til kunder som har brutt 
kjøpsmønsteret og ikke har handlet hos oss på en stund 

– Kunden krever stadig høyere relevans, og derfor er det viktig for oss 
som kundeklubb å lytte til deres signaler og avtrykk, mener Martin.  

«Det føles fantastisk at så mange 
kunder er engasjerte i Jula.»

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Gjennomslagskraft  
Neste gladnyhet kom i slutten av 2019, da JulaClub ble utnevnt 
til en av Sveriges mest verdsatte kundeklubber, ifølge Svenska 
Kundklubbsrapporten. 
– Det føles utrolig godt at kundene våre hedrer oss for det 
arbeidet vi sammen gjør i Jula for medlemmene våre. En bedre 
utmerkelse kan man ikke få, og det bekrefter den utrolige 
gjennomslagskraften vi har i vår populære kundeklubb, sier Martin. 
 
Målrettet og langsiktig
Mens rapporten viser at mange kunder er misfornøyde med 
kundeklubbmedlemskapet, går Jula mot strømmen og kan skilte med 
flotte resultater. Ikke minst i kategorien Hjem & tilbehør, hvor Jula 
havner helt øverst som viktigste kundeklubb. 

– Bak denne fremgangen ligger det et målrettet og langsiktig arbeid 
gjennom hele organisasjonen.  
Utmerkelsen gir oss dessuten masse energi til å fortsette å utvikle 
kundeklubben til neste nivå. Vi sikter høyere og ser et enormt 
potensiale til å øke salget ved hjelp av JulaClub, ved at vi får 
flere forbrukere til å velge Jula oftere, avslutter Martin. 

Martin Poldahl
Loyalty Manager

3 millioner 
medlemmer!

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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EMV er produkter som Jula selger under eget varemerke, men ikke produ-
serer selv. I dag har Jula 14 egne varemerker. 

– Våre EMV tar utgangspunkt i Julas varemerke og Jula-ånden, men skal 
stå på egne ben med en egen identitet. Det innebærer at våre EMV har 
individuelle navn og egne visuelle uttrykk. Det finnes flere grunner til 
at JULA har valgt denne strategien. En grunn til dette er at det er lette-
re å øke relevansen innen ulike produktområder. Våre egne varemerker 
hjelper oss med å gjøre produktene våre mer relevante for kundene 
våre. Dette gjør vi ved å bedre møte de drivkreftene som ligger bak 
kjøp innen ulike kategorier, sier Eva Sandsjö Liljedahl, EMV-sjef JULA AB.  

MEEC TOOLS  
Målet med oppdateringen av Meec Tools var at kundene våre skal 
oppleve det som et etablert, kunnskapsrikt og kompetent varemerke 
innen segmentet verktøy og maskiner. For å lykkes med det trenger 
vi å tydeligere definere hva varemerket skal stå for og love kundene 
våre. Ut fra det ble det skapt en ny visuell identitet for Meec Tools – en 
ny logotype, retningslinjer for produktdesign og emballasjedesign – 
som stemte bedre overens med den ønskede posisjonen, sier Eva. 

Nytt helhetsgrep for Julas egne 
varemerker.
I 2018 påbegynte vi et omfattende arbeid med Julas EMV (Egne MerkeVarer), og det ble lagt 
en ny strategi. Ut fra strategien har EMV-arbeidet i løpet av året fokusert på å definere hva Julas 
eksisterende varemerke står for og hvordan de uttrykkes gjennom emballasje og produkter. 
Dessuten har vi skapt en helt ny EMV for grillsortimentet vårt. 
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BURNS & BARKLES  
Det nye grillvaremerket skal formidle følelsen av en skikkelig grillopp-
levelse med robuste kvalitetsgriller. I både varemerke- og produkt-
utviklingsprosessen har det derfor blitt holdt et tett samarbeid mellom 
forretningsteamet og EMV-avdelingen. Det var en omfattende prosess å 
finne et varemerkenavn som passet til hva varemerket står for, som kun-
ne skape troverdighet i kategorien og som var mulig å registrere. Avgjø-
relsen falt til slutt på BURNS & BARKLES. «BARKLES» i navnet er en kom-
binasjon av ”BARK” som betyr å bjeffe, og «SPARKS» som betyr gnister. 
 
KAYOBA 
Da vi oppdaterte vårt eget varemerke Kayoba, ville vi at varemerket fremfor 
alt skulle knyttes til sortiment for en aktiv fritid. Jula vil bidra til at mennes-
ker får et aktivt og morsomt liv, og Kayoba skal være vårt eget varemerke 
som bidrar til dette.  

Innen Kayoba har det tidligere vært og finnes fortsatt lignende produkter, 
men som er beregnet på ulike anledninger og ulike målgrupper. Men 
siden designen har sett lik ut for alle deler av sortimentet, har det vært 
vanskelig for kunden å se disse forskjellene mellom lignende produkter 
beregnet på ulike behov. Dette i kombinasjon med at Jula vil ta en sterkere 
posisjon innen segmentet OUTDOOR gjorde at vi valgte å skape et datter-
varemerke til KAYOBA, og vi valgte å kalle det KAYOBA OUTDOOR.  Dette 
varemerket skal brukes på VALUE-produkter innen segmentet «friluftsliv» 
og henvende seg til det mer erfarne friluftsmennesket som stiller høyere 
krav til kvalitet, funksjon og ytelse. Varemerket Kayoba brukes til andre de-
ler av sortimentet Camping & Uteliv samt annet sortiment for aktiv fritid. 

«Våre EMV tar utgangspunkt i Julas 
varemerke og Jula-ånden, men 

skal stå på egne ben med en egen 
identitet».
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KAYOBA er et varemerke for alle som vil nyte 
fritiden sin og leve et mer aktivt liv. Kayoba 
inspirerer til å oppleve aktiviteter sammen 
og forlate hverdagen litt, uten at det trenger 
å være dyrt eller komplisert.  
Med Kayobas produkter kan du en-
kelt skape en mer aktiv fritid. 

BURNS & BARKLES er et varemerke for alle som li-
ker følelsen av å grille med litt ekstra kraft og ytelse. 
Med varemerket tilbyr vi skikkelige griller med ro-
bust kvalitet og flott design som hjelper kundene 
med å lykkes med grillingen og skape den riktige 
stemningen. Ved å velge en grill fra varemerket 
BURNS & BARKLES skal kundene våre kunne føle 
seg sikre på at de får den mest prisgunstige kvali-
tetsgrillen på markedet.  

Hver dag er 
et eventyr!

Kraftig og 
pålitelig 

ytelse 

En skikkelig 
grillopplevelse

MEEC TOOLS tilbyr et bredt og prisgunstig 
sortiment med verktøy og maskiner for 
bygge-, hage- og fikseprosjekter.  
Med Meec Tools kan du være sikker på at 
du får kraftig og pålitelig ytelse som takler 
prosjektene dine og holder i lengden.

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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Ny styringsmodell
I begynnelsen av 2019 implementerte Jula en ny styringsmodell. 
Styringsmodellen, som er Julas overordnede dokument for forret-
ningsstrategier, tar utgangspunkt i JulaBase. Den ble implemen-
tert i sin helhet i 2019, og ble bearbeidet i hele organisasjonen. 
Den nye styringsmodellen tydeliggjør blant annet Julas målset-
tinger, ambisjoner og forretningslogikk. Til sjuende og sist hand-
ler det om å kunne håndtere en verden som endrer seg stadig 
raskere gjennom blant annet digitalisering og hard konkurranse. 

