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Advokatsystem
LORAB, med vd Jenny
Utterström i täten, har
ett starkt engagemang
inom handbollen och
hemmaklubben IFK
Tumba där många
kända handbollsprofiler
är medlemmar. Klubben
är representerad i
Elitserien på herrsidan
och damerna spelar
i Allsvenskan. IFK
Tumba har också en
av Sverige största
ungdomssektioner.
Foto: Jenny Utterström

Gillar att ha
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Genom förvärvet av LORAB Redovisning AB som är en del av
bolagsgruppen LORAB får nu SoftITs kunder tillgång till ett synnerligen
professionellt kompetensnätverk. Det innebär trygghet och säkerhet i
allt som rör den komplicerade ekonomiska verkligheten.

Som nämnts i tidigare nummer har
SoftIT förvärvat LORAB Redovisning
AB. iKLARTEXT har hälsat på hos företaget och kan här presentera bolagsfakta och medarbetare närmare.
LORAB har sina lokaler i Fruängen
i södra Stockholm. Företaget startade
1963 och har alltså funnits i branschen
i närmare femtio år. Bolagsgruppen
består av LORAB Redovisning AB och
LORAB Revision AB, två fristående bolag med kompletterande kompetensområden.

Snabb,
professionell
hjälp
Höst och mörker håller på att ta över
och snart är det juletid. Vi närmar oss
också årsskiftet som kan bli stressigt,
men låt oss glädjas åt att det finns
hjälp att få om det kärvar i det dagliga
arbetet. SoftIT har förvärvat en
redovisningsbyrå som heter LORAB
Redovisning AB. Det är åtta anställda
i bolaget, som också har ett intimt
samarbete med LORAB Revision
AB. Båda bolagen har lång, gedigen
bakgrund och erfarenhet.
Vårt syfte med förvärvet är att kunna
erbjuda våra kunder snabb och
professionell hjälp vid såväl planerad
som oplanerad frånvaro, vilket alla
organisationer förr eller senare
drabbas av.
Vi riktar oss i första hand till
advokatbyråer och Svenska kyrkan
som båda är stora kundsegment för
oss. Sedan tidigare erbjuder vi hjälp
med löneadministration och vi har
idag ett stort antal kunder som valt
att lämna bort detta arbete till oss.
Behöver ni hjälp med ekonomiarbetet
så tveka inte att höra av er!
Sedan tidigare erbjuder vi hjälp med
löneadministration och vi har idag ett
stort antal kunder som valt att lämna
bort detta arbete till oss.
Vi får två nya medarbetare i
Klartextgruppen. I december börjar
Fayez Chahrstan som kommer att ta
över efter Natalia Genina och arbeta
med teknik och IT-stöd. Efter årsskiftet
börjar också Anette Söderman som
i första hand kommer att jobba med
kundsupport.
Vi hälsar båda välkomna!
Jag vill avsluta med att önska alla våra
kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!
Jörgen Olsson
jorgen.olsson@softit-sk.se
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Amanda
Beijar

Områdena är:
Revision, Redovisning, Deklarationer,
Skattefrågor, Juridiska tjänster, Affärsrådgivning, Utbildning, Löneadministration, Företagsvärdering, Likvidationer.

Jenny
Utterström

Jenny har stor erfarenhet av administration i SoftITs egna system och hjälper redan flera av SoftITs kunder.
– LORAB erbjuder såväl helhetslösningar vad gäller ekonomi och administration som tillfällig rådgivning och stöd
vid behov, både på plats hos kund och
i de egna lokalerna. Vi arbetar i egna
system eller de kunden föredrar, säger
Jenny.
På den fritid som eventuellt finns kvar
är det familjen som gäller för Jenny. När
hon inte är på gymet förstås. Eller kör
ett pass boxning. Med två barn engagerade i handboll tillbringar hon dessutom
mycket tid i handbollshallar!

