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Göteborgsföretag lovordas för sitt
engagemang och samarbete med stadens
utmaningar kring cykelförvaring
Göteborgsbaserade företaget Dooman Teknik är något av en pionjär inom
förvaringslösningar och bostadsanpassning.
1971 startade bolaget som ett ungt och innovativt ingenjörsföretag, redan då
med tydliga ambitioner om att förenkla vardagen för människor,
framförallt med smarta förvaringslösningar.

Dooman ligger bl.a. bakom originalet av minigaraget BB30, BB40, BB40:1
osv. Det som i folkmun kallas "Brödburken". En fenomenal förvaringslösning
för olika typer av handikappfordon och en produkt som i stort sett samtliga
kommuner i landet kontinuerligt köper.
Baserat på den redan då ökade cykelförsäljningen, började man 2015 skissa
på olika typer av garage ämnat för kommande behov på säker
och flexibel förvaring av cyklar, el-cyklar, funktionscyklar och
t.ex. paketcyklar. Under 2016 togs det fram prototyper av garage som skulle
kunna passa och anpassas för kommande behov såväl för privata som
offentliga marknaden.
Förutom att produktutveckla försökte vi tidigt att sätta oss in i våra kunders
och kommande kunders situation, säger Robert Kjellman på Dooman Teknik.
Har vi förståelse för våra kunders behov och kommande utmaningar, har vi
också bättre möjlighet att förbereda oss för att bidra med såväl rutin och
kunskap som förslag på lösningar.
Som ett naturligt led i denna utveckling bjöd vi in till diskussioner och
fortsatt samtal med ett antal kommuner, fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar kring hur vi gemensamt kan samverka kring detta.
2017 kom Göteborgs stad och trafikkontoret ut med"Cykelparkeringsguiden"
en sammanställning ämnad att hjälpa fastighetsägare, arkitekter, utvecklare
och fastighetsplanerare i arbetet med cykelparkeringar.
Sedan dess har cyklandet och antalet cyklar ökat avsevärt vilket
naturligtvis är positivt såväl i hälso- som miljöperspektiv. Med denna
utveckling följer dock även bristen på cykelparkering eller rättare sagt,
bristen på säker cykelförvaring.

Dooman utvecklar sitt samarbete med Staden och Parkeringsbolagen

Situationen avseende säker och tillgänglig cykelförvaring i staden är
verkligen knepig, så är det ju fortsätter Robert, dom här problemen eller
utmaningarna kommer dessutom att öka över tid, så vi ser det som en
självklarhet att samverka med samhällets aktörer för att hitta långsiktiga och
hållbara lösningar. Vi har fördelen med att ha egen utveckling och produktion
vilket möjliggör att vi kan sätta upp prototyper och testa i olika miljöer, vilket
vi i den mån vi kan gärna bidrar med.
Ett utmärkt exempel där en driven och innovativa entreprenör samarbetar
med staden kring samhällsfrågor, en ödmjuk balans mellan entreprenörskap
och samhällsnytta, i detta fall utmaningar kring cykelförvaring, säger Bernd
Gustavsson Affärsutvecklare på Business Region Göteborg.
Vi ser fram emot fortsättningen på detta och kommer att följa Doomans väg
framåt som entreprenör och kunskapsspridare inom smarta
förvaringslösningar, avslutar Bernd.

Dooman Teknik erbjuder flexibla och säkra förvaringslösningar för cyklar, elcyklar, el-rullstolar, scootrar, permobiler, handikapp fordon och annan
utrustning. Våra kunder är företag, fastighetsägare, BRF och landets
kommuner, Dooman är sedan 30år en av de ledande aktörerna på marknaden.
Vi arbetar i nära samarbete med användare och beställare för att ta fram
genomtänkta och lättanvända produkter som dessutom är ekonomiskt
realistiska. Vårt minigarage BB-30 är originalet som med sin unika
konstruktion och höga kvalitet är marknadsledande sedan många år. Idag
finns BB30 i flera varianter och Dooman erbjuder nu även säkra och flexibla
förvaringslösningar för cyklar och el-cyklar.
Dooman Teknik AB grundades 1990 i Västra Frölunda, Göteborg och har
sedan starten arbetat med dörrautomatik, hjälpmedel och bostadsanpassning.
Idag är tio personer verksamma med utveckling, produktion och support.
Produktionen sker i anpassade lokaler där alla produkter kvalitetsgranskas
före leverans.
Dooman levererar dagligen ut till kunder och användare över hela Sverige
samt övriga nordiska länder.

Genom kontinuerlig utveckling och med tydligt fokus på hållbarhet,
funktionalitet och enkelhet, har DOOMAN gått i täten för innovation
förvarings- och dörrlösningar i boendemiljöer. DOOMAN är idag
marknadsledande inom detta segment.
I februari 2015 förvärvades Dooman Teknik AB av Lagercrantz Group och är
numera en del av divisionen Niche Products.
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