
ÄLVÄNGEN. Först var 
Sven Hultgren så sjuk 
att han knappt trodde 
på överlevnad.

Sen fick han en njure 
av sin fru och blev 
därefter egen företa-
gare, då han tog över 
Samhalls verksamhet i 
Älvängen.

Nyligen utsågs han 
till årets nyföretagare i 
Ale 2006.

I grunden är han grundskole-
lärare, men efter tolv år i en 
skola på Hönö kände Sven 
Hultgren att nu är det dags 
att prova på något annat.
Han började på Samhall på 
Öckerö och fick för tio år 
sedan chansen som platschef 
i Älvängen.

– Det var en stor utmaning. 
Jag visste inte särskilt mycket 
om Älvängen. Här upplevde 
jag Samhall som en arbets-

plats med mycket folk, men 
lite verksamhet. Det ville jag 
ändra på, arbetet ska kännas 
meningsfullt, berättar Sven 
och tillägger:

– Tidigare kunde det sitta 
personal och läsa tidningen i 
brist på arbetsuppgifter. Det 
bestämde jag direkt att av-
styra.

Så blev det också.
Sven tog kontakt med 

bland annat Ellos, som han 
erbjöd att tillverka en färdig-
monterad lampa. Den såldes 
sedan på postorder – 60 000 
lampor gick åt.

Meningsfullt
– Då hade vi att göra ett bra 
tag. Alla tyckte det var roligt. 
Vi tjänade inga pengar direkt, 
men vi jobbade och kände oss 
meningsfulla.

En annan positiv effekt av 
Svens ledarskap var att sjuk-
frånvaron sjönk kraftigt.

– Det betyder mycket för 
Samhalls ekonomi, eftersom 
de får stå för hela sjuklönen. 
De anställdas lönebidrag ba-
seras på närvarotimmar. När 
någon är sjuk erhåller Samhall 
således inga pengar, men dä-
remot kostnaden för sjuklö-
nen. Jag har alltid haft en nära 
relation med min personal. 
Det är viktigt att bry sig både 
om de som är på jobbet och 
de som eventuellt är hemma, 
menar Sven.

Framgångarna som plats-
chef på Samhall i Älvängen 
gick ingen förbi. Snart kom 
en förfrågan om inte Sven 
ville ta över verksamheten i 
egen regi.

– Det var omöjligt då, ef-
tersom jag var sjuk. Jag ge-
nomförde en njurtransplan-
tation med hjälp av min fru. 
Operationen lyckades och 
efter fyra månaders sjukskriv-

ning var jag tillbaka på jobbet. 
Hungrigare än någonsin.

Så när frågan dök upp på 
nytt hösten 2004, tvekade han 
inte. I december samma år var 
Sven egen företagare.

Samma mål
– Målet är att driva mitt eget 
Samhall. Det finns inget 
mellan Angered och Trollhät-
tan. Jag har samma mål som 
Samhall, det vill säga att 5% 
av de anställda ska komma ut 
på den öppna arbetsmarkna-
den. Grunden är att tillhanda-
hålla ett meningsfullt och ut-
vecklande arbete åt de med fy-
siska eller psykiska arbetshan-
dikapp, förklarar Sven.

Men kan man driva Sam-
hall i privat regi?

– Ja, det är som vilket före-
tag som helst. Jag måste ha in 
mina ordrar för att kunna be-
hålla personalen. Att du har 
lönebidrag innebär inte att 
de är gratis. Att hitta kunder 
med uppdrag som passar oss 
är inte heller alltid så lätt. Nu 
har vi nischat vår verksamhet 
ganska stramt, men tappar vi 
vår största kund – Toyota – 
får vi snabbt tänka om, svarar 
Sven.

Finns det fördelar med 
att vara egen gentemot att 
driva samma verksamhet i 
Samhalls regi?

– Absolut. Älvängen Indu-

stri & Utveckling ses som ett 
företag på ett annat sätt både 
bland kunder och den breda 
allmänheten. 

Utvecklingsdelen i företa-
get består av att Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen 
och en del privata rehabföre-
taag köper arbetsplatser, där 
Sven har till uppgift att bidra 
till en positiv rehabilitering 
för person i fråga.

Hur trivs du som egen 
företagare då?

– Utmärkt. Jag älskar frihe-
ten och ansvaret, säger årets 
nyföretagare i Ale 2006.
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Nu har vi miljöbilar i lager!

KÖR PÅ ETANOL ELLER BENSIN.