Jenny Utterström, vd, presenterades
i den här tidningen för några år sedan
då hon arbetade som konsult åt SoftIT.
Nu berättar hon att företaget expanderar och kommer att utökas med personalen från hennes egen redovisningsbyrå i Tumba där hon än så länge själv är
stationerad.
– Efter lite ombyggnadsarbeten kommer det att fungera fint här, säger hon
när hon visar runt i lokalerna. Innan allt
är klart kan det bli lite rörigt, men det
är inga problem, jag fungerar bäst med
många järn i elden!
Jenny har en gedigen grund att stå
på, hon har haft huvudansvaret för
både administration och ekonomi i större företag.
– Jag lärde mig allt från första kvittot
till deklaration och senare även likvidation när ett företag ska läggas ned.
Jenny ser mycket positivt på SoftITs förvärv av LORAB Redovisning AB och förklarar lite om fördelarna för kunderna.
– Vi kommer att vara den extra resurs som behövs då man till exempel
får luckor i bemanningen, vid sjukdom
och vikariat med mera. Vi står också till
tjänst med problemlösning över huvud
taget och ska i princip kunna ställa upp
på dagen.

Amanda Beijar har jobbat på LORAB i
sex år. Tidigare har hon arbetat som
ekonomichef på mindre företag. Hon
gillar variationerna i arbetet, både vad
gäller uppdragen och arbetsuppgifterna
som omfattar löpande redovisning, bokslut och deklarationer.
På fritiden är hon helst med familjen i
sommarstugan vid sjön Boren.
Inga sportiga inslag?
– Absolut inte! svarar Amanda med eftertryck, jag är nog lite ”egen” där.
Juhani Pekkanen arbetar med bokföring, redovisning och bokslut för mindre
och medelstora företag. Lite revisions-

Juhani
Pekkanen

jobb och företagsvärderingar åt större
företag blir det också. Juhani uppskattar att det är variation på arbetsuppgifterna. När han inte tränar eller går på
gym för att förebygga ryggont ägnas fritiden åt det nya växthuset där det växer
så det knakar.
– Vi får gurkor så stora att man skulle
kunna leva på bara dem! säger han och
skiner som en sol.
Anneli Hindsjö började på LORAB redan
1978 och enligt vd Jenny Utterström är
det Anneli som ”är” LORAB, ”hon gör
allt”.
– Jättekul när det kommer nya uppdrag! säger Anneli och tillägger:
– Och nya lagar! Det innebär att man
får uppdatera sig hela tiden och hänga
med, det är det som är roligt.
Anneli kopplar av på landet i Gnesta där hon får tid att läsa böcker. Hon
sträckläser tills boken är slut.
– Det är likadant i jobbet, säger hon,
om det tillkommit något nytt så tränar
jag på det tills jag kan det.

med någonting” och spelar gärna golf
(handicap 20,2).
Hanna-Leena Laaksonen har varit
mammaledig från jobbet i Jennys redovisningsbyrå. Nu besöker hon LORAB
för första gången och sonen Noa, åtta
månader, sover gott i sin vagn under intervjun. Till årsskiftet planerar hon att
börja jobba igen och ser fram emot att
lära känna alla nya medarbetare.
– Jag gillar när man registrerat alla
bokföringsunderlag och ser resultatet
på skärmen då allt är i ordning och man
får en klar överblick, säger hon.
Familjen med två barn och deras kompisar fyller fritiden. Dessutom håller
Hanna-Leena igång genom att springa
en del.

Paula
Johansson

Johanna Lorenz läste ekonomi och arbetade sedan på redovisningsbyrå.
Hon har också varit anställd av bemanningsföretaget ”Academic Work” och
arbetat på Viking Lines ekonomiavdelning i många år.

Jan-Åke
Danielsson
Med make, tre barn 10, 8 och
är inhyrd konsult
4 år, och ett hus som måste
och stöttar Anneställas i ordning är det inga
li, framför allt när
problem med att fylla fritidet gäller årsden.
bokslut och deJan-Åke
Danielsson
klarationer, men
På LORAB är det föreäven med löpanträdesvis löpande bokföde redovisning.
ringsjobb som gäller.
Jan-Åke har varit
– Det är alltid kul att
revisor och haft lelära sig nya saker, säger
dande befattningar
Johanna, och se hur uppinom ekonomi i större
dragsgivarna man arbetar åt kan
koncerner som Pressbyrån,
förändra sina verksamheter och bli efArkitektkopia och Praktikertjänst. Ofta
fektivare genom våra insatser här på
är Jan-Åke på plats hos kunderna där
LORAB.
han arbetar som ekonomichef.
– Det är roligast att jobba med bokPaula Johansson har skött
sluten, säger han, men också detta att
bokföringen i familjeförevara ute på plats hos kunden. Där dyker
taget (verkstadsbrandet ofta upp spontana frågor som jag
schen) tidigare.
försöker besvara efter bästa förmåga.
Bland det mest inPå fritiden är det familjen med barn och
spirerande i jobbet
barnbarn som gäller för Jan-Åke. Men
är att åka ut och
han har också ”nästan alltid idrottat
träffa
uppdragsgivarna på plats, tycker hon.
– Det är alltid trevligt att
hälsa på hos kunderna och
få en personlig kontakt, säger
Paula.

