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ENTREPRENÖR

Varje dag om
små och medelstora företag

 Vad vill du läsa om på
DI Entreprenör? Tipsa oss,
redaktör Rolf Hansson,
rolf.hansson@di.se, 08-573 651 22

Redaktör: Rolf Hansson, rolf.hansson@di.se, tel 08-573 651 22

Di

FAKTA

Eriks Fönsterputs
i Sverige

 Ägare:
Erik Telford.
 Omsättning: Cirka 9 Mkr
(2008). Prognos 2009:
12 Mkr.
 Resultat efter skatt:
Cirka 0,2 Mkr.
 Anställda: 18.

Skattereduktion för
hushållsnära tjänster

RENA RUTOR. I Nyhamnsläge är det många fönster att putsa på det före detta pensionatet som nu är bostad. Artur Lelius och Erik Telford på Eriks Fönsterputs visar
hur det görs på bästa sätt.
FOTO: HÅKAN BENGTSSON

Glasklar affärsidé
Fönsterputsfirma välkomnar sommarens nya lag
HÖGANÄS

Låga räntor och en ny lag i sommar om
hushållsnära tjänster hjälper till att putsa
upp affärerna för Eriks Fönsterputs som
med 5 000 kunder är störst i Sverige
på privatmarknaden.
Från basen i Höganäs i nordvästra Skåne ilar Ford Transitbilarna från Eriks Fönsterputs omkring i västra Skåne.
I kundregistret finns för närvarande 5 000 kunder som
abonnerar på fönsterputsning.
Men det har tagit lång tid
och flera års förluster innan
kundbasen blivit stor nog för
att logistiken ska få genomslag.
Dataprogram håller koll
Ett egenutvecklat dataprogram byggt på Filemaker håller koll på gator och adresser
och kunder för maximal effektivitet. I positioneringssystemet Triptrack kan varje
enskild bil följas.

”Det tar ett par år innan ett
nytt samhälle eller en ny förort blir lönsam”, säger Erik
Telford som startade bolaget
för tio år sedan.
Breder ut sig i söder
Det gäller att klara logistiken.
”Vi vill ha tätt mellan kunderna. Helst ska putsarna
kunna ta flera hus utan att
behöva flytta bilen”, säger
Erik Telford.
Nu siktar han både söderut
mot Malmös villaförorter och
norrut mot Halland.
I prislistan står det 139
kronor för att få utvändig
putsning av nedervåningens
fönster på en villa med högst
20 fönster.
Är inte det otroligt billigt?

”Vi är som Ikea. Dit går du
för att köpa en säng för 3 000
kronor men sedan ska du ha
en madrass, ben och kanske
ett överkast. Det blir lätt
5 000 kronor i kassan”, säger
Erik Telford.
På samma sätt är det med
fönsterputsningen.
Långa tillvalslistor
Kunderna erbjuds långa tillvalslistor för allt från rengöring av fönsterbleck (53 kronor per hus) till övervåning
(142 kronor). Bruk av stege
(63 kronor för mellanstege,
89 kronor för lång stege)
plussar på faktureringen.
I genomsnitt slutar kalaset
på cirka 300 kronor inklusive moms. På ett år blir det
cirka 1 800 kronor för de sex
besöken som ligger i abonnemanget.
Drygt fem minuter tar det
för två prydliga ackordsputsare i uniformer att klara
nedervåningen på en villa
från 1970-talet som normalt
har 12–14 fönster.

Lite längre tid för nyare
villor som har fler fönster.
Varför bara män?

”Det är ofta en hel del kånkande med stegar”, säger
Erik Telford och säger att en
duktig fönsterputsare kan
komma upp i en månadslön
på 30 000 kronor.
”Det är roligt att de kan
tjäna bra. Det höjer statusen
och gör det lättare att hitta
duktigt folk. I början tog vi hit
många från Lettland och
flera har blivit kvar hos oss”,
säger Erik Telford.
Tillväxten har också kostat
i form av en rättslig skattetvist där Erik Telford upptaxerades med cirka 1 miljon
kronor.
Avmattning i fjol
Efter flera års stark kundtillväxt kom en avmattning förra året.
”Räntorna steg och särskilt unga villaägare med stora lån drog ned där de kunde”, säger Erik Telford.
Efter en extra reklamkam-

panj klarade han ändå att öka
kundstocken med 7 procent
i fjol.
”Nu har ju räntorna fallit
och det ser vi på kundtillströmningen i år.”
Avdrag direkt
En extra skjuts kan komma
efter den 11 mars.
Då ska riksdagen fatta beslut om proposition 2008/
2009:77 med titeln: ”Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete”.
I korthet betyder det att
den som anlitar Eriks Fönsterputs eller andra företag i
den hushållsnära sektorn får
skattelättnaden direkt i handen genom att bara betala
halva priset och inte behöver
göra avdrag i deklarationen.
I sommar kan den nya lagen
träda i kraft.
Hos Eriks Fönsterputs
finns redan nya prislistor klara där priset är halverat.
LARS TULIN
lars.tulin@di.se, 040-791 45

 För att få skattereduktion
ska arbetet vara utfört i eller
i nära anslutning till bostaden.
Den person eller det företag
som utför arbetet ska ha
F-skattsedel.
 Skattereduktionen är
50 procent av arbetskostnaden, inklusive moms, men
högst 50 000 kronor per år.
Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste
uppgå till minst 1 000 kronor,
inklusive moms, för att du ska
kunna få skattereduktion.Det
innebär att du inte kan få
skattereduktion för arbetskostnader som överstiger
100 000 kronor per person
och år.
 Detta kan du få skattereduktion för:
ºStädarbete, vård av kläder
och matlagning som utförs
i eller i nära anslutning till
bostaden.
ºGräs- och häckklippning
samt snöskottning som utförs
i nära anslutning till bostaden.
ºBarnpassning som utförs i
eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning av barn vid förskola, skola,
fritidsaktivitet eller liknande.
ºAnnan omsorg och tillsyn
som en person behöver och
som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler
eller liknande enklare ärenden.
 Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för
eller haft förmån av hushållsarbete som utförts i en förälders
bostad, förutsatt att tjänsterna
berättigar till skattereduktion.
Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbete
som utförts före dödsfallet.
 Detta kan du inte få skattereduktion för:
ºArbete som du fått försäkringsersättning för.
ºArbete som utförs av den
kommunala hemtjänsten.
ºArbete som utförs av en person eller ett företag som är
närstående.
ºResor och material.
ºUnderhålls- och reparationsarbeten för hushållsmaskiner
och tv-apparater.
ºPrivatlärare.
ºSotning och
avloppsrensning.
Källa: Skatteverket

