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Kronqvist Bolagen satsar på ett bra arbetsklimat och att lösa kundernas problem.

Cay Kronqvist, vd för Kronqvist Bolagen Ab, har varit företagare
hela sitt yrkesliv. En viktig lärdom från de senaste trettiofem
åren är att inget någonsin går spikrakt uppåt.
– Företagandet är i allra högsta grad en uthållighetsgren.
Kronqvist beskriver företagandet som mycket intressant. En utomstående ser kanske endast det
positiva, men själv vet han att man som företagare även möter motgångar.
– Då måste strategin ha rätt fokus, man får inte krokna när det känns motigt.
Kronqvist Bolagen är verksamma i Jakobstad, Nykarleby och Vasa och har över åttio anställda.
Företaget erbjuder tjänster inom byggbranschen och anlitas främst av företag.
Under 2020 var omsättningen cirka 13 miljoner euro och målet är att växa i enlighet med strategin.

Ständig utveckling
En viktig del i både tillväxt och strategi är att de anställda trivs och mår bra på jobbet.
– Det är något vi tror hårt på och jobbar målmedvetet för. Vi vill erbjuda ett intressant arbetsklimat.
Cay Kronqvist berömmer sammanhållningen inom företaget och är särskilt tacksam för att personalen
trivs med varandra också på fritiden.
– Det leder ofta till att de hittar på nya idéer.

Utöver en ﬁn sammanhållning på jobbet drivs Kronqvist av att utveckla verksamheten – och den
vägen utveckla hela samhället. Han vill naturligtvis göra lönsam business, men framförallt erbjuda
kunderna just det de är ute efter.
– Kunderna uppskattar att de kan vända sig till oss och få den helhetstjänst de önskar sig. Vi löser
deras problem.
Som privatkund hos Ålandsbanken uppskattar han att banken satsar på sammanhållning i personalen.
– Man ser att de trivs ihop. Det skapar ett positivt klimat som i sin tur genererar mycket bra
kundbetjäning. Här sticker Ålandsbanken ut jämfört med många andra banker, säger Kronqvist.
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