
NÖDINGE. Audio Video 
har gått i graven, men 
det mesta är ändå sig 
likt.

Peter Back är nämli-
gen kvar, men nu friare 
än någonsin.

– Det här tjänar alla 
på, både kunderna och 
jag, säger han.

I förra veckan var det nypre-
miär på Ale Torg. Peter Back 
som tidigare drivit Ale Audio 
Video har bytt kostym och 
butiken heter nu Peters Di-
gitala.

– Snyggt namn, skrattar 
Peter.

Istället för att tillhöra en 

stor rikskedja har han valt att 
ansluta sig till en mindre in-
köpsorganisation utan med-
lemsavgifter.

– Vi kallar oss Digitalbuti-
kerna och gör gemensamma 
inköp till samma priser som 
Audio Video. Skillnaden är att 
vi sedan gör vad vi vill. Vi styr 
vår marknadsföring och vilka 
aktiviteter vi vill göra, berät-
tar Peter och tillägger:

– Dessutom kan jag köpa in 
de märkesvaror som efterfrå-
gas. Jag är inte tvingad att ta 
in en teve som ingen vill köpa 
i Nödinge. Jag köper in det 
som den här butiken säljer.

Peter Back började på Ale 
Torg 1999. Det har varit sju 

lärorika år, men inte bekym-
mersfria.

– Jag och butiken var efter 
några jobbiga år i stort behov 
av en nystart. Det här känns 
kanon. Vi har byggt om bu-
tiken på ett sätt som jag tror 
kommer att tilltala kunder-
na mer. Allt är lättöverskåd-
ligt och enkelt att hitta, säger 
Peter.

Digital-TV
Peters Digitala kommer att 
rikta in sig på Digital-TV, 
telefoni, foto och stereo. En 
del tillbehör kommer också 
att finnas, men CD-skivor 
och DVD-filmer får litet ut-
rymme.

– Det blir inga topplistor, 
utan endast rea-skivor. Det är 
det enda som säljer idag. De 
heta CD-skivorna köps mest 
av ungdomar och de laddar 
ner dem från nätet, så är det 
bara, berättar Peter.

Störst utrymme i butiken 
får teven. Den 24:e septem-
ber släcks det analoga nätet i 
Ale. Innan dess bör en digital-
box ha införskaffats.

Släcks 24 september
– Det gör man klokt i att 

göra redan i vår. Efter som-
maren kommer det att vara 
långa kölistor för de som vill 
ha hjälp med installation. Jag 
var uppe i Skara när nätet 
släcktes där. Det var i rent 
utbildningssyfte. Jag ville se 
kundreaktionerna och vilka 
frågor som ställdes. Jag blev 
förvånad över hur många som 
kom in och undrade varför 
inte teven fungerade längre, 
förklarar Peter.

Många väljer även att satsa 
på ny teve i samband med 

teknikbytet. Idag domineras 
marknaden av platt-teven, 
LCD och Plasma. Sedan 
kommer då frågan om man 
ska ha en digitalbox eller en 
parabol.

Hur ska kunden veta vad 
som passar dem bäst?

– Den första frågan du ska 
ställa dig är vilket programut-
bud du vill ha? Fråga nummer 
två är hur kräsen du är med 
bildkvalitén?

Vad har du för råd till 
kunderna?

– Jag tycker de ska komma 
ner till butiken eller prata 
med någon som de har förtro-

ende för. Jag rekommenderar 
däremot inte att åka till stor-
marknaden och ställa frågor. 
Säljarna där har provision och 
det styr vad de svarar.

Hur får jag bäst bild då?
– Plasman är väl fortfaran-

de steget före, men LCD-
teven kommer starkt. För att 
få bäst bild krävs dock att du 
satsar på en parabol. Parabol 
sänder med större bandbredd, 
vilket i slutändan ger en bättre 
bildkvalité.
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FEBRUARIKAMPANJ
Upp till 2.000:- i rabatt på utvalda 
Contura 500-modeller, under hela februari!
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Välkomna in i värmen!

Nytt namn, nya kläder, ny inredning, nya produkter

   Ved & Pelletsvärme
– för våra barns framtid

KERAMISK VEDPANNA MED SUGFLÄKT

•  Sveriges mest sålda
•  Miljömärkt med Svanen
• Robust konstruktion med lång livslängd och rejäl isolering
• Pannverkningsgraden är hela – 91%
•  Teknik med sugande fl äkt ger stabil, miljövänlig och 

 effektiv förbränning
• Stort vedmagasin och stora luckor
• Klarar stora variationer av vedkvalité
• Kan utrustas med pelletsbrännare

SOLO
INNOVA
Vår keramiska ved-
panna med sugfl äkt, är 
en vedpanna lite utöver 
det vanliga. 
SOLO INNOVA fi nns i tre 
storlekar för att passa 
till fastigheter från 
100 m2 upp till 450 m2

uppvärmd yta.

SOLO INNOVA är en vedpanna där tekniken fulländats och våra konstruktörers 
ambition har varit att ta tillvara vedens energi utan att belasta miljön. 

23 680 kronor
rikare! Med en Thermia värmepump minskade familjen 

Kaspersen i Charlottenberg sina värmekostnader 
med 23 680 kronor förra året.

Peter Back har lämnat Audio Video för att vara mer fri i valet av produkter och sättet att 
driva butiken. "Priset är viktigast för konsumenten och nu blir jag riktigt vass."

PETER BACK
Ålder: 41
Bor: Lilla Edet
TV: Stor LCD.
Mobil: "Just nu en Ericsson"
Kamera: "Just nu en Canon"
MP3: "Eftersom jag är teknik- och 
musikfreak så har jag en Ipod 80 GB."
Favoritmusik: Schlager och hård-
rock. "En härlig kombination."

Favorit-tv: Debattprogram. "Men 
klart bäst är fotbolls-VM." 
Vem bjuder du helst på middag?
Min flickvän.
Intressen förutom musik och 
teknik: Resa. "Alpint är kul. Jag bör-
jade åka bräda för några år sedan."

PARABOL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Men Peter Back är sig lik i nya butiken