I forbindelse med implementeringen av styringsmodellen sjøsatte vi 
en ny driftsorganisasjon med funksjonsstyring. Formålet med funk-
sjonsorganisasjonen er å tydeliggjøre roller og ansvar, samt å sikre 
effektivitet, samarbeid og et forbedret kundemøte.

Digitale etiketter
I begynnelsen av 2019 tok konsernledelsen avgjørelsen om å inves-
tere i digitale etiketter, etter at to leverandører ble evaluert i 2018. 
Investeringen i de nye prisetikettene innebærer at Jula alltid har rik-
tig pris på produktene, gir mulighet til å arbeide med dynamisk 
prissetting og effektiviserer varepåfyllingsarbeidet i varehusene. 
 
I løpet av våren 2019 ble de første 11 Julavarehusene i Sverige utstyrt 
med de nye etikettene. Varehussjefer fra disse varehusene bidro deret-
ter til å utarbeide rutiner og instruksjoner for både montering og bruk 
til de resterende varehusene. Deretter var det disse varehussjefene som 
ga opplæring om rutinene til resten av organisasjonen. Siden da har 
samtlige Julavarehus i Sverige blitt utstyrt med digitale etiketter, og det 
har også varehuset på Lade i Trondheim i forbindelse med flyttingen. 

Store prosjekter i løpet av året

 
Utvikling av outlet
I løpet av året har Jula tatt et helhetlig grep om outlets og blant 
annet utviklet et nytt konsept. Det nye konseptet gir Jula flere mu-
ligheter til å utvikle virksomheten fremover, både i varehusmiljøet 
og digitalt. Julas to fysiske outlets, som ligger i Skara og Eskilstuna, 
har dermed fått nytt utseende som skal skape tydelighet for kunden. 
I tillegg har det blitt opprettet en digital outlet på jula.se for å møte 
kundens behov. Det nye konseptet skal komplettere Jula og håndtere 
et variert sortiment, ettersom det ikke er mulig å planlegge på for-
hånd hvilke produkter som havner på outlet. Det gjelder blant annet 
midlertidige partier, men også produkter som har blitt reparert på 
Julas After Sales-avdeling. Slik gjenbrukes produktet en gang til, noe 
som forlenger levetiden og fremmer sirkularitet.

Superlayout og konseptvarehus i ett
Helt siden varehuset i Skövde ble åpnet i 2014, har det vært Julas kon-
septvarehus. I 2019 gikk utviklingen av varehuset et skritt videre, og 
mot slutten av året ble det implementert noe som kalles Superlayout.  
Begrepet innebærer at varehuset danner utgangspunktet for hvor-
dan Jula ønsker at et varehus skal se ut og oppleves når kunden ledes 
gjennom det. 
Allerede i etableringsprosessen når Jula bygger et nytt varehus, eller 
bygger om, tas det utgangspunkt i Superlayouten. Slik skapes det 
gode forutsetninger for varehuset med tanke på drift og håndtering 
av sortiment. Det blir dermed et viktig verktøy internt for f.eks. inn-
kjøpsorganisasjonen i forbindelse med planlegging og evaluering 
av sortiment, men også i forbindelse med sortimentslansering og 
kampanjer.

I året som gikk fullførte Jula en rekke viktige prosjektet hvor vi blant annet har utviklet en ny 
styringsmodell, lansert en ny Outlet og investert i digitale prisetiketter i de svenske varehusene. 
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Ny styringsmodell – ny 
funksjonsorganisasjon
I begynnelsen av 2019 implementerte Jula en ny styringsmodell.
Styringsmodellen, som er Julas overordnede dokument for forretningsstrategier, tar utgangspunkt 
i JulaBase. Den ble implementert i sin helhet i løpet av året, og ble bearbeidet i hele organisasjonen.

Julas ledelse har lenge arbeidet intensivt med styringsmodellen. En 
tydelig målsetting har vært å gjøre den så tydelig og lett tilgjengelig 
som mulig. Derfor får den plass på et A3-ark når den skrives ut på papir.

Funksjonsstyring
Den nye styringsmodellen tydeliggjør blant annet Julas målsettinger, 
ambisjoner og forretningslogikk. Til sjuende og sist handler det om å 
kunne håndtere en verden som endrer seg stadig raskere gjennom bl.a. 
digitalisering og tøff konkurranse.
Ved inngangen i 2019 var virksomheten i Jula AB organisert som 
en matrise. Matriseorganisasjonen klarte imidlertid ikke å støtte de 
overordnede målene i styringsmodellen på en god måte. I forbindelse 
med implementeringen av styringsmodellen sjøsatte vi derfor en ny 
driftsorganisasjon med funksjonsstyring.
Formålet med funksjonsorganisasjonen er å tydeliggjøre roller og 
ansvar, samt å sikre effektivitet, samarbeid og et forbedret kundemøte.

Omfattende forandringer
Implementering av en ny styringsmodell og funksjonsorganisasjonen 
innebærer omfattende forandringer for store deler av Julas 
virksomheter. De konkrete hovedområdene for forandringen var 

opprettelsen av en driftsorganisasjon, funksjonsorganisasjon 
(landene) og opprettelsen av Business Support.
 
En sentral driftsorganisasjon opprettes i Jula AB, der Johan Sjöhagra 
tiltrer som ny sjef (DSO). Forandringen innebærer også at Johan får en 
plass i Jula ABs konsernledelse. Landssjefene fikk et mer rendyrket ansvar 
for landenes driftsorganisasjoner. Konsept, Space, Bygg, Kundeservice 
og eCom sorterer under den sentrale driftsorganisasjonen. 

Etter forandringen rapporterer de lokale funksjonene nå direkte til de 
sentrale funksjonsorganisasjonene. 

Business Support ble opprettet som en ny funksjon i Jula AB. Johan 
Bergman tiltrådte som ny sjef for Business Support (BSD). Business 
Support håndterer overgripende support for Jula Holding-konsernet 
innen PMO, Sikkerhet, IT, HR & Lønn, Bærekraft, Lederskap, 
Kommunikasjon og Office.
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Julas styringsmodell
Styringsdokument for forretningsstrategier

Julaånden 
Visjon 

Misjon 
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Mål og ambisjoner Forretningslogikk 

Vi er et  
kampanjedrevet  

foretak  

Vi har en felles   
ledersk aps- 

filosofi  

Vi er et  
sortimentdrevet  

foretak   

Vi har  
kjededrif t  

Vi har  
volumhandel  

Vi legger vekt  
på å fo rstå  

våre kunder  

Vi har et 
selvbetjent 
kundemøte 

Vi er en   
lavprisaktør  

Vi er et  
bærekraftig  

foretak   

Vi tar ansvar  
for lave  

kostnader  
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Sverige
Borlänge, Borås, Charlottenberg-Eda, Eskilstuna, Gävle, 
Göteborg – Kållered, Partille og Sisjön, Halmstad, Helsingborg 
– Hyllinge og Väla, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, 
Karlstad, Kristianstad, Kungälv, Linköping, Luleå, Lund, Malmö 
– Stora Bernstorp og Svågertorp, Mora, Nacka, Norrköping, 
Norrtälje, Nyköping, Skövde, Skara, Skellefteå, Stockholm – 
Arninge, Barkarby, Bromma, Haninge, Häggvik, Kungens Kurva 
samt Värmdö, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, 
Umeå, Uppsala – Gränbystaden, Boländerna, Varberg, Visby, 
Västervik, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund 

