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Backemarks Grafiska förkortades tidigare BACCO. Dess lokal byggdes 1980. 
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Fullbelagt på kontorshotell
● ●När Tornetts lokaler inte kändes optimala tog Pontus Haglund

saken i egna händer och initierade ett nytt kontorshotell. Nu är
alla kontorsrummen uthyrda.
Älmhult. Missnöje med
kontorshotellet Tornetts
lokaler fick NTUS, ett ITföretag som bland annat
analyserar hur väl företag
utför sina uppgifter och då
en av hyresgästerna, att
rikta blicken mot ett annat
håll under förra året.
NTUS och dess vd Pontus Haglund tog så småningom initiativet till ett
nytt kontorshotell i Backemarks gamla kontorslokaler på Drivågatan.

– Och nu är det fullt, säger Pontus Haglund.
Totalt är det nio företag,
varav ett håller på att bildas, och en förening som
har flyttat in i lokalerna.
– Vi har fått effekten vi
ville ha. Tre nystartade företag har hamnat här och
man kan utbyta idéer och
erfarenheter med varandra.
Ett samarbete som kan
komma att bära frukt har
Pontus Haglund själv in-

Rögletröjan är upphängd på väggen och Bengt Johansson,
ägare av möbelföretaget Bejco, trivs på sitt nya kontor.

lett tillsammans med möbelföretaget Bejco, som
flyttade in i december
2015, och dess ägare Bengt
Johansson.
– Det handlar om möbler med ett tekniskt inslag
som ännu inte finns på
marknaden. Men det är
fortfarande i sin linda, säger Pontus Haglund kryptiskt.
Han framhåller goda lagermöjligheter som en av
fördelarna med lokalerna.

– Det är unikt i ett kontorshotell.
Dessa tillhandahålls av
kontorshotellet ägare
Backemarks Grafiska som
i sin tur ägs av Karlstadsföretaget Pictura. Företaget
inriktar sig på olika säsongsprodukter såsom julkort och har 3 500 pallplatser i höglagret.
Företaget har dock inte
användning av kontorshotellets omkring 400 kvadratmeter och ser därför

Just nu är det Halloween-tider på Backemarks Grafiska.

positivt på att kunna hyra
ut.
Ytorna härbärgerar numera en hel del möbler
från kommunens Återbruket som också ligger på
Drivågatan.
– Vi har inte slagit på
stora ”renoveringstrumman”, säger Pontus Haglund, och förklarar att det
beror på att man vill hålla
nere hyran för hyresgästerna.
– Att återanvända både
kontor, material och möbler rimmar bra med den
miljöprofil vi har på NTUS.

”Vi har fått effekten
vi ville ha. Tre nystartade företag har
hamnat här och man
kan utbyta idéer och
erfarenheter med
varandra.”
Pontus Haglund,
initiativtagare.
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En viss Ingemar Almkvist har jobbat på Backemarks Grafiska.

