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JUNSELE
Omringad av snö och 
minusgrader finns som-
martankar om en ljus 
och flytande framtid i 
Junsele. I samband med 
byggandet av Galax-
en uppkom affärsidén 
om en egenproducerad 
flotte.

– Första året är målet 
att sälja 15 flottar, säger 
Åke Nilsson, vd för ny-
skapade företaget Hus-
båtskompaniet. 

Med tanke på den senas-
te tidens många nystarta-
de företag verkar Junsele 
vara på gång. Till raden av 
storsatsande företag stäl-
ler sig nu nystartade Hus-
båtskompaniet. Om ett par 
år kan ”Junseleflotten” vara 
en känd term runt om i Sve-
rige. 

– När vi tillverkade Galaxen 
på Betarsjön byggde vi även 
en transportflotte. Alla, in-
klusive jag själv, blev impo-
nerade över att den fung-
erade så bra. Då föddes af-
färsidén om att producera 
och sälja liknande flottar, 
berättar Åke Nilsson, pro-
jektledare för bygget av den 

flytande konferensanlägg-
ningen Galaxen. 

Efter att idén vad född 
ventilerade Nilsson en af-
färsidé om flottförsäljning 
med vapendragarna Johan 
Gradin, Leif Öberg och Ste-
fan Stolt. I början av augusti 
var Husbåtskompaniet fött, 
och arbetet med en proto-
typ tog fart omgående. 

– I september utförde vi 
noggranna tester. Allt från 
flottens bromssträcka och 
vändradie till dess bärighet 
skulle testas. Resultaten var 
lyckade och vi kände att vi 
hade något bra på gång, sä-
ger Nilsson. 

Potentiella köpare till 
flotten är allt från camping-
platsers ägare och sommar-
stugeägare till olika frakt-
företag med vattenanknyt-
ning.  

– Flotten är oerhört sta-
bil och med dess plana däck 
är den det ultimata trans-
portmedlet för till exempel 
barnfamiljer och rullstols-
bundna. Den fungerar ock-
så perfekt för utflykter, sjö-
transporter och olika fest-
ligheter. 

Något som är oklart i nu-
läget är just var och av vil-
ka flottarna ska tillverkas. I 
ett första steg kan Nilsson 
tänkta sig att sluta ett av-

tal med ett Junseleföretag 
som ska sköta byggnatio-
nen. Men om efterfrågan 
går upp finns planer på en 
egen produktionsanlägg-
ning. 

– Då kan det bli aktuellt att 
anställa kanske två eller tre 
stycken säsongsarbetare. 

Nu är företaget mitt uppe 
i att marknadsföra flotten. 
Efter nyår hoppas man att 
beställningarna ska bör-
ja komma in. Prototypen 
har man redan sålt iväg till 
en köpare i Härnösand. På 
sikt finns även uppslag om 
flottar som kan utrustas 

med exempelvis bastu eller 
fungera som flytande som-
marstugor.

– Förhoppningsvis kan 
vi börja tillverka flottar i 
mars-april. Vi har hört oss 
för på markanden och ef-
terfrågan och intresset för 
flotten verkar vara positivt.   

Junseleflotten
I nuläget finns planer på två olika typer av katamaranflot-

tar. Det som skiljer de två flottarna åt är främst storleken och 

motorstyrkan.  

Flottarna är 6,5 respektive 8,5 meter långa med en bredd 

på 3,1 meter, till dem båda tillkommer en fyrtaktsmotor med 

15 respektive 20 hästkrafter. 

Rekommenderat antal passagerare på flottarna är 10 res-

pektive 15 personer. 

Priset på en flotte kommer att hamna på runt 150 000 

kronor. 

Flytkropparna består av pontoner, vilket gör att flottarna 

går plant utan att gunga, samt att man kan gå nära in på 

landkanten.
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”En flotte kan också fungera som en brygga vid en sommarstuga”, säger Åke Nilsson.    FOTO: STEFAN SUNDKVIST 

I september testades prototyp-flotten omsorgsfullt. Kom-
mande sommar kan försäljningen ha tagit fart.   
 FOTO: MIKAEL ENGMAN 

Drömmer om en flytande 
framtid för Junseleflotten
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Har du skänkt 
pengar till en 
organisation?

JA NEJ
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– Jag tror inte det. Jo 

kanske till lutherhjälpen 

men som alla vet så ger 

Sveriges skattebetalare 

bort ungefär 30 miljar-

der i bistånd varje år. 

Det är många tusen per 

person. Så det betyder 

att jag skänker jävligt 

mycket pengar.  Kungen

– Jag vill dela med mig. 

 ut

– Inte en pix! Insam-

lingsorganisationernas 

ledningar ser verkligen 

till att ordna sina egna, 

privata, kompensations-

krav under motiveringar 

som marknadsm.het 

med mera  MacGyver

– Vårt problem är att vi 

äter för mycket medan 

andra delar av världen 

svälter. 

 Världsmedborgare

– Jag skänker till många 

olika organisationer 

– men med urskiljning. 

Till de vars verksamhet 

jag känner till och kän-

ner stark sympati för. De 

brukar också ha 90-kon-

to. Mitt motto är: ”Ingen 

kan hjälpa alla, men alla 

kan hjälpa någon”. Det 

vore ett fattigdoms-

bevis, andligt, att inte 

kunna ge. Att ge (utan 

baktanke) är den största 

gåvan man kan få. 

 Arabelle

– Jag ger till Rädda 

Barnen och läkare utan 

gränser. Folk, som inte 

svälter blir mindre ha-

tiska och mindre krigiska! 

 Ingrid 

– Ja och det ångrar jag, 

eftersom pengarna inte 

användes till det som 

avsetts.  Gråger Morr

– De får väl klara sig 

själva  jonpelle

– Självklart att man har 

det!  DagOtto

– Ja, bland annat till 

Hoppets stjärna, Rädda 

barnen och Bröd till 

bröder.  Micke
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Hur mår du?
Rösta och kommen-

tera på allehanda.se
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