Etableringer 2019  
Töckfors

Norge
Arendal, Askim, Bodø, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Haugesund, 
Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lyngdal, Lørenskog, 
Mjøndalen, Mo i Rana, Moss, Oasen, Sandefjord, Sandnes, 
Sandvika, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Steinkjer, Trondheim 
– Lade og Tiller, Tromsø, Tønsberg, Vinterbro, Ålesund, 
Åsane, Harstad, Hønefoss, Jessheim, Lillehammer

Ingen etableringer i 2019 

Polen
Bielsko-Biała, Gliwice, Gdańsk, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, 
Słupsk, Szczecin, Warszawa – Janki og Targówek, Wrocław 
 
Etableringer 2019  
Bydgoszcz

101 varehus
 54 Sverige

 34 Norge

 13 Polen

Her ligger Julas varehus

 

 

 

I 2019 åpnet vi totalt to nye varehus. Jula er en ekspansiv varehuskjede 
som finnes på tre markeder: Sverige, Norge og Polen. Jula jobber med et 
overordnet varehuskonsept, kjededrift og skalerbarhet. Etablering gjøres i 
handelsområder sammen med andre velkjente aktører innen handel.
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I 2019 ble det åpnet 
totalt 2 nye varehus
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Polens ekspansjon
I tillegg til at det skal komme flere nye varehus i 2020, skal Jula 
fortsette sin offensive satsing i vekstmarkedet Polen. Dette skal skje 
gjennom aktiviteter som øker salget, nye varehus og en oversikt over 
driften. Med den nye funksjonsorganisasjonen arbeider vi på samme 
måte i alle land, og vi håper at det skal ha positive effekter på den 
polske virksomheten.

Utbygging av sentrallageret
Det er ikke bare varehus som skal bygges i året som kommer. En av 
de større satsingene vi skal gjøre, er å bygge ut Julas sentrallager 
i Skara med 28 000 kvadratmeter, noe som vil gi oss 90 000 nye 
palleplasser. Formålet med utbyggingen er å møte den ekspansjonen 
og tilveksten som Jula har. For hvert varehus som åpnes, skapes det 
2,5 nye stillinger på sentrallageret, noe som vil bidra til det lokale 
arbeidsmarkedet i Skara.

Digitale satsinger 
I begynnelsen av 2019 presenterte Jula sin storsatsing på netthandelen, 
og målet var å tredoble omsetningen til 2021. Det kommer med 
andre ord til å skje mye innen digitalisering og netthandel i løpet av 
2020, og flere prioriterte prosjekter i løpet av året havner under dette 
området. Blant annet kommer vi til å starte et større prosjekt innen 
området Customer Relation Management (CMR) som vil gi oss nye 
forutsetninger for personlig kommunikasjon med våre kunder.
Et ytterligere trinn i digitaliseringen er de digitale prisetikettene som nå 
har blitt implementert i varehusene i Sverige i 2019, og som fremover 
også vil bli implementert i Norge og Polen.

Utvikling av EMV
Vi begynner også å se effektene av vårt EMV-arbeid (Egne 
MerkeVarer) med blant annet det nye grillsortimentet som 
lanseres til kundene våre i 2020. I tillegg har både MEEC TOOLS 
og KAYOBA fått helt nye grafiske profiler. I året som kommer skal 
vi gjennomføre en økt satsing på EMV, hvor vi skal fokusere på 
å tydeliggjøre Julas profil med både sterke merkevarer og sterke 
EMV. Det vil bidra til å forbedre både salget og lønnsomheten. 
 
Klimanøytrale 2030 
I løpet av året som gikk ble det lagt stort fokus på å formulere, avgrense 
og internt kommunisere målet vårt om at Jula skal bli klimanøytrale 
innen 2030. Transport og energiforbruk er det som våre beregninger 
fokuserer på for å komme til et nullutslipp av karbondioksid. 
 
Men våre bærekraftstiltak omfatter mye mer enn det, og for at vi skal 
bli et bærekraftig foretak, kreves det at hele virksomheten involveres 
og at vi alle drar i samme retning. De aktivitetene og delmålene 
som skal lede oss mot målet skal koordineres slik at vi samlet sett får 
best mulig effekt for både oss selv og klimaet. I 2020 skal vi sammen 
utarbeide konkrete, tydelige handlingsplaner som leder til at vi 
reduserer klimaavtrykket vårt og gir kundene våre muligheter til å 
gjøre det samme. 

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula AB

Fokusområder 2020 
Etter et sterkt år i 2019 skal vi fortsette å være på offensiven ved å ta markedsandeler i 2020. Vi 
skal med andre ord ta fatt på de kommende utfordringene med god selvtillit. Derfor fortsetter vi 
med vår kraftige ekspansjon også i 2020, og åpner minst ti nye varehus. Jula står sterkt og er godt 
utrustet for fremtiden. 

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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3 millioner 
medlemmer!

34 Årsberetning 2019 Jula Holding AB

7 540 749 tkr
I 2019 omsatte Jula-konsernet for  

7 540 749 tkr SEK.

Vi er nå oppe i 3 millioner JulaClub-medlemmer 
totalt i våre tre land. Dette er fantastiske tall 
som viser at vi her i Jula tiltrekker oss nye, og 

beholder eksisterende, medlemmer i stor grad. 

785 609 767  
SEK
Salgsrekord fra juni 2019. I 2019 solgte vi 3 326 273 Jula-sjokoladeboller.

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Jula AB

Oppsummering av året 2019
Jula AB
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1280 lysrørarmaturer på sentrallageret 
har blitt skiftet ut til energieffektiv LED.

101 
varehus

1280 
lysrør

40-årsjubileet ble feiret med både 
kunder og medarbeidere.

To nye varehus ble åpnet 
i løpet av året.

Jula lanserte sin Outlet hvor 84 % av produktene får nytt liv.

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Jula AB

Julas sentrallager inneholder 
omtrent 15 000 ulike artikler.

15 000stk

Ca. 12 millioner ordrerader ble plukket i 2019.

12 millioner
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Hööks

For oss i Hööks innebærer det ingen større forandringer i den daglige 
driften, vi sikter fortsatt fremover og oppover i samme foretaksånd som 
tidligere. Samtidig er det viktig for både oss i Hööks og andre selskaper 
innen Jula Holding-konsernet å utveksle kunnskap, ekspertise og 
erfaringer med hverandre. 

Kompetanseutbytte 
Arbeidet i 2019 har derfor for det meste gått til å samarbeide med Jula 
om å finne synergier, slik at vi kan bli bedre sammen. I løpet av året har 
dette allerede skjedd gjennom kompetanseutvikling, da Jula Sveriges 
tidligere markedssjef Ida Petterson gikk inn i stillingen som markeds- og 
netthandelssjef i Hööks før sommeren. Vi setter stor pris på kompetansen 
og erfaringene som Ida har tatt med seg til Hööks fra sin tid i Jula.

