
Sailsafe HB 

Ägare samt bolagsform
Katja Bush
Felicia Washington
Då vi är två partners planerar vi att starta företaget i form av ett HandelsBolag. Vid en 
eventuell framtida expansion kan det vara aktuellt att omvandla företaget till AktieBolag.

Verksamhetsidé
Sailsafe HB är ett företag som fokuserar på att sälja seglings- och surfutrustning i Lunds 
kommun, Lund, Fiskaregatan. Vi föreslår att företaget startar Våren 2014. Det leds av  
Felicia Washington och Katja Bush, med erfarenhet av segling i 30 år. 
Företaget ska stå på två ben: 
1. Fokus ligger på att sälja utrustning för alla åldrar, med specialerbjudanden för unga i 

segel- och surfskola. Vi ska köpa utrustning på internet från Storbritannien. För att det 
är två till tre gånger billigare där.

2. Vi ska också ha en hemsida där man kan beställa varor. Retur ska vara gratis för kund. 

Den tänkta kunden
De tänkta kunderna är seglare och surfare. Vi tänker oss att det finns många aktiva 
seglare som bor och/eller arbetar i Lund men har båtar och utrustning vid hamnar på 
andra orter. De som behöver köpa utrustningen kan då handla på sin hemort eller på väg 
hem från sin arbetsplats. 

Konkurrens
Det finns många konkurrenter i västra Skåne, men inte i Lund. Konkurrenterna har ingen 
affär i centrala Lund, utan är belägna vid hamnar i Råå, Lomma, Barsebäck och Malmö. Vi 
tror att möjligheten är stor att fler kunder i stan köper där istället för att åka /köra hela 
vägen till västra Skåne. 

Finansiering
Vi har lite pengar från början men kommer att behöva ytterligare kapital för att investera i 
lager och butikslokal. Vi kommer att vända oss till Almi Företagspartner som vänder sig till 
nyföretagare.

Ekonomiska förutsättningar
Vi har möjlighet att starta upp företaget utan att behöva ta ut egen lön under sex månader. 
En viktig förutsättning är att vi kan nå bra leverantörsavtal inledningsvis. Vi räknar med att 
finansiering behövs för de sex första månadernas hyra inköp av lagervaror, utrustning av 
butikslokal samt marknadsföring. Därefter räknar vi med att verksamhetens in- och utgifter 
balanseras. Full lön planerar vi kan tas ut efter ca ett och ett halvt år. Det innebär att vi 
behöver ett kapital tillskott på ca en miljon kronor. 

Personliga förutsättningar
Katja Bush har seglarerfarenhet,  Felicia Washington måste däremot gå kurs för att lära 
sig mer om produkterna. Båda har ett stort kontaktnät såväl inom seglings- och 
surfsporten samt känner flera företagare som kan hjälpa till med rådgivning. Båda går kurs 
i bokföring. Vi känner en person som kan göra en hemsida åt oss utan kostnad.



Handlings- och tidsplan
• Besöka Nyföretagarcentrum Öresund för rådgivning.
• Därefter gör vi en marknadsundersökning för att se om det finns tillräckligt intresserade 

kunder i Lund. 
• Undersöka eventuella möjligheter till starta-eget bidrag. 
 
Mål
Vårt mål är att människor som inte bor vid hamnen ska kunna köpa segel- och 
surfutrustning i staden. 

Källor:
• http://www.almi.se/
• http://www.verksamt.se/portal/web/guest/home
• http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva
• http://www.nyforetagarcentrum.com/
• Intervju med Jörgen Landsiö, VD StudieVision.
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