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De här veckorna är inte bara till glädje för studenter och bröllopspar. Det är också
nu ruljangsen går som bäst för Kristianstadsföretaget Hyrporslin som förser 87
tillställningar kommande vecka med porslin, glas, dukar, bord, stolar med mera.

Företaget hyr ut all ”hårdvara” som behövs till festen, men diskar också allt efter festen. Ägaren Calle Andersson visar rummet med seriekopplade större diskmaskiner. 
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Intensiva veckor för ”festfixare”
L

Kristianstad

ugnet på lördags
eftermiddagen i fö
retagets lokaler på
Näsby är något av
ett stormens öga, säger
Calle Andersson. Han är
ägare, vd och ett slags allt i
allo, och ett par veckor
bakåt och veckan som
kommer har han och de
anställda som mest att
göra under hela året.
Basen i företaget Res
taurangutrustning i Skåne
AB:s verksamhet är för
säljning och uthyrning av
köksutrustning, men en
gren som har tillkommit
och växt under de två se
naste åren är hyrporslin,
där beteckningen porslin
i sammanhanget rymmer
mycket mer än tallrikar.
Den här eftermiddagen
har han tid att visa runt
bland företagets hyllor i
lagerlokalerna. Där står
19 000 tallrikar, 22 000
glas av olika sorter, tusen
tals stolar och bord, kan
delabrar och linnedukar. I
en avdelning står allehan

Lagerhyllorna med tusentals tallrikar, glas och stolar.

da storköksutrustningar,
typ ugnar och kylar.
Trots variationen av gre
jer är Calle Anderssons fö
retagsidé tämligen enkel.
Han hyr ut det som behövs
för studentfester, bröllop,
men även till restaurang
er, företagsevent och stör
re arrangemang.
– Vi kommer med hård
varan, så står andra för
mjukvaran, vi sysslar inte
med dukning eller ser
vering och har ingenting
som går genom munnen.

Exempelvis har företa
get kört tolv större lastbi
lar till Sweden Rock-festi
valen.
– Två trailers med upp
emot 800 stolar, 350 bord
och 110 ståbord. Vi leve
rerar 800 till 900 tallrikar
och lika många glas och
allt från vinöppnare till
butikskylar och komplet
ta ugnar till festivalen. Vi
hyr också ut de stora per
sonalköken och vipköken
i tält som serverar x antal
hundra människor.

Företaget levererar festens ”hårdvara”.

Natten till söndagen ska
han hämta tillbaka allt i
tolv vändor med lastbilen
och redan på söndagen
väntar nästa större evene
mang – balen på Bäcka
skogs slott för runt 700
studenter.
– Vi levererar porslin,
bord, stolar och den delen
dit så att de kan koncen
trera sig på en lyckad kväll
med mat och dryck.
Nästa anstormning för
honom, de fyra anställda
och två tillfälligt anställ

da, börjar på måndagen.
– Den här veckan är det
många privata studentfes
ter och bröllop, vilket det
har varit sedan en månad
tillbaka. Exempelvis ska
vi leverera 2 800 cham
pagneglas. Vi hyr ut till allt
från tillställningar med 20
personer till 1500 perso
ner.
Den enda verksamheten
som lyder under Livsmed
elslagen är is, som tillver
kas i en maskin.
– Det är stor efterfrågan

på is, till bröllop och stu
dentbal.
Den totala omsättning
en i fjol var 8,9 miljoner
kronor, varav hyrporslin
står för 3,5 miljoner. Den
största delen av uthyr
ningsomsättningen sker
under maj och juni.
– Vi får in kanske en och
en halv miljon kronor un
der en tvåmånadersperi
od. Januari, februari och
mars är å andra sidan då
liga månader,
Allt som hyrs ut ägs av
företaget, som i sin tur hyr
ut en del till andra liknan
de uthyrningsfirmor.
– Vi köper allt från olika
grossister och det kan vara
svårt att hitta rätt balans
på vad som behövs ibland.
Att verksamheten går
bra tror han har en grund
läggande förklaring.
– Vi märker av att folk
helt enkelt har fått det
bättre. Man tittar i sina
skåp och tänker, nej, jag
orkar inte hålla på med det
här. Vi hyr in allt i stället.
Marcus Haraldsson

