
BOHUS. Det gäller att 
smida medan järnet är 
varmt.

AB Montano upple-
ver en stor efterfrå-
gan på sina produkter 
och lokalerna i Bohus 
räcker inte till. 

I måndags togs därför 
första spadtaget för 
en tillbyggnad om               
1 000 kvadratmeter, 
som ska ge företaget 
utökat lagerutrymme 
och dessutom förbättra 
logistiken på området.

Ilie Munteanus livsverk 
växer och blir större. Grunda-
ren själv fanns på plats när det 
historiska första spadtaget för 

Montanos nya försäljnings- 
och lagerlokal togs i måndags 
morse. 

– En historisk dag och ett 
stort ögonblick, förklarade 
Ilie som trots pensionering 
brukar besöka företaget två, 
tre gånger i veckan.

– Jag lämnade över ansva-
ret till mina söner, John och 
Tommy, för ett tiotal år sedan. 
Det är roligt att se hur de fort-
sätter att utveckla rörelsen, 
säger Ilie som så sent som för 
två år sedan fungerade som 
ordförande i bolagsstyrelsen.

Det är framförallt försälj-
ningen av smidesdetaljer för 
utsmyckning av bland annat 
grindar, räcken och så vidare, 
som har ökat markant de se-

naste åren. Montano är idag 
Sveriges ledande företag inom 
sin bransch.

– Marknaden har ökat la-
vinartat de senaste fem åren. 
Inredningsprogrammen som 
visas i media är säkerligen 
en del av förklaringen, säger 
Tommy Munteanu.

Montano har ett tiotal åter-
försäljare i landet, som helt 
eller delvis lagerför företagets 
produktsortiment.

– Störst är trycket i Skåne, 
sedan kommer Stockholm 
och Göteborg, berättar John 
Munteanu.

I takt med den ökade efter-
frågan och efter det att de tre 
stora stålgrossisterna har lagt 
ner sina lager i Göteborgs-

området, erbjuder Montano 
numera ett brett sortiment 
av handelsstål. Företaget har 

därför växt ur sina lokaler i 
Bohus. Av den anledningen 
upprättas nu ett så kallat hämt-
lager i en ny lagerlokal, strax 
norr om befintliga byggnader 
på Göteborgsvägen. Nöding-
efirman G.C. Entreprenad ska 
utföra arbetet, som ska vara 
färdigt i slutet av maj. Projekt-
kostnaden uppgår till knappt 
tio miljoner kronor.

– Till skillnad från övriga 
lokaler som är rödmålade 
kommer den här byggnaden 
att ha en färg av silvermetal-
lic. Förhoppningsvis ska den 

smälta in i samhällsbilden på 
ett bra sätt, säger Jim Knuts-
son på G.C. Entreprenad.

Kommer investeringen 
att innebära några nya ar-
betstillfällen?

– Det har redan blivit så. 
Nyligen anställde vi ett par 
personer och det kan bli tal 
om ytterligare någon säljare 
om den positiva utvecklingen 
fortsätter, avslutar John Mun-
teanu.
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Surfa trådlöst hemma  
från 199 kr/mån.
Med Telia Bredband kan du surfa snabbt och säkert, från 199 kr/mån. Just nu ingår en trådlös nätverks-
router och ett modem (värde 1090 kr) så att alla i familjen kan surfa var som helst där hemma, utan 
sladd. I Telia Bredband ingår ett komplett säkerhetspaket med antivirus, brandvägg, automatisk backup 
och säker lagring.

Besök telia.se/bredband, Telias butiker eller återförsäljare.

Erbjudandet gäller för privatpersoner t.o.m. 22/3-07 eller så långt lagret räcker, vid nybeställning av 
Telia Bredband med 18 månaders avtalstid. Erbjudandet kan inte kombineras med andra bredbands-
erbjudanden från Telia. Adsl-modem (värde 495 kr) och nätverksrouter (värde 595 kr) på köpet. Ingen 
engångsavgift. Månadsavgift från 199 kr/mån för 0,25 Mbit/s till 369 kr/mån för upp till 24 Mbit/s. 
Gäller när du ringer med Telia. Avgift för Telia Bas 125 kr/mån tillkommer. Antivirus och brandvägg ingår 
för pc och installeras på datorn. 500 Mb lagringsyta på Telia Säker lagring ingår. Ett trådlöst nätverks-
kort eller liknande i datorn krävs. Telia Bredband kan levereras till nästan alla adresser.

Trådlös 
nätverksrouter

och modem

(värde 1090 kr)

AB MONTANO
Grundat: 1962. 1969 flyttades verk-
samheten till Bohus.
Antalet anställda: 18.
Omsättning: Cirka 30 miljoner 
kronor.
Verksamhetsinriktning: 
Bolagets verksamhet utgör försälj-
ning av stålprodukter och smides-
detaljer för inomhus- och utomhus-
miljö så som trappräcken, inbrotts-
skydd, gånggrindar, staket samt 
diverse utsmyckningsdetaljer. Före-
taget erbjuder även ett brett sor-
timent av stål, plåt, rör, balk med 

mera. AB Montano har två dotterbo-
lag, Montano Förvaltning och Mon-
tano Teknik.
Kunder: Cirka 3 000, dock inga pri-
vatpersoner. De största kunderna 
är Luftfartsverket, Tuve Bygg, Peab, 
NCC och Skanska.
Bonusfakta: Montano har tillver-
kat den jordglob som pryder världs-
naturparken på Liseberg och som 
invigdes av kung Carl XVI Gustaf 1982 
samt om och nybyggnad av Palmhu-
set i Göteborg.

Montano i Bohus växer sig större och starkareoch starkare

BOHUS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

AB Montano i Bohus bygger till. I maj ska en lagerlokal om 
1 000 kvadratmeter stå färdig. Det första spadtaget togs i 
måndags av två generationer Munteanu. I mitten grundaren 
Ilie tillsammans med sönerna John och Tommy som driver 
rörelsen idag.

John och Tommy Munteanu visar upp några av de stålprodukter och smidesdetaljer som Mon-
tano tillhandahåller.

– Ny lagerlokal står färdig i maj


