En trogen medarbetare går i pension!
Från budgetunderlag på smårutiga papper till avancerade kalkylprogram, genom ett glatt och blomstrande 80-tal, genom byggkrasch, organisationsförändringar och namnbyte. När Margaretha Woldt
går i pension efter sommaren har hon gått stolt och
rakryggad genom alltihop under 43 år i bolaget.
Året var 1976 och Margaretha började som sekreterare på
Gullfiber och blev den andra generationen i företaget på
Marknadsavdelningen, trots att hon under hela sin uppväxt
hade haft enda sak klar för sig; hon skulle aldrig jobba på
Gullfiber. – Pappa var ju aldrig hemma, han jobbade alltid,
säger hon. Som sekreterare renskrev hon brev och interna
meddelanden på en elektrisk skrivmaskin, bokade biljetter
och arrangerade möten. – Det här var en roll som dog ut
fullständigt när alla fick egna datorer, berättar Margaretha.
Men arbete fanns det ändå och bolagets dåvarande Marknadsanalytiker, som Margaretha varit sekreterare åt, fick
henne intresserad av siffror, statistik och analyser. Från
tidigt 80-tal arbetade hon som Marknadsassistent.
– På den tiden när man skulle göra budget, så jobbade vi
med stansunderlag, smårutiga papper som fylldes i för
hand och som skickades till något som kallades stansen där
de omvandlades till hålkort som lästes in i datorn, berättar
Margaretha. Från det till att vi nu jobbar med Excel-filer
som laddas upp i ett datasystem, det är en resa kan jag
säga. Teknikutvecklingen har varit enorm. I och med datoriseringen så öppnade sig en helt ny värld för allt som har
med statistik och analyser att göra. Att jämföra en arbetsdag nu mot då är som att vara på två olika planeter, det går
inte att jämföra.

Idag fungerar hon som Marknadsanalytiker och arbetar
förutom med statistik och budget/prognoser även med
kundernas bonusavtal. 2005, när man skulle byta datasystem var Margaretha delaktig projektet och efter det har det
varit en annan värld att jobba i, säger hon. – Vi fick system
som hängde ihop hela vägen från ordern kommer till vi
läser statistiken dagen efter att leveransen gått iväg.

Från blomstrande 80-tal till 90-talets byggkrasch
En annan stor skillnad nu från då är att man nu bara är
drygt en femtedel så många som arbetar i företaget. – En
gång var vi 1500, nu är vi runt 300 säger Margaretha som
minns det särskilt tufft att komma tillbaka från sin föräldraledighet i början på 90-talet. – Samtidigt som jag hade gått
på föräldraledighet, vände byggmarknaden och bostadsbyggandet kraschade, berättar hon. Människor blev uppsagda och många av våra kunder gick i konkurs. Jag kom
tillbaka till ett annat företag på många sätt. Några gånger
om året träffar hon pensionerade kollegor och något som
de alltid kommer att prata om vid dessa tillfällen är 80-talets glada dagar. – Vi återkommer alltid till de minnena och
hur glada och tacksamma vi är som fick vara med om den

perioden i företaget. På 80-talet hade vi vansinnigt roligt,
vi hade skjuts i försäljningen, det byggdes mycket. Det
var en väldigt positiv anda i allting. Vi var så otroligt väl
sedda på marknaden, alla dörrar öppnades för Gullfiber.
Margaretha har i alla år trivts väldigt bra med sitt jobb
och företaget. – Jag har haft en fantastisk tur med utomordentligt bra och fina chefer under hela min karriär,
som har trott på mig och som har låtit mig utvecklas.
Det har känts som mitt företag, jag är född in i det, det
finns på orten, jag har haft och har mitt hjärta här och jag
har alltid gått rak och stolt över att ha jobbat i företaget,
säger hon. Samtidigt har hon hela sitt yrkesliv hållit noga
på jobb respektive ledigt. Hon har jobbat hårt de timmar
hon varit på arbetet och varit ledig på kvällar och helger.
– Jag tycker det är väldigt viktigt, det finns många jobb
men det finns bara en familj och ett liv där utanför och
det ska man vara rädd om, säger hon.
Med den positiva känslan hon har känns det som rätt tid
att checka ut. Nu ser hon fram emot att få äga sin tid och
göra allt på dagtid som hon annars gjort efter halv fem.
– Jag har börjat ”pensions-träna” sedan årsskiftet genom
att inte jobba på måndagar och det var jättelätt att vänja
sig vid, skrattar Margaretha. Det är helt underbart! Hon
tänker dock inte luta sig tillbaka helt utan har planer på
att bli god man och att arbeta ideellt för Röda Korset.
ISOVER lär hon inte glömma i första taget, röken från
skorstenarna är det första hon ser när hon drar upp
rullgardinen om morgonen och hon kommer att hälsa på
sina kollegor ibland, numera arbetar även sonen som Produktionsledare i fabriken. Kollegorna vill hon önska stort
lycka till på vägen att ta ISOVER till nya höjder. – Det tror
jag att man kommer att fixa om alla jobbar mot samma
mål, säger hon.
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Margaretha är en mycket omtyckt kollega och Stefan
Jönsson, Avdelningschef på kundservice har arbetat nära
och intensivt med henne under många år. – Maggan är
en varm och förstående person som bryr sig om andra
och vill väl, helt enkelt väldigt ödmjuk. Hon har en stor
kunskap om våra processer och flöden på ISOVER, som
hon har byggt upp under alla år i Billesholm, och naturligtvis blir hon en person som många vänder sig till vid
frågetecken.
Tack Margaretha för dina insatser under alla år, vi önskar
dig en riktigt härlig pension!

