
Pasi har arbetat på bilprov-
ningen under många år medan 
Markus varit runt på diverse olika 
verkstäder. De hade länge pratat 

om att öppna en 
verkstad tillsam-
mans och nu har 
de alltså gjort slag 
i saken.

– Tanken har 
legat och grott i 
tio år. Jag och Pasi 
träffades genom 
rallysporten och 
har successivt låtit 

utveckla vår idé. Nu var 
tillfället det rätta och att 
det blev just Älvängen 
som etableringsort beror 
på att vi fann väldigt än-
damålsenliga lokaler här, 
säger Markus Börjesson.

AC & Bilreparation 
tillhör den rikstäckande 
verkstadskedjan Bilser-
vice och kommer att ha 

ett nära samarbete med EU-bil-
delar.

– Vårt koncept är att erbju-
da bra service, noggrant utförda 
jobb och korta väntetider. Företa-
get präglas också av ett starkt mil-
jötänkande. Vi har exempelvis ett 
avtal med Renova som tar hand 
om allt vårt miljöfarliga avfall och 
Svensk Däckåtervinning som tar 
hand om gamla utslitna bildäck, 
säger Pasi Lehto.

Försäljning och byte av däck är 
nämligen ett annat segment som 
AC & Bilreparationer har valt att 

koncentrera sig på.
– Vi tillhandahåller lågpris-

däck, så att folk ska ha råd att 

byta däck oftare. Det viktiga är 
inte vilket märke som står tryckt 
på sidan av däcket, det viktiga är 

mönsterdjupet, säger Markus 
Börjesson.

Hur har ni upplevt den 
första tiden som företagare?

– Mycket rolig! Telefonen 
har börjat ringa allt mer frek-
vent och kunderna som anlitat 
oss har varit nöjda. Det känns 
jättebra, avslutar Pasi Lehto.
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Öppet: Vard. 9-18 lörd. 10-15
Säljare Linus 0303-24 80 10, Nicklas 0303-23 08 08

I SAMARBETE MED BILBUTIKEN

LAGERRENSNING!
All fi nans endast 2,95%

ÖVER 70 BILAR I LAGER

Bilarna kan säljas mot 
ett mindre tillägg med 
1 års helbilsgaranti!

BMW X5 3,0 D SUV -02
299.000 kr

Cross 90cc
på köpet!

0% ränta
Köp däcken nu

-betala
senare!

Nol • Öppet 08-18 • 0303-74 02 88

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

Ny och skinande ren bilverkstad
– Rallykillarna gjorde slag i saken och startade eget
ÄLVÄNGEN. Glöm olja, fett och 
smuts.

På den moderna verkstaden råder 
det blanka golv och rena väggar.

– Kunderna ska kunna kräva det. 
Vi är båda väldigt noga med att ha 
ordning och reda omkring oss, säger 
Pasi Lehto och Markus Börjesson 
som nyligen slog upp portarna till 
AC & Bilreparation i Älvängen.

Kompisarna Pasi Lehto och Markus Börjesson funderade länge, men 
gjorde till slut slag i saken och öppnade egen bilverkstad i Älvängen. 

TUMMEN MITT I
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Insänt

Söndagen den 18 mars hade ett 40-tal 
medlemmar samlats i Starrkärrs Byg-
degård för att närvara vid årsmötet 

med Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening.
Utomhus rådde busväder, med stormbyar, 
och skurar med omväxlande regn, snö och 
hagel, men inne i bygdegården var det be-
hagligt med ganska hög stämning. Förening-
ens ordförande, Inga-Britt Karlbom, häl-
sade de närvarande välkomna och förklara-
de mötet öppnat. Hon tände ett ljus, och de 
närvarande hedrade de medlemmar som gått 
bort under året med en tyst minut.

Till att leda mötet valdes Hugo Wall-
berg.

Verksamhetsberättelse och kassarapport 
gicks igenom, varefter årsmötet, enligt revi-
sorernas förslag, lämnade styrelsen ansvars-
frihet för verksamhetsåret.

Till ordförande för kommande verksam-
hetsår omvaldes Inga-Britt Karlbom. Några 
styrelseledamöter hade avsagt sig omval, 
varför till ny ordinarie ledamot i styrelsen 
valdes Berit Johansson och till ersättare i 
styrelsen valdes Inga-Lill Camitz.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens för-
slag om oförändrad medlemsavgift, nämligen 
100 kronor per år. 