Adm.dir. Hööks AB har ordet

Gir resultater
Vi kan nå konstatere at Hööks kommer til å legge enda et fremgangsrikt 
år bak seg. Vi har lagt stort fokus på netthandelen i løpet av året, og 
det har gitt resultater. Salget i netthandelen holder en fortsatt høy 
takt, og øker med 17 %. Salget i sammenlignbare butikker øker også 
med 3  %, og det totale salget øker med 6  % til rundt 522  MSEK. 
 
Engasjement
Den største grunnen til fremgangen er våre lojale og engasjerte 
medarbeidere, som alle er de beste Hööks-ambassadørene som møter 
kundene våre hver dag. Deres engasjement smitter naturligvis over 
på kundene, som ser ut til å sette mer pris på Hööks enn noensinne. 
Derfor ser vi lyst på fremtiden! 

Joachim Höök 
Adm.dir. Hööks AB

«Samtidig er det viktig for både oss 
i Hööks og andre selskaper innen 
Jula Holding-konsernet å utveksle 
kunnskap, ekspertise og erfaringer 

med hverandre.»

I februar 2019 ble hestesportkjeden Hööks kjøpt opp av Jula Holding-konsernet, og er dermed en del av 
Jula-familien. 

Sammen går vi fremover

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Bilde Hööks?
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Hööks

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Bedre kundeopplevelse
I 2020 er det flere aktiviteter på gang for å forbedre opplevelsen for 
Hööks kunder. Høydepunktet er en ny versjon av e-handelsplattformen 
i Jetshop Flight, der blant annet CRM-verktøy som skal gi muligheter 
for personliggjort kundekommunikasjon, integreres i plattformen. 
En løsning som tilbyr kunder flere fraktalternativer og leverandører, 
bygges også inn i plattformen.  
I tillegg til flere satsinger innen e-handel, kommer Hööks også til å 
forbedre kundeopplevelsen i de totalt 53 butikkene i Sverige, Norge, 
Danmark og Finland. Hööks utvider butikknettet med ytterligere fem 
butikker i 2020, blant annet i Haninge, Arninge og Ystad, og kommer 
dermed enda nærmere kundene sine.

Bærekraft
I de 53 butikkene skal Hööks nå bytte ut cirka 3 300 halogenspotlights 
til energieffektive LED-spotlights. En stor investering, men et viktig 
skritt i selskapets bærekraftarbeid. 
Den nye LED-belysningen vil senke det totale energiforbruket med 
rundt 265  000  kWt per år, noe som innebærer en besparelse på 
rundt 500 000 SEK per år i både drift og vedlikehold.

Butikkutvikling 
Flere av utviklingstiltakene ved Hööks i 2020 handler om å forbedre 
servicegraden overfor kundene som besøker de fysiske butikkene. 

En måte å forbedre servicegraden på, er å øke varetrykket i 
butikkene og dermed presentere en velfylt butikk til kundene.  

Det innebærer blant annet å øke kvantiteten på storselgere, og 
samtidig tørre å satse mer på sesongprodukter. Hööks kommer også 

til å forbedre skiltingen og skape mer mekanisk salg ved hjelp av flere 
og bedre skilt, en tydeligere kunderunde og forbedret vareplassering.

Synergieffekter
Allerede i 2020 vil synergieffektene med Jula vises i Hööks' butikker. 
Blant annet skal Hööks teste ut salg av et lite antall produkter fra Jula 
i butikkene sine. Det kommer til å være produkter som på en naturlig 
måte passer inn og kompletterer Hööks' eksisterende sortiment. 

Joachim Höök 
Adm.dir. Hööks AB

Fokusområder 2020 
Etter et par år med forsiktigere utrulling av nye butikker, der e-handel har fått tatt større plass, 
satser vi i 2020 på å åpne nye butikker for å styrke den markedsledende posisjonen vår. I tillegg 
skal en rekke IT-prosjekter ferdigstilles. 

«En måte å forbedre servicegraden 
på, er å øke varetrykket i butikkene 

og dermed presentere en velfylt 
butikk til kundene. »
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Hööks

Jula Holding AB Årsberetning 2019

BESTE KOMMERSIELLE NETTSTED 
2019

Begrunnelse: «Dette nettstedet bryr seg om målgruppen 
sin og byr på masse nyttig informasjon. Nettstedet er 

både morsomt og inspirerende, og det er imponerende 
å kunne lede de besøkende på riktig vei med et slikt 

bredt utvalg. Brukervennligheten er på topp. Det er ikke 
rart at de besøkende kommer tilbake til årets vinnere.»

Hööks-butikk Butikkinnredning hos Hööks
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Hööks

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

540 hester 
332 hunderStørst i Norden 

på hestesport

Hööks' medarbeidere eier tilsammen 

og 

Beste kommersielle 
nettsted 2019

53 butikker 
i fire land

Oppsummering av året 2019
Hööks

137 600 
Bestillinger levert fra Hööks' netthandel i 2019.

520 130 tkr
I 2019 omsatte Hööks for 520 130 tkr SEK.
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Hööks
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Konsernets konsolidering har skapt en sterk enhet med flere deler 
innen retail, service og eiendom. Dette er et ledd i utviklingen av 
selskapene som bidrar til at vi blir et sterkere konsern. Nærheten 
til søsterselskapene med Jula i spissen gjør at det skapes mange 
synergier og mange forretningsmuligheter.  

Vi har gjort det sterkt i løpet av året, og et aktivt oppkjøp av en 
handelseiendom i Hässleholm er en årsak som bidrar til det. 
Det er Coops anlegg som har blitt kjøpt opp for å skape en god 
handelsenhet med Jula, Coop og Rusta i spissen. En ombygging av 
Coops butikk har tilrettelagt for deres nye konsept som ble åpnet 
i løpet av høsten 2019. Ombyggingen av eiendommen gir Jula en 
etablering til sommeren 2020. Det er et godt eksempel på vår 
kunnskap og styrke innen eiendomsutvikling. 

I løpet av de siste dagene av året ble det gjennomført et oppkjøp 
av et handelsområde i Falköping. Det er en offensiv strategisk 
utvikling, og det kommer til å bli et utmerket opplegg på 
handelsområdet Ållebergs Center hvor Willys og Jula blir en svært 
god kombinasjon. Prosessen er nå i full gang for å få inn flere gode 
naboer. 

Vi jobber kontinuerlig med eiendommene våre for å skape gode 
forutsetninger og være interessante for virksomheter. I løpet av 
året har vi på flere eiendommer gjennomført utleieavtaler og 
dermed redusert graden av ledige lokaler i eiendomsbestanden 
vår. 

Vi står for en sterk økonomi og utviklingen vår er helt i linje med 
planen vår for fremtiden, og i 2020 kommer flere hendelser til å  
vises. 

«Vi står for en sterk økonomi og 
utviklingen vår er helt i linje med 

planen vår for fremtiden, og i 2020 
kommer flere hendelser til å vises»

Johan Carlberg 
Adm.dir. G&K Blanks Fastigheter AB

G&K Blanks Fastigheter AB kan vise til et fantastisk resultat og ser tilbake på et svært godt år i 2019.
Eiendomsselskapet er i stadig vekst og kan se tilbake på flere svært interessante forretningsavtaler 
som har blitt inngått i året som gikk. Vi står for utvikling og tilvekst, og posisjonerer oss ytterligere på 
det svenske eiendomsmarkedet.

