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Bakom satsningen står två unga 
företagare i Jönköping, Tobias 
Karlsson och Philip Kroge.

– Vi tyckte de behövdes en 
renodlad sajt för professionel-
la yrkesmaskiner, säger Tobi-
as. Blocket är visserligen ett bra 
annonsforum, men där finns så 
oerhört mycket annat också. 

Att annonsera ut enstaka 
maskiner eller efterlysa någon i 
en tidning kostar som bekant 
lite och det kan ta tid innan an-
nonsen publiceras. Men på den 
här sidan går det lika snabbt att 
annonsera som att skriva och 
skicka ett e-mail.

För att underlätta för dem 
som önskar annonsera har de 
båda unga företagarna använt 
sina kunskaper om Internets 
möjligheter till att göra det så 
enkelt som möjligt för kunder-

Ny marknadsplats 
för grönytemaskiner

na. Det är bara att gå in på si-
dan och fylla i en elektronisk 
blankett. Sedan ligger den ome-
delbart ute, utan kostnad eller 
provision. 

Den som söker efter en spe-
ciell maskin kan på ett enkelt 
sätt sålla fram önskat märke 
och geografiskt område ur det 
sammanlagda utbudet på si-
dan. 

– Det enda man inte får an-
nonsera ut är nya maskiner till 
ordinarie priser, säger Tobias. 
Fjolårsmodeller och demoex 
till nedsatt pris är däremot ok. 
Alla märken är välkomna.

För att finansiera den här 
tjänsten hoppas Tobias och 
Philip på annonser från olika 
företag och tillverkare som vill 
profilera sina respektive varu-
märken.

En ny elektronisk marknadsplats för begag-
nade grönytemaskiner har skapats på nä-
tet. Sidan heter www.yrkesmaskiner.se och är 
upplåten för alla företag, återförsäljare, privat-
personer etc, som vill sälja eller köpa begag-
nat. Annonseringen är kostnadsfri.

Alla kan annonsera ut 
begagnade maskiner 
kostnadsfritt på yrkes-
maskiner.se, berättar 
Tobias Karlsson, en av 
skaparna av denna elek-
troniska marknadsplats 
för grönytemaskiner. 


