Allting är möjligtgenom Bohena
Från företagsrekonstruktioner till grävmaskiner, vassklippare, järnhästar, mudderverk, flottar och mycket mer är
det mesta möjligt att få genom det internationella företaget Bohena. Med sina unika, innovativa maskiner och
konkurrenskraftiga priser säljer Bohena till privatpersoner och företag på en global marknad.

E

fter att ha jobbat många år
inom databranschen bestämde sig Sten-Anders Fellman
för att det var nog och att livet
var för kort för att inte ha kul.
Han började med att rekonstruera företag
tillsammans med partnern Peter Smedman där de hjälpte till med investeringar
och rådgivning. Sedan började han sälja
flygplan och under tiden dök det upp
olika situationer där muddring behövdes
och då utvecklade och började Sten-Anders med det, initialt som en hobby. Idag
som pensionär är han återförsäljare av
grävmaskiner, vassklippare, järnhästar,
mudderverk och flottar genom det framgångsrika bolaget Bohena i Järfälla som
han startade år 2000.

Minigrävare

Den radiostyrda verktygsbäraren Järnhästen Essence, här med grävaggregat

–Jag köpte upp ett bolag som sålde
vassklippare och nu säljer vi 95 % av alla
vassklippare i Sverige.Vassklipparna säljer
riktigt bra! Snart lanserar vi även eldrivna
vassklippare och vi håller också på att ta
fram en produkt som kan förvandla den
klippta vassen till jordförbättringsmedel.
Minigrävarna säljer vi främst i Norden.
Tysk mekanik, italiensk hydraulik och
man svetsar och lackar i Polen. Därför
kan vi hålla lägre priser och konkurra
med priser från exempelvis Kina, menar Sten-Anders som också berättar att
de snart lanserar en eldriven radiostyrd
grävmaskin förberedd för Epirocs hydraulhammare.
Bohena har extremt korta leveranstider.
De har leverans varje vecka, och då körs
maskinerna från fabriken i Polen direkt
till slutkunden, flertalet modeller med
fri frakt i hela Sverige.
–Köper man en grävmaskin från Kina
kan det dröja flera månader för leverans
och då vet man inte riktigt vad man får.
Det blir enorma fraktkostnader. Men vill
man ha en kvalitetsprodukt som levereras
snabbt köper man från oss. Vi är måna
om att främst arbeta med närproducerade
produkter, exempelvis är vassklipparna,
bryggor och flottar, bastutunnor och
Järnhästarna tillverkade i Sverige säger
Sten-Anders.
Muddringspumpar för ”Gör det själv
muddring” säljer Bohena i hela världen.
Bohena har en tillverkare i Finland med
en återförsäljare i USA men de flesta
pumparna säljs i Norden och främst i
Sverige.
–Det är en bra marknad. Vi ökade omsättningen substantiellt under pandemin.

Sten-Anders Fellman, grundare och vd Bohena

Då var det många som var hemma och
ville slutföra eller ta tag i olika renoveringsprojekt som att bygga Attefallshus
eller gräva en damm på tomten. Det innebar en ökad försäljning för oss, berättar
Sten-Anders.
–Bohena har gått väldigt bra och det
gör det fortfarande. Vi omsatte nästan 15
miljoner SEK förra året och det här året
som slutade i April blev omsättningen
13,5 miljoner SEK, berättar Sten-Anders.
Han fortsätter: Vi skulle egentligen ökat
vår omsättning i år med om jag inte hade
valt att ägna mitt liv de senaste månaderna åt att hjälpa flyktingar från Ukraina.
Jag är ansiktet utåt för Frivilliga resursgruppen, FRG, som stöder och förstärker
kommuner och regioners krishantering

Dottern Hanna Fellman med vasskrattan Handy, säjer via vass.ax på Åland

vid samhällsstörningar. Jag hjälpte till
även under flyktingvågen 2015, berättar
Sten-Anders.
När flyktingarna från Ukraina kom var vi
i FRG resursen för att rusta upp boenden
med sängplatser och matrutiner enligt
Sten-Anders.
–Det har varit långa dagar med 12–15
timmars pass och min hustru ingår i
matgruppen som ser till att flyktingarna får mat. Det känns verkligen jättebra
att kunna hjälpa till, säger Sten-Anders.
Framöver fortsätter Sten-Anders med Bohena men det är inte det enda han har i
görningen. Bohena investerar även i start
up bolag, oftast som seed investor.

–Jag är pensionär, jag kan leva på min
pension, men jag tycker också om att
agera affärsängel för andra bolag som
jag coachar och investerar i. Häromdagen investerade jag i bolaget Sensic som
tillverkar gas sensorer och NeoDynamics
som arbetar med precisionsbehandling av
cancer genom ny teknik. Väldigt spännande företag med fokus på miljö och hälsa
vilket är bra för världen. Som jag ser det
är allting möjligt, bara man vill och kan
hjälpa till, avslutar Sten-Anders.
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