G&K Blanks Fastigheter

Adm.dir. G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

Et selskap i jevn vekst 

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Selskapsstruktur for konsernet 
G&K Blanks Fastigheter AB

Eiendomsselskapet Trähusstaden Sverige begynte i 2019 på å bygge en rekke nye utleieboliger i tre.

G&K Blanks
Fastigheter AB

Trähusstaden
Sverige AB

Logistikk – 
eiendommer i 

Jung AB (50 %)

Blankinvest
Hässleholm AB

Blankinvest
Falköping AB

Blankinvest
Skellefteå AB

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2019

interesseselskap, 50 %
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Tilvekst  
G&K Blanks Fastigheter ser frem til et begivenhetsrikt 2020 med en 
rekke nye prosjekter og oppkjøp. Ved årsskiftet 2019/2020 kjøpte 
eiendomsselskapet opp et handelsområde ved Ålleberg sentrum i 
Falköping. Der er det mulighet for å utvikle 13 000 kvadratmeter 
med handel, og dermed bidra til å styrke Skaraborg ytterligere 
som en region med sterk handel. Jula og Willys er allerede klare 
som leietakere, og de forventer å påbegynne prosjektet i 2020 for 
å bli ferdige til høsten 2021.  

Gjennom Trähusstaden Sverige AB, eiendomsselskapet som er 
stiftet sammen med Götenehus Group AB og Erik Hembergs 
Fastighets AB, har man begynt på å bygge opp en bestand med nye 
utleieboliger i tre. De første boligene ble klare for innflytting i løpet 
av 2019. I løpet av de neste årene skal det satses videre med nye 
byggeprosjekter i både Trädgårdsstaden, Skövde og i Sjölyckan, 
Mariestad. 

Eiendomsselskapet jobber videre med fremtidige muligheter og 
prosjekter. I bunnen ligger fokusområdene forvaltning, marked 
og tilvekst, som går igjen som en rød tråd i alt som gjøres. 
 
Forvaltning 
Grunnlaget for eiendomsselskapets virksomhet er forvaltning. 
Ved å vedlikeholde og forvalte eiendommene våre i bestanden, 
skaper vi flere muligheter for tilvekst samtidig som vi fortsetter å 
ha fornøyde leietakere år etter år. Noen av de større tiltakene på 
forvaltningssiden har vært å male om bygningene i Kungens Kurva, 
Partille og Julavarehuset i Skara. I 2020 har vi dessuten tenkt å 
male om eiendommen i Hässleholm, som tilkom i bestanden i 2019. 
 
Marked  
I løpet av året som gikk har eiendomsselskapet fortsatt med 
å utvikle handelsområdene sine. På Erikslund i Västerås har 
designforetaket Stoff & Stil etablert seg i eiendommen Kugghjulet, 
hvor de får Tati og BabyWorld som naboer. I 2019 åpnet dessuten 
KFL Bil i en eiendom rett ved siden av på samme område, hvor de 
ligger inntil Lekia og Hööks. Det er flotte tilskudd som utfyller de 
andre leietakerne og bidrar til en god variasjon på området. 

I handelseiendommen på Överby, Trollhättan, åpnet Stadium 
Outlet som Julas nabo. I Skara har matvareaktøren Matab Outlet 
åpnet, og de fokuserer på bærekraft og redusert matsvinn. 

G&K Blanks Fastigheter går inn i 2020 med sterke forutsetninger og fokus på fortsatt ekspansjon og 
utvikling. Grunnlaget for eiendomsfirmaets virksomhet er fortsatt forvaltning, marked og vekst. 

« G&K Blanks Fastigheter ser frem 
til et begivenhetsrikt 2020 med en 
rekke nye prosjekter og oppkjøp.»

G&K Blanks Fastigheter

Fokusområder 2020
I 2020 startes utviklingen av et handelsområde i Falköping

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Medarbeidere hos G&K Blanks Fastigheter er Maria Ohlsson, Johan Carlberg, Jan Israelsson, Linn Lechte, Björn Nord og Hans Adolfsson.

«G&K Blanks Fastigheter går inn i 2020 med sterke 
forutsetninger og fokus på fortsatt ekspansjon og utvikling.»

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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Julahuset, Skara

Eiendomsbesittelse
G&K Blanks Fastigheter AB eier en rekke eiendommer hovedsakelig innen handel, 
men også innen kontor, lager og turistnæring. Det totale eiendomsarealet er på 
hele 252  000 kvadratmeter. Her følger en visualisering av eiendommene og et 
innblikk i hvordan eiendommene er fordelt over leietakere og areal for hver eiendom.

Bilisten, Skara

G&K Blanks Fastigheter

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Jula Camping & Stugby, SkaraJula Äventyrsgolf, Skara
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G&K Blanks Fastigheter AB (forts. på neste side)

Eiendom Leietaker Areal*

Östby 5:10, Hangaren, Lidköping Jula

Sum

675

675

Krämaren 33, Julahuset, Skara Citygross

PJ Sport 

Goldux

Purple Shop AB

Jula

Jysk

Sparbanken

Ledig

Sum

6 426

900

700

720

4 745

1 268

0

460

15 286

Bilisten 1, Skara Fordonsgas

Gjutaren 1, Skara Skara 

Terminalen

Jula

Sum

217

9 020

9 237

Vilan 1:7, Drysagården / Gula 

Villan Skara

Knattehälsan

Ledig

Sum

528

325

853

Ladan 3, Skara Matab

PL Hälsocenter

Sum

2 611

1 990

4 601

Sparbanken 22, Skara F Jarl

Frisør

Sum

135

85

220

Del av Vilan 1:7 egen 

virksomhet, 

camping, golf

Drysagården, Skara

Gula Villan, Skara

Ladan 3, Skara

Sparbanken 22, Skara

* Areal i antall tusen kvadratmeter

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Hangaren, Lidköping



48

G&K Blanks Fastigheter

Erikslund, Västerås

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Erikslund, Västerås

Mälarstrand, Västerås
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G&K Blanks Fastigheter

Eiendom Leietaker Areal*

Hemlingby 52:9, Gävle Jula

Citygross

Sum

3 000

8 380

11 380

Hemlingby 52:10 tomt

Överljudet 3, Solåsen, Jönköping Tingstad Papper AB

Sum

2 430

2 430

Glaskolven 2, Tornby, Linköping Jula

Stadium Outlet

Ledig

Max Hamburgare

Sum

3 417

1 682

1 821

238

7 158

Kugghjulet 1, Erikslund, Västerås Golden Dolphin

Stoff & Stil

Ledig

Babyworld

Sum

1 527

742

1 000

1 100

4 369

Kugghjulet 5, Erikslund, Västerås  egen virksomhet, 

bilvask

Traversbanan 1, Erikslund, Västerås Jula

Willys

KFL Bil

Babya/Lekia

ÖoB

Hööks

Alamadani AB

Pass of Sweden

CLUB XPRS

Åhléns Outlet

Sum

3 958

3 330

1 350

1 260

2 486

470

229

1 350

2 080

2 777

19 290

Strandtorget 1,  

Mälarstrand, Västerås

Mälarstrands 

Havsklippa AB 

Sum

564 

 564

Totalt 75 681

G&K Blanks Fastigheter AB (forts. fra forrige side)

* Areal i antall tusen kvadratmeterErikslund, Västerås

Solåsen, Jönköping

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Tornby, Linköping

Hemlingby, Gävle
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G&K Blanks Fastigheter