Ordföranden redogjorde för årets pro-
gram, som i huvudsak är lika som föregåen-
de år, men med en stor skillnad. Museet har i 

många år hållits öppet för besökare på lördag 
eftermiddag, men de senaste åren har besöks-
antalet minskat, varför styrelsen har beslutat 
att ha öppet på söndagar mellan 13-16, med 
möjlighet att köpa kaffe för de besökare som 
så önskar. Det är styrelsens förhoppning att 
detta skall falla väl ut.

Ordföranden påpekade också att med-
lemsantalet minskat de senaste åren, varför 
hon uppmanade de närvarande att värva nya 
medlemmar. Ordföranden slutade med att 
tacka en avgående styrelseledamot, Sven 
Karlsson, för mycket goda arbetsinsatser 
och överlämnade en blomma.

Till föredragshållare, underhållare, hade 
inbjudits Margareta Söderström, dotter till 
”Västgötarnas västgöte”, Sixten Bengtsson, 
vanligtvis kallad ”Västgöta-Bengtsson”. Hon 
lämnade en livfull redogörelse över sin fars 
liv, och att auditoriet var intresserat framstod 
genom att det var knäpp tyst i salen med av-
brott endast för skrattsalvor vid någon rolig 
episod eller historia.

Hon avslutade med några ord från en 
gammal gumma någonstans i Västergötland: 
”Jag är så glad över att få va nöjder”.

Det är väl en tänkvärd tanke för de flesta 
av oss.

Årsmötet avslutades med kaffe och dopp 
och gemytlig samvaro.

Gerhard Andersson

Årsmöte med Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening

Kommunens bolag 
höll stämma
ALAFORS. Alebyggen redovisade en 
imponerande vinst på +38 miljoner 
kronor 2006.

Hälften av pengarna är från försälj-
ningen av Ale Torg.

– Pengarna behövs och bolaget 
kommer att behöva redovisa positiva 
resultat även framledes, eftersom 
vi har många fastigheter som börjar 
komma upp i åren och behöver vård, 
sa verkställande direktören, Lars-
Ove Hellman.

Första bolagsstämman höll Ale Utveckling 
AB. Näringslivsbolaget kunde genom vd Jerry 
Brattåsen bland annat berätta om en fortsatt 
satsning på nyföretagande.

– Det är ett av våra svagaste områden i kom-
munen. Aleborna startar väldigt sällan eget. 
Det vill vi uppmuntra till och vi hade i början 
på året 32 nyfikna på ett seminarium. Det är 
rekord.

Brattåsen berättade också att det som åter-
stått av industrimark på Rödjans väg i Nödinge 
har sålts under året. Stora förväntningar på vad 
Energiteknikcentrum kan föra med sig hänger 
också i luften när Ale Utveckling talar.

– Mest nöjd är jag ändå med att vi äntli-

gen har fått upp de omdebatterade skyltarna 
med texten "Välkommen till Ale" på, avsluta-
de Brattåsen.

Alebyggens bolagsstämma blev den sista 
som ordförande för Lars-Helge Johansson 
(s) som varit med från tidig start. Han avtack-
ades tillsammans med sin styrelsevän, Bengt 
Englund (c).

– Ert engagemang har betytt oerhört 
mycket för Alebyggens utveckling. Stort tack, 
sa fullmäktiges ordförande, Inga-Lill Anders-
son (s).

Dessförinnan hade vd Lars-Ove Hellman 
hunnit berätta om både glädjeämnen och be-
kymmer. Han redovisade för församlingen en 
vinst på drygt 38 miljoner kronor, varav hälf-
ten från Ale Torg.

– Vi kommer att behöva fortsätta göra re-
sultat på runt +10 miljoner kronor för att klara 
renoveringen av fastighetsbeståndet samt att 
ha råd att engagera oss i någon ny form av ex-
ploatering. Det vi ser framför oss den närms-
ta tiden är ändå att Alebyggen främst bör ägna 
sig åt drift, skötsel och underhåll. Underhålls-
insatserna kommer att behöva utökas för att 
hålla kvalitén, sa Lars-Ove Hellman.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