Hanna-Leena
Laaksonen

Johanna
Lorenz

Paula har inte heller några fritidsproblem. Familjen omfattar make och fyra
barn. Dessutom rör hon på sig så ofta
hon kan, springer och går på gym.
Per Jardetun är civilekonom från Stockholms Universitet med påbyggnader
inom skatterätt och affärsjuridik. Han

har arbetat som auktoriserad revisor
sedan 1998 med skatterådgivning,
koncernredovisning och rapportering
av större företag.
– Jag gillar att arbetet är så flerdimensionellt, säger Per, det handlar om att
både analysera, diagnostisera och följa
upp. Det är en utmaning att hitta fram
till det som är revisorns ledord; ”väsentlighet och risk”. Det finns en oerhörd kundnytta i detta och som
revisor ska jag alltid kunna
leverera utifrån att vara
ett ”bollplank i förtroende”.
Per
Jardetun

Per ser mycket positivt på samgåendet med SoftIT.
– Det är spännande! Även om det inte
gått så lång tid ser jag
möjligheter att förstärka
vårt kunderbjudande. Det
är viktigt att gilla förändringar
och vi går nu in i en fas där våra tjänster blir ännu mer efterfrågestyrda. Jag
är övertygad om att kunskap, integritet
och engagemang är stabila framgångsfaktorer i denna förändring.
Fritiden ägnas åt galopphästar, golf,
skidor och vin. Hjärtat klappar också
lite extra för handboll, inte minst klappar det för hemmaklubben IFK Tumba.
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Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.

Nya medarbetare
Anette Söderman förstärker KLARTEXTgruppen från årsskiftet. Hon har under
många år arbetat som ekonomiansvarig på olika mindre, privatägda aktiebolag. Senast på ett företag i profil- och
reklambranschen där hon arbetat med
allt från ”ax till limpa”, d.v.s. lager, order, bokföring, fakturering och bokslut.
Med sin långa erfarenhet av ekonomioch administration kommer hon att tillföra ytterligare professionell kompetens till KLARTEXT Advokatsystem.
Anette har stor erfarenhet av kundkontakter och kommer främst att arbe-

Välkommen att
prata KLARTEXT
med oss!
Tfn: 08-705 80 21

Jörgen Olsson
Systemansvarig

ta med KLARTEXT kundsupport tillsammans med Maria Grass.
– Kontakten med kunderna är en inspirerande del av jobbet, säger Anette.

Från och med december har vi ytterligare en ny medarbetare i KLARTEXT-gruppen, Fayez Chahrstan, som i första
hand kommer att jobba med teknisk
support, installationer etc. Fayez har
mångårig vana av arbete med IT-stöd
bland annat som IT-ansvarig på Nynäs
Naphthenics.

Maria Grass
Support & Utbildning

Fayez Chahrstan

Natalia säger tack och hej då!

Teknisk support

Winay Camaly
Systemutveckling

Jörgen Olsson, Fayez Chahrstan, Natalia Genina och Bernt Caspersson.

Inger Björå
Systemutveckling

Natalia Genina har slutat hos oss.
Natalia har ansvarat för IT-stöd, installationer, konfigurationer och support. Hon
har även utvecklat rapporter i KLARTEXT
och ansvarat för specialuppdrag, till exempel sammanslagning av databaser
och integrationer mot andra system.
Att överta allt detta kräver sina män.
Arbetsuppgifterna kommer initialt att
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skötas av Jörgen Olsson, Fayez Chahrstan och Bernt Caspersson.
Bernt tar över utvecklingen av rapporter m.m., Fayez IT-stödet och Jörgen
specialuppdragen.
Natalia har varit en stor tillgång för
SoftIT och vi saknar henne. Vi önskar
Natalia lycka till i sin fortsatta yrkeskarriär!

Bernt Caspersson
Officespecialist