Blankinvest Skövde AB

Eiendom Leietaker Areal*

Nicklet 2, Stallsiken, Skövde Jula 

Willys

Elgiganten

Lager 157

Ledig

Stadium Outlet

Blomsterlandet

Sum

3 335

3 247

3 269

1 813

3 569

1 198

1 298

17 729

Välsviken, Karlstad

Stallsiken, Skövde

* Areal i antall tusen kvadratmeter

Blankinvest Karlstad AB

Eiendom Leietaker Areal*

Handlaren 1, Välsviken, 

Karlstad

Jula

Elgiganten

Lager 157

Stadium Outlet

Sum

3 212

5 020

2 126

1 662

12 020

Handlaren 3, Välsviken, 

Karlstad

XXL Sport

Systembolaget

Coop Värmland

Apoteket

ÖoB

Sum

3 804

1 050

4 618

211

2 127

11 810

Totalt 23 830

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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G&K Blanks Fastigheter

* Areal i antall tusen kvadratmeter

Angeredsvinkeln, Göteborg

Blankinvest Göteborg AB

Blankinvest Partille AB

Eiendom Leietaker Areal*

Skulltorp 1:908, Partille Jula 

Jysk

Sum

2 580

1 268

3 848

Skulltorp, Partille

Eiendom Leietaker Areal*

Angered 100:1,Göteborg Arbeidsformidling

Arbeidsformidling

Astar 

Daglig virksomhet

Ljungskilebuss

AME

Serviceenheten

NAV

Skole

Ledig

øvrig overflate ikke utleibar

Sum

2 800

23

1 471

4 034

560

1 200

1 633

867

6 624

4 469

1 762

25 443

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Blankinvest Nyköping AB 

Eiendom Leietaker Areal*

Utmålet 11, Nyköping Jula 

Sum

3 184

3 184

Gustavsberg, Nyköping
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Kungens Kurva, Huddinge

A6, Jönköping

Nova, Lund

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

G&K Blanks Fastigheter
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Marieberg, Örebro

Blankinvest AB

Eiendom Leietaker Areal*

Torlunda 1:290, Folkesta, Eskilstuna Jula 

Sum

3 950

3 950

Vinkeln 9, Kungens Kurva, 

Huddinge

Jula

Ö o B

Sum

4 165

2 941

7 106

Medlingen 4, Nova, Lund Jula 

Arken Zoo

Sum

3 083

946

4 029

Vakten 2, A6, Jönköping Jula 

Willys

Sum

3 245

3 555

6 800

Mosås 2:67, Marieberg, Örebro NeH Svenska AB

Sum

3 805

3 805

Totalt 25 690

Folkesta, Eskilstuna

* Areal i antall tusen kvadratmeter

G&K Blanks Fastigheter

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Blankinvest Trollhättan AB

Eiendom Leietaker Areal*

Briggen 2, Överby, Trollhättan Jula 

Stadium Outlet

Sum

3 112

1 541

4 654

Överby, Trollhättan
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Spjutet 6, Hässleholm

* Areal i antall tusen kvadratmeter

Blankinvest Hässleholm AB

Eiendom Leietaker Areal*

Spjutet 6 Ledig (Jula 2020) 

Coop

Rusta

Bromölla Möbler

Fiske & VVS

Sum

3 081

2 036

2 200

2 200

520

10 037

G&K Blanks Fastigheter

Blankinvest Karlskrona AB

Eiendom Leietaker Areal*

Karlskrona 6:75,  

Stadsträdgården

Jula

Ö o B

Stadium Outlet

Hööks

Sum

3 241

2 293

1 355

445

7 334

Stadsträdgården Vedeby, Karlskrona

Stadsträdgården Vedeby, Karlskrona

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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252 000 m2
G&K Blanks Fastigheters totale eiendomsareal teller 

på slutten av året hele 252 000 kvadratmeter.

3 ommalinger
I løpet av året har blant annet eiendommene i 
Kungens Kurva, Partille og Skara blitt malt om.

Nye leietakere 
på Erikslund

Våren 2019 kom KFL Bil og Stoff & Stil som nye leietakere 
i eiendomsselskapets næringshus på Erikslund i Västerås.

Överby, 
Trollhättan

I handelseiendommen på Överby i Trollhättan 
åpnet Stadium Outlet som Julas nabo i høst.

Jula Holding AB Årsberetning 2019

G&K Blanks Fastigheter

235 956 tkr
I 2019 omsatte G&K Blanks fastigheter for 
235 956 tkr SEK.

Oppsummering av året 2019
G&K Blanks Fastigheter
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Jula Logistics AB

Oppbyggingen og utviklingen av virksomheten og organisasjonen 
pågår for fullt. I løpet av året har det blitt ansatt en byggeprosjektleder 
som kommer til å fokusere sterkt på oppbyggingen av tørrhavnen 
med formål om å utvide kapasiteten i logistikkanlegget.

Nye kunder 
I løpet av året har vi fått inn en hel del nye kunder, blant annet to svært 
interessante i Ovako og Korco (Billerud). Det er svensk basisindustri 
som egentlig har ganske lang vei til Falköping, men ettersom vi 
bygger en «dryport» med containerdepot hvor containere fylles, blir 
Jula Logistics en svært konkurransedyktig aktør i de store nasjonale 
logistikkveiene.

Byggeprosjekt 
Vi bestemte oss tidlig for å utvide tørrhavnen ved å bygge to 
ytterligere spor med tilhørende kjøreplass. Formålet er å møte den 
store etterspørselen som finnes på våre tjenester. I dag opplever vi 
sterke voksesmerter, og det er stort behov for nye spor. Byggingen er 
påbegynt og forventes å være fullført til våren 2020. 

Vi startet også vår første store eiendomsbygging på høsten 2019, vi 
skal bygge en logistikkhub for PostNord. Dette skaper svært gode 
forutsetninger for fortsatt ekspansjon på området, med en aktør 
som leverer gods ut fra terminalen.

Ny togtransport 
I mai åpnet en ny togtransport fra kontinentet, Duisburg-Falköping. 
Denne nye togtransporten går tre til fire ganger i uken med både 

import og eksport. Kundene finnes i en radius på opptil 30 mil fra 
Falköping, opptaksområdet omfatter Västra Götaland, Värmland, 
Dalsland og Närke, med tyngdepunkter på Västra Götaland og Värm-
land. 
Den nye togtransporten betyr svært mye for Jula Logistics' videre 
utvikling, og for å gjøre Falköping til en «dryport» for europagods. 
Her når Europa inn til hjertet av Sverige på en effektiv måte.  
 
Overtakelse av helheten   
I november tok virksomheten et stort skritt når Jula Logistics 
overtok det helhetlige ansvaret for togdrift og terminaldrift på 
Majarp. Overtakelsen har blitt planlagt gjennom hele 2019, og i 
november ble prosessen fullført. Schenker er fortsatt en viktig del 
i administrasjonen, mens Jula Logistics er eiere av helheten. 

Samarbeidet vårt med Schenker fortsetter som et leverandør/kunde-
forhold, men vi er nå svært tydelige eiere av helheten i virksomheten. 
Schenker er imidlertid fortsatt en svært viktig del i virksomhetens 
videre ekspansjon. 
 
