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Nils-Erik Danielsson lämnar Ballingslöv.

Köksmästaren trappar ner
2009-03-02 15:45 MALMÖ
Med en bakgrund bland lantbruksmaskiner steg han in i Ballingslöv
1983. 26 år senare tar Nils-Erik Danielsson adjö som en mycket
framgångsrik "köksmästare".
Utsikten från åttonde våningen är magnifik. Från sitt hörnrum i Västra
hamnen kan Nils-Erik Danielsson se halva Malmö, Turning Torso och
Öresundsbron. Sedan en tid huserar han i Malmö.
– Jag och hustrun flyttar nog också till Malmö. Men vi skaffar troligtvis även
en bostad i Spanien, säger Nils-Erik Danielsson.
Vi träffar honom "sista dagen på jobbet". Som 65-åring är det dags att
hoppa av jobbet som vd och koncernchef för Ballingslöv International och det
skedde i månadsskiftet februari/mars.
Nils-Erik Danielsson har varit Ballingslöv trogen sedan han fick jobbet som vd
1983. På den tiden var kökstillverkaren en lokal aktör med cirka 200
anställda och en omsättning på 100 miljoner.
När han nu lämnar det operativa arbetet redovisar Ballingslöv International
en omsättning för 2008 på 2,8 miljarder och totalt 1 300 medarbetare (cirka
400 i Ballingslöv).
Framgången har skett på två plan. Ballingslöv har växt genom förvärv
samtidigt som bolaget fått goda uppvindar på grund av ett makalös fokus på
köksinredningar, som inneburit att samtliga dotterbolag vuxit organiskt.
– Under åren har jag fått flera erbjudanden men jag har stannat i Ballingslöv.
Det beror främst på att kök är en mycket trevlig, intressant, designad
produkt som alla använder och som har varit roligt att utveckla.
– Givande har också varit att vara med om att utveckla och bygga upp
företaget, att anställda folk och se dem lyckas. Hela tiden nya faser och
utmaningar. Vi genomförde en börsnotering. Plus att jag haft bra chefer, bra
ägare och många duktiga medarbetare.
Bakslaget nummer ett för Danielssons del är Svane. Enheten i Ballingslöv
brast i varuflödet till de danska butikerna. Det lär ha kostat åtskilliga
miljoner.
Danielsson tar avsked i värsta krisen – sedan en tid har Ballingslöv bantat
personalstyrka rejält – och han får frågan vad han ser i kristallkulan. Och
kommer enheten norr om Hässleholm att bestå?
– Vi genomgår en kris som ingen nu levande människa upplevt, vi har en
global finanskris och låg konsumtion. Så kristallkulan är grumlig.
– Men, tillägger han, tillverkningen i Ballingslöv försvinner inte, det är vårt
flaggskepp. Och kök kommer alltid att efterfrågas och utvecklas. I branschen
gör vi den bedömningen att vi återgår till det normala i slutet av 2010.
Nog borde det klia i fingrarna på Danielsson att få vara med om en ny resa
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uppåt. Och helt lämnar han inte Ballingslöv. Han gillar att arbeta – upp mot
80 timmar i veckan.
– Framöver blir det väl 40. Jag sitter kvar i Ballingslövs styrelse och blir
också rådgivare åt ägaren Stena Adactum. Jag är ordförande i Kabe och
Forshem och styrelseledamot i Swegon. Dessutom sitter jag med i
Sydsvenska Handelskammaren något jag uppskattar mycket. Som en följd av
allt det här ska jag ha ett kontor i Malmö.
Men framtiden blir inte bara jobb. Nils-Erik Danielsson är en stor vän av
golf. Hemmaklubben är Laholm och Danielsson har svingat till sig ett
handikapp på 12.
Till sist: Berätta om ditt favoritkök.
– Minimalistiskt med rena linjer och stram design i laminat.
Som ex-koncernchef kan Danielsson också stoppa ner ett gott betyg från
ägaren i fickan.
– Han har gjort ett fantastiskt jobb. Kunnig, drivande och med bra lösningar
har han byggt upp Ballingslöv till väldigt bra bolag, säger Ballingslövs
styrelseordförande, Martin Svalstedt.
Per Strandell
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