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Extrapersonal från Veteranpoolen löste kundanstormning  

Lindgrens Trä och fritid har sedan 25 år varit ett populärt ställe att åka till för att handla nya 
utemöbler. I en nu nyrenoverad lada längs E22 mellan Söderköping och Norrköping erbjuder 
de ett stort utbud av sommarmöbler och därtill uppskattad expertkunskap. Den dominerande 
målgruppen är i övre medelåldern, något Tommy och hans kollegor vägde in i sitt val av 
extrapersonal. 

-Vi resonerade att en erfaren medarbetare skulle matcha våra kunder bra, säger Tommy. 

Kari Folden Eliasson gick i pension när hon fyllt 63 år. Hennes man är sju år äldre och de 
längtade båda efter att få njuta frukterna efter ett långt arbetsliv. Kari hade rest mycket i 
jobbet som inköpare på den multinationella jätten Siemens och ville ändra riktning i livet.  

- Jag kände att livet är för kort för att fortsätta jobba heltid och resa så mycket, säger Kari. 

Så Kari och hennes man lever nu halva året i Spanien och kommer hem till Sverige under 
sommaren. Men helt sysslolös ville hon inte vara och då hon fick se en annons för 
Veteranpoolen på Facebook tänkte hon: ”Varför inte?”. 

- Lindgrens trä och fritid är mitt första uppdrag. Jag tycker det är trevligt att få träffa kunderna 
och det är kul att gå till jobbet. Nu är det helt på mina egna villkor - och inga tidiga morgnar, 
skrattar Kari. 

Tommy är helnöjd med Karis insats. 

– Det är mycket att hålla koll på här, med olika material i dynor och information om hur man 
ska sköta möblerna. Men Kari har klarat det riktigt bra. Hon är jättebra med våra kunder och 
hela lösningen har gått långt över förväntan. 

Lindgrens trä och möbler är säsongsöppet från mars till slutet av september. Som genom en 
slump sammanfaller den perioden ganska väl med Karis vistelse i Sverige. Nu funderar 
möbelaffären på att bredda sitt sortiment och hålla öppet året runt, Kari är dock nöjd med 
sin lösning. 

- Jag trivs mycket bra med denna situationen. Jag kan välja att möta ett barnbarn på stan 
för fika ena dagen och välja att jobba några timmar andra. Jag gör det inte för pengarnas 
skull - då hade jag inte pensionerat mig, säger Kari. 

Våra medarbetare är erfarna, yrkesskickliga och engagerade pensionärer som utför allt från 
hushållsnära tjänster, hantverk och trädgårdskötsel åt privatpersoner till att snabbt rycka in 
och bemanna de flesta positioner inom ett företag. Vi finns på nära 50 orter runt om i landet 
och är vi den största aktören i Sverige inom vår bransch och vi fortsätter att utvecklas, växa 
och bidra till ett bättre samhälle, varje dag.  
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