
NOL. För ett år sedan 
såg det ut som om 
Three West skulle få 
packa ihop och fly 
fältet.

Fastigheten där före-
taget hyrde var inlöst 
för att bereda plats för 
väg- och järnvägsut-
byggnaden.

– Det är glömt nu. Vi 
har fått en nytändning 
och vår situation har 
aldrig varit bättre än 
idag, säger vd Berndt 
Schmeikal när Alekuri-
ren hälsar på i de nya 
lokalerna.

Tvisten med kommunen och 
Vägverket slutade i helt ny-
renoverade lokaler tvärs över 
gatan på Tudors gamla indu-
striområde (numera kallat Nol 
Teknikpark).

– När vi väl kom överens 
om tagen har allt gått bra. Vi 
fick en ersättning på 100 000 
kronor, eftersom vi tvinga-
des flytta vår verksamhet. Det 
motsvarar ungefär en tredjedel 

av den totala flyttkostnaden, 
säger Berndt Schmeikal.

I backspegeln kan konsta-
teras att oroligheterna för ett 
år sedan till stora delar berod-
de på brister i informationen. 
Företagen utgick från en sak, 
myndigheterna från en annan.

– Ansvaret var självklart 
deras och jag hoppas någon-
stans att kommunen har lärt 
sig något av läxan. Det här får 
inte hända igen. När det gäller 
inlösen av fastigheter och sär-
skilt när det är företag med 
anställda inblandat kan man 
inte vara nog försiktig, menar 
Schmeikal.

Bakgrunden till tvisten var 
att fastighetsägaren i början 
av förra året sade upp hyres-
gästerna som varken reagera-
de eller agerade. De levde i 
tron att Vägverket skulle stå 
för alla flyttkostnader om före-
tag tvingades flytta. Den infor-
mationen hade gått ut tidiga-
re på ett möte som kommunen 
tagit initiativ till. Vägverket å 
sin sida hävdade att företag ut 
gällande hyreskontrakt inte 
kunde räkna med någon kom-
pensation.

Nappade
Efter en het debatt och om-
fattande protester kom således 
ett förslag om en "flyttpeng" 
på 100 000 kr för Three West 
och 200 000 kr till Legosvets. 
Schmeikal nappade och Lego-

svets backade.
I ljusa och rymliga lokaler 

har Three West nu fått en ar-
betsmiljö som är milvis bättre 
än den tidigare och motivatio-
nen är på topp.

– Det här blev en nytänd-
ning för hela företaget. Svens-
ka Hus har varit fantastiskt 
tillmötesgående och ställt upp 
med allt som vi har önskat i lo-

kalerna, säger Schmeikal och 
berömmer sin nya hyresvärd 
flera gånger.

Dessutom sköt orderin-
gången i höjden, självklart i 
samband med att flyttlasset 
skulle gå.

– Vi har tagit över en verk-
samhet, där vi monterar slip-
maskiner. Det är ett oerhört 
tryck på den sidan just nu. Ti-

digare gjorde vi bara service 
på plåtbearbetningsmaskiner, 
men så gick vi över till att även 
tillverka verktyg till stansma-
skinerna. Varför skulle vi bara 
tjäna pengar på maskiner som 
står stilla? Nu har vi en bättre 
bredd. Verktyg behövs alltid, 
säger Schmeikal som gjorde 
klart med ytterligare en an-
ställd i dagarna.

Inte bara Three West är 
nöjda. Näringslivschef i Ale, 
Jerry Brattåsen gläds också.

– Det känns självklart väl-
digt bra att allt har löst sig på 
bästa sätt. Företaget går en 
spännande framtid till mötes.
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Semester eller FesterSemester eller Fester
Vi har kläderna.Vi har kläderna.

• • •

"Allt är glömt, vi har fått en nytändning"

Öppet: Vardag 10-19 lördag 10-15 söndag 11-15 Ale Torg Tel 0303-22 93 17  www.klippstudion.se

30:-
för båda

High hair
Mini spray+mousse

extra strong 
50ml

Praktisk 
resekit!

Luftigt och ljust. Nu ler lyckan åt Berndt Schmeikal på Three West igen. För ett år sedan såg han ut att få packa ihop sin verk-
samhet, då han höll på att mista sin lokal. Idag är han mer nöjd än någonsin. Kontoren ligger på ett "loft" med bra överblick 
över verksamheten på golvet.

THREE WEST
Grundat: 1993
Huvudägare: Berndt Schmeikal och 
Lasse Janevik.
Antal anställda: 5
Verksamhet: Service på och verk-
tyg till plåtbearbetningsmaskiner. 
Dessutom monterar företaget ihop 
slipmaskiner.

GLAD ATT DET ÄR ÖVER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Three West utvecklas i nya lokalerkaler