Lokal bærekraftig og søt satsing    
Ettersom vi jobber med utvikling av toglogistikk har vi naturligvis en 
bærekraftig profil. Som et ledd i vår grønne, bærekraftige satsing 
har vi gjennom året hatt et lite samarbeid med en lokal birøkter 
i Falköping som får sette opp 16 nye kuber på området. 

Lennart Karlsson 
Adm.dir.Jula Logistics AB

Nå har vi gjort det første helåret med Jula Logistics. Det har vært et svært begivenhetsriktig 
år hvor vi har fått mange nye kunder, startet opp en ny togtransport, påbegynt 
byggeprosjekter og utvidet «dryportkapasiteten». 

Adm.dir. Jula Logistics AB har ordet

Et begivenhetsrikt år med 
mange nye kunder 

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Flyfoto Marjarp

Jula Logistics AB

Omlasting i Falköping

Togtransporten

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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Jula Logistics AB

Vi kommer dessuten til å utvikle «3-pl-tjenester» (for eksempel 
fylling og tømming av containere) for å utvide tjenestetilbudet 
ytterligere. Slik møter vi behovene hos en helt ny kundegruppe 
som på lang sikt skaper helt nye forretningsmuligheter. 

For å møte vår egen ekspansjon bygger vi også nye kontor- og 
personalområder på Marjarp, og samtidig bygges den elektroniske 
infrastrukturen etter aktuelle IT-systemer og integrasjoner.   

Transport  
Når det gjelder våre eksisterende transporter, vil vi i 2020 ha et 
stort fokus på å vokse innen eksisterende transportstrekninger ved 
å fortsette å bearbeide markedet. Dette gjøres til dels gjennom 
våre eksisterende nettverk, og delvis med markedsføring. 

Lennart Karlsson 
Adm.dir.Jula Logistics AB

I 2020 har vi en svært ambisiøs og ekspansiv plan, og vi skal utvikle 
området på Marjarp.  

Arbeidet med to nye terminalspor pluss utvidet terminalareal er 
allerede påbegynt. Det går helt etter planen, og vi forventer å 
ha det klart ved halvårsskiftet 2020. Byggingen av Postnords 
eiendomsetablering er også i full gang, og skal tas i drift 1. 
november 2020. 

Jula SL  
I tillegg vil vi i 2020 gjennomføre en større utbygging av Julas 
Sentrallager i Skara. Det er etappe fem som nå er sjøsatt, rundt 
28 000 kvadratmeter med lagerareal. Det innebærer totalt 
90 000 nye pallplasser som vil gi oss gode forutsetninger for å 

klare de større mengdene som følger Julas raske ekspansjon.  

Terminal 
I løpet av året skal vi dessuten utvikle terminaleffektiviteten etter 
nye togtabeller samt nye spor og oppstillingsarealer. 

I 2020 skal vi jobbe videre med å utvikle Sveriges mest bærekraftige og kostnadseffektive 
logistikkløsninger, og på lang sikt gjøre Falköping/Skaraborg til en av Sveriges tre viktigste 
logistikksentraler innen 2030. Smart, bærekraftig og kostnadseffektivt! 

«Totalt 90 000 nye pallplasser som 
vil gi oss gode forutsetninger for å 

klare de større mengdene.»

Mot toppen!
Majarp, Falköping

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Jula Logistics AB

Jula Holding AB Årsberetning 2019

83 518 tkr 
I 2019 omsatte Jula Logistics for 

83 518 tkr SEK.

Per-Erik Andersson 
ny byggeprosjektleder

To nye kunder
 Ovako Sweden AB og KorCo AB Logistikkhub for Postnord (rundt 30 000 kvadratmeter)

Ny togtransport 
fra kontinentet

Samarbeid med 
lokal birøkter

16 bikuber ble plassert ut 
på Marjarp i Falköping.

Oppsummering av året 2019
Jula Logistics
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Wästgöta Finans AB

Jula har et velkjent og ikke minst populært varemerke. En stor og 
lojal kundebase og sterk distribusjonskraft. Dessuten går det med 
knakende overskudd. Alt i alt er dette et godt utgangspunkt for å 
starte en lånevirksomhet – det som nå har blitt til Wästgöta Finans.  
 
Å låne ut penger
Å låne ut penger er litt annerledes enn å selge ting – man 
begynner alltid med underskudd, og jobber seg opp til 
overskudd, dvs. når kundene etter hvert betaler inn rente.  

Adm.dir. Wästgöta Finans AB har ordet

I 2019 har vi jobbet for å lære oss markedet, hvordan kundene reage-
rer, hvordan vi skal ta gode avgjørelser om hvilke kunder som skal få 
låne, hva vi gjør med kunder som ikke betaler etc.  
 
 
Videre har vi jobbet med andre deler i Jula-konsernet for å forstå 
hvordan vi kan samarbeide og dermed skape enda større verdi for Jula 
som helhet. Det gjelder ikke bare salg og distribusjon, men hvordan vi 
sammen kan utnytte de synergiene som finnes i konsernet. 

Vi har lyktes med å skape god tilvekst i løpet av året, noe som 
innebærer at vi har overgått målet for nye kunder. Potensialet er 
imidlertid betydelig større, og utfordringen i 2020 blir å utnytte det. 

Håkan Nyberg 
Adm.dir. Wästgöta Finans AB

Etter et par års planlegging og prosjektarbeid gikk Wästgöta Finans «live» i 
januar 2019. Forretningsideen er enkel – å tilby trygge privatlån til det svenske 
markedet.  

Wästgöta Finans «live» i 2019

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

«Å låne ut penger er litt annerledes 
enn å selge ting – man begynner 

alltid med underskudd, og jobber seg 
opp til overskudd, dvs. når kundene 

etter hvert betaler inn rente »

Skape større verdi



61

Wästgöta Finans AB

Sandra Johansson, låneansvarlig Magnus Andersson, content 

Therese Hjälmner, markeds- og salgssjef

Håkan Nyberg, adm.dir.

Stefan Wedebrand, kredittsjef

Jula Holding AB Årsberetning 2019

Trygge lån. Helt enkelt.
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Wästgöta Finans AB

Vokse med kvalitet 
I bunn og grunn handler det om volumtilvekst, men vi må også 
vokse som organisasjon. Først og fremst kompetansemessig, men 
kanskje også ressursmessig, særlig om vi skal finne enda bedre 
fremgangsmåter for å utnytte styrken i Jula-konsernet. IT er et 
eksempel, og det finnes mange områder hvor alle virksomheter 
kan samarbeide for å finne effektive måter å drive og utvikle 
virksomheten. Vi skal vokse, men vi skal vokse med kvalitet. 

Håkan Nyberg 
Adm.dir. Wästgöta Finans AB

Vi er allerede i gang med å lansere medarbeiderlånet. Jula ønsker 
jo å være en attraktiv arbeidsgiver, og å tilby gode fordeler er en 
måte å forsterke det på. 
 
Attraktive tilbud til kundene våre 
Vi kommer fortsatt til å jobbe med å utforske effektive metoder 
for å nå våre aggressive tilvekstmål ved å prøve flere ulike kanaler 
og sikre at tilbudet vårt er attraktivt for kunden og hjelper oss 
med å skille oss ut i en ellers hardt konkurranseutsatt bransje. 
Som dere kanskje har sett, har vi endret maksgrensen for lån 
fra 300 tkr til 500 tkr, og dessuten har vi endret prismodellen. 

