
BOHUS. Granne med 
Alekrossen har Plats-
betong AB etablerat 
sig i Bohus.

Det planeras för 
ytterligare industri-
verksamhet i ett 
område på sikt kan bli 
väldigt attraktivt.

– Om vi ser till infra-
strukturen är det helt 
perfekt. Ale är en 
kommun som växer 
och behovet av en 
betongfirma på den 
här sidan älven kan 
bli stort när den nya 
vägen ska byggas, 
säger Johan Engdahl, 
en av delägarna.

I slutet av förra året installe-
rade sig Platsbetong AB som 
första firma på den nya in-
dustrimarken i Bohus. Johan 
Engdahl och kompanjonen 
Per-Anders Norén har inves-
terat någonstans mellan 10-
15 miljoner kronor i en helt 
ny blandare, som har kapaci-
tet att producera 160 kubik 
betong i timmen.

– I praktiken pratar vi dock 
om 100-110 kubik i timmen. 
Den nya blandartypen finns 
bara på några fåtal ställen i 
landet. Det unika med just 
den här sorten är att den har 
en halverad blandningstid på 
betongen, plus att den gör 
betongen mer färdigblan-
dad. Betongen behöver såle-
des inte blandas i bilen, som 
annars är vanligt, säger Johan 
Engdahl.

Platsbetong tillverkar 
betong, men är också be-

hjälplig med gjutning av vil-
laplattor, industriplattor, 
väggar, valv och så vidare.

Ale expanderar
– För tre år sedan köpte jag 
mig en mobil betongblanda-
re, som liknade en dumper. 
Jag har hållit till på Kung-
älvssidan och märkt att ef-
terfrågan successivt har ökat. 
Att vi valde att etablera oss 
i Ale beror på att det är en 
kommun som expanderar, 
det är många nya villor som 
byggs här och snart ska arbe-
tet med den nya vägen påbör-
jas. Av den anledningen ska 
vi också se till att skaffa cer-
tifiering för brobetong, säger 
Johan Engdahl.

Vilken kundkategori 
vänder ni er till?

– Det är både företag och 
privatpersoner. Just nu håller 
vi på att räkna på ett stort jobb 
för Skanska, men småbyg-
garna och hemmafixarna är 
lika välkomna att besöka oss, 
understryker Johan Engdahl 
och fortsätter:

– Det finns hundra olika 
recept på betong. Vi hjälper 
privatpersoner att få just den 
betongen de ska ha.

Hittills har produktionen 
gått på sparlåga, men det 
beror på att rutinerna för 
den nya blandaren har be-
hövts trimmas in.

– Nu känner vi oss redo 
att börja leverera ordentligt 
eftersom allt fungerar pro-
gramenligt, avslutar Johan 
Engdahl.
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Fredag 26 januari

Inbrott i Bohus
Lägenhetsinbrott i Bohus. Tju-

varna tar sig in i lägenheten genom 
att bryta upp ett köksfönster.

Lördag 27 januari

Kvinna misshandlad
En ung kvinna misshandlas av 

två andra unga kvinnor i Nol. Hän-
delse inträffar vid halv tolv-tiden 
på kvällen. Vittnesuppgifter finns 
i ärendet.

Ett vittne anmäler en skadegö-
relse sedan hon har sett en yngre 
man sparkat sönder glaset till en 
busskur vid Jennylund i Bohus.

Söndag 28 januari

Villainbrott
Villainbrott i Nol. En ruta till 

husets altandörr krossas. En per-
sonbil tillgrips i samband med 
inbrottet.

Ett olaga hot anmäls i Nödinge. 
Ärendet är relationsbetingat.

Måndag 29 januari

Inbrott på Tempo
Inbrott på Tempo i Nol. Gär-

ningsmännen slår sönder entré-
dörren till butiken och tillgriper 
tobaksvaror och konfektyr.

Garageinbrott i Nol. En hammare 
och en slägga stjäls.

Tisdag 30 januari

Kvinna påkörd
En kvinnlig fotgängare blev på 

kvällen påkörd av en bil på E45 i 
Nol. Kvinnan fördes till Kungälvs 
sjukhus med allvarliga skador.

Onsdag 31 januari

Skadegörelse på skola
Nolskolan utsätts för skadegö-

relse. Någon har krossat ett glas-
parti till skolans entrédörr.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/1 – 1/2: 40. Av dessa är 
tio bilinbrott och tre biltillgrepp.

LAGERRENSNING

Bilhallen
Linus 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Peter, Robban och Linus  hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Alfa Romeo GTV 2,0 -96 79.900 kr 
Alfa Romeo GTV 3,0 V6 -97 114.900 kr 
Audi A4 1,8T Fullserv.-00 99.900 kr 
Audi A6 2,4 V6 165 Hk -99 99.900 kr 
Audi A6 Quattro,Fullser.-01 114.900 kr 
BMW 116 i Kombi -05 164.900 kr 
BMW 318 iA E36 Fullser.-98  69.900 kr
BMW 525 i Sedan -94 29.900 kr 
BMW 545 ia Kombi -04 439.000 kr 
BMW X5 3,0d SUV -02 299.000 kr 
Cadillac De Ville 202hk -92  54.900 kr 
Chevrolet Astro GMC -90 19.900 kr
Chevrolet Trans 3,4 -02 164.900 kr 
Chevrolet Trans 3,4 -01 109.900 kr 
Chevrolet Van V8  7-Sits.-97 129.900 kr 
Chrysler Grand 160Hk-98 64.900 kr 
Citroën Berlingo 1,9D -02 59.900 kr 

Dodge Durango V8 SUV-98 109.900 kr 
Dodge MagnumRAM V8-99149.900 kr 
Honda CR-V 2.0 -03 154.900 kr 
Honda CR-V RVSI SUV -01  109.900 kr
Hyundai Atos Prime GLS-03 49.900 kr
Hyundai Sonata 2,0-02 99.900 kr 
Kabe Briljant Husvagn,-78 24.900 kr 
Lexus LS 400 V8 Sedan -92 59.900 kr 
Lincoln Town Car Sedan -96 79.900 kr 
Mazda 626 1,8 Sedan -96    29.900 kr
Mitsubishi Pajero 7sits. -01 139.900 kr 
Nissan Primera SE-98 29.900 kr
Nissan X-Trail 2,2 dci -05 219.900 kr 
Opel Corsa 1,2 Njoy -03 69.900 kr
Opel Omega 2.5 V6 -97 44.900 kr 
Opel Vectra 1,8 GL -98 29.900 kr
Opel Vectra 2,0 GL -97  36.000 kr 
Peugeot 406 2,0 Sedan -00 49.900 kr
Renault Laguna 1.8 16v -02 84.900 kr 
Renault Scenic 1,8 16v -02 89.900 kr 
Renault Scenic 2,0 -04 124.900 kr 

Veckans bil
levereras

fulltankad

S
LOTTSGÅRDEN

S

häst- & ridskola

Lär dig om hästar,   
med hästar hos oss

Vi har mer än ridlektioner, 
t ex turridning för barn och vuxna, 

kurser, läger, m m.

Kanske är du osäker...
Kanske vill du hålla på med hästar men 

vill inte rida...
Vänd dig till oss!

Ni når oss säkrast mellan kl 12-13
på tel 0704-24 23 42 eller 0707-20 14 70

Betongfirma på plats i Bohus

Johan Engdahl är en av två delägare i Platsbetong AB som etablerat sig i Bohus, alldeles i 
närheten av Alekrossen. 

I BOHUS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