Det som er absolutt viktigst for oss å få på plass i 2020, er selve 
grunnsteinen i ideen om å starte opp Wästgöta Finans – å finne ut 
hvordan vi best kan utnytte kraften i Julas varemerke, kundebase 
og distribusjonskraft er et arbeid som pågår for fullt i skrivende 
stund. Vi trenger altså å finne den beste metoden for å aktivere 
våre konserneide kanaler. Vi kommer også til å prøve alternative 
distribusjonskanaler som låneformidlere og andre digitale 
nettverk. 

I skrivende stund har 2020 allerede startet, Wästgöta Finans er i sitt andre leveår og vi har mange 
aktiviteter på planen i det kommende året.

«Vi skal vokse, men vi skal vokse 
med kvalitet.»

Fokusområder 2020 

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Wästgöta Finans AB

Jula Holding AB Årsberetning 2019

1 011 tkr
I 2019 omsatte Wästgöta Finans for 

1 011 tkr SEK.

som bygde på å styrke varemerket 
vårt og ga umiddelbar effekt.

Oppsummering av året 2019
Wästgöta Finans

Vellykket kampanje

Årsberetning 2019 Jula Holding AB

Ny adm.dir.  
Håkan Nyberg

574 
godkjente lån

33 828 501 kr 

483 
utbetalte lån

Wästgöta Finans lånte ut 

Et ledd i å realisere en 
del av vår opprinnelige 
plan fra eier og ledelse, 

og markedsføre 
lånetilbudet vårt til våre 
klubbkunder i Sverige.

Julalånet 

i 2019
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Jula Hotell & Konferens

Å bli en del av Jula Holding-konsernet har skapt gode forutsetninger, 
vi har fantastiske støttefunksjoner i ryggen for blant annet sikkerhet, 
økonomi og HR. 
 
Spennende arrangementer
I løpet av året har en rekke spennende arrangementer funnet sted på 
hotellet med gode resultater. Sommeren var også vellykket, til tross 
for at været ikke var like godt i 2018. For oss innebar det en større 
spredning når gjestene valgte å komme å besøke oss, sier Mikaela. 
I travuken i juli var vi fullbooket med overnattingsgjester og i tillegg 
hadde vi mange lokale beboere som besøkte oss om kvelden – en 
skikkelig topp helg! 

Ekstra gjesteservice
Til julebordsesongen var etterspørselen dessverre en anelse svakere 
enn vi hadde forventet. Vi er imidlertid veldig stolte over produktet 
vi har levert, og gjestene våre har vært svært fornøyde. En nyhet 

Adm.dir. Jula Hotell & Konferens AB har ordet

for 2019 var at vi holdt åpent på nyttår, og det ga et godt resultat. 
Vi nådde våre oppsatte mål for antall rom og middagsgjester. På 
nyåret hadde vi en unik kunstutstilling i kunsthallen der kunstneren 
Mercedes Murat stilte ut sine kunstverk. Utstillingen fikk en fantastisk 
mottakelse av de besøkende og hotellets gjester, og samarbeidet 
kommer til å videreutvikles i 2020, forteller Mikaela. For å gi gjestene 
litt ekstra gjesteservice har vi begynt å selge noen Jula-produkter 
i resepsjonen. Utvalget tilpasses etter sesongen, sier Mikaela.  

God «overall experience»
Noen nøkkeltall fra året som gikk – vi endte opp på et belegg på 
utrolige 66,80  %, noe som er en økning på 5,3  prosent mot året 
før (og 11,5  prosent mot 2017). Gjestenes vurdering av «overall 
experience» har også gått opp, fra 54,8 (2018) til 56,6 (2019), noe vi 
har våre fantastiske medarbeidere å takke for. Og 2020 kommer til å 
bli enda bedre, avslutter Mikaela. 

Mikaela Grundström 
Adm.dir., Jula Hotell & Konferens AB

«I travuken i juli var vi fullbooket 
med overnattingsgjester og i 
tillegg hadde vi mange lokale 
beboere som besøkte oss om 

kvelden – en skikkelig topp helg! »

2019 var året da vi i Jula Hotell & Konferens ble en del av Jula-konsernet, noe som innebar en del 
forandringer og muligheter, først og fremst i det strategiske arbeidet, sier Mikaela Grundström. 

Sammen går vi fremover

Årsberetning 2019 Jula Holding AB
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Jula Hotell & Konferens

Jula Holding AB Årsberetning 2019



Jula Hotell & Konferens

Oppussing 
Vi startet året med å pusse opp 2. etasje, som inneholder 21 
hotellrom inkludert 1 suite. Rommene skal få helt ny innredning og 
nye baderom. Dette vil heve hotellet ytterligere og gjøre oss enda 
mer konkurransedyktige. Beleggmessig har året startet bra, og 
vi ser frem til de nye rommene, som kommer til å bli våre familie-
superiorrom.  

Treningssenteret vårt vil få nye lokaler, slik at vi kan gjøre det 
eksisterende treningssenteret til en Skybar for lukkede selskaper 
med fantastisk utsikt, slik det var tidligere.  Der kan gjestene 
få nyte smaksprøver på et godt utvalg av drikke. Dette gir 
restaurantvirksomheten vår et mer mangfoldig tilbud.  

Vi har en ny kjøkkensjef, Henrik Strömberg, som har begynt på 
hotellet. Med Henrik i spissen har vi valgt å gå inn i et prosjekt som 
heter «Lokal meny» sammen med Lokalproducerat i Väst. Lokal 
meny er et prosjekt som skal øke andelen lokale råvarer på menyen, 
noe som passer til restauranten vår og utviklingen vår. 

I 2019 har campingen blitt utvidet med 7 hytter, noe som gjør at vi nå 
har 28 flere sengeplasser på campingen.  
Vi har også planlagt å bygge en lekeplass ved campingen, og den 
kommer til å tiltrekke seg både campinggjester og hotellgjester.  

Større bredde
I tillegg til hotell- og campingvirksomheten har vi nå et vandrerhjem 
som skal stå klart en gang i 2020. Med vandrerhjemmet, campingen 
og en 4-stjerners hotellvirksomhet vil vi få en enda større bredde 
i tilbudet til gjestene. Vi ser frem til et begivenhetsrikt 2020 med 
mange gjester! 

Mikaela Grundström 
Adm.dir., Jula Hotell & Konferens AB

Fokusområder 2020 
Vi kommer til å fortsette å ha et sterkt fokus på «Gjestetilfredshet», noe som gjennomsyrer hele 
bedriften, fra første kontakt med oss til avreise.  

Årsberetning 2019 Jula Holding AB66

«Lokal meny er et prosjekt som 
skal øke andelen lokale råvarer på 

menyen. »
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Jula Hotell & Konferens

Hotellet har en stor kunstsamling som består av verk av Anders 
Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson, Jenny Nyström og flere.

Kunst

Oppsummering av året 2019

98  
rom

300 
sengeplasser

Jula Hotell & Konferens tilbyr 
over 300 sengeplasser.

Jula Hotell & Konferens har 98 rom. I 2019 omsatte Jula Hotell & 
Konferens for 39 521 tkr SEK.

39 521  
tkr 

Hotellet har Sveriges lengste eventyrgolfbane. 

Sveriges lengste  
eventyrgolfbane

Jula Holding AB Årsberetning 2019
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