Ä Å

Feel the difference

EKLANDA
Jolengatan 15
T. 031-751 75 20
Mån–fre 9–18
Lördag 11–15
Söndag 11–15

ALINGSÅS
Verkstadsgatan 3
T. 0322-159 50
Mån–fre 9–18
Lördag 10–13

KUNGSBACKA
Varbergsvägen
T. 0300-57 01 02
Mån–fre 9–18
Lördag 10–14

KUNGÄLV
Bultgatan 38
T. 0303-20 81 05
Mån–fre 9–18
Lördag 10–14

LANDVETTER
Eskilsby
T. 031-94 51 05
Mån–fre 9–18
Lördag 10–14

STENUNGSUND
Ängsvägen 3
T. 0303-77 15 50
Mån–fre 9–18
Lördag 10–14

C2O 169 g/km Bl. körn. 0,7 l/mil
Bilen på bilden kan vara extraustrustad.

FÅ EN MILJÖPREMIE PÅ FÅ EN MILJÖPREMIE PÅ 
- 10.000 kr !- 10.000 kr !

Passa på förPassa på för
omg. leverans!omg. leverans!

Samt enMILJÖPREMIEpå - 10.000 kr

ord. pris 178.200:-

Välj till Hgv 5.000 kr
Metallic 3.900 kr

Farthållare, Luftkonditionering, CD-radio,
Antisladdsystem, 15” Designfälgar, 6 x Airbag,
Eluppvärmd vindruta

168.000 kr

FordFocus Style 1,8 125 hk FFV
Blanda i
samma tank

Blanda i samma tank!

16”

Vard. 09.00-18.00, lörd 10.00-15.00
Bultgatan 38. Tel 0303-20 8105

Hitta din egen 
morot!
Friska Tags aktivitets-

kort har satt Ale i 
rörelse. De riktar sig 

till ung som gammal med 
chans på fina priser; Spa-
weekend eller heldag på 
Liseberg. Så glöm inte att 
posta ifyllt kort senast 10 
juni. Kanske det har varit 
en morot för att öka moti-
vationen? Motivation är ju 
den viktigaste ingredien-
sen vid förändringsarbete. 
Det handlar om att väga 
fördelar mot nackdelar – 
vilka vinster finns med att 
bli mer aktiv? Saker som 
underlättar motivation kan 
vara stegräknare, positiva 
förebilder, skriva dagbok 
eller belöningar. Och 
framför allt gör det som 
du tycker är kul!

Vi kan alla förändras, jag 
har sett människor som gått 
från soffpotatisar till regel-
bundna motionärer. Ibland 
är det dramatiska föränd-
ringar men oftast är de små 
men med positiva effekter. 
Jag har också träffat per-
soner som tyckt att det är 
svårt, kanske rent av omöj-
ligt. Det handlar alltså om 
en process och var i den 
processen personen befin-
ner sig - hur pass mottaglig 
hon/han är för en livsstils-
förändring. 

Att utveckla en ny vana 
tar tid. Vi är alla vanemän-
niskor i någon bemärkelse. 
Våra vanor tar oss igenom 
dagarna och ger oss en 
bekväm rutin som förser 
oss med en grund att stå 
på inför utmaningar. När 
människor börjar bli fysiskt 
aktiva måste de ändra sina 

rutiner för att den nya akti-
viteten ska passa in. Det kan 
medföra en viss stress som 
vi måste klara av med hjälp 
av viljestyrka. Tänk på att 
lite är bättre än inget och att 
mer är bättre än lite.

Ibland kan det underlätta 
att ta hjälp av någon annan. 
Coacher finns idag inom de 
flesta verksamheter; chefs-
coach, inredningscoach, 
hälsocoach osv. Inom Friska 
Tag kommer fem personer 
att få möjligheten att bli 
coachade av mig som är 
hälsopedagog och dietisten 
Hanna Settergren. Vi söker 
dig som är kvinna (20 och 
45 år) och som vill ha hjälp 
med att nå personliga mål. 
Coachningen sker i samar-
bete med Alekuriren där ni 
alla kommer få möjligheten 
att följa deltagarnas resa. Är 
du intresserad? 
Kontakta mig! ann-sofie.
jonssonale.se eller 0704-
320705.

”Även små förändringar 
kan betyda mycket.”

Ann-Sofie Jonsson

Sven Hultgren dirver sitt eget samhall
Det gjorde honom till årets nyföretagare 200606

Efterlyses!
I samband med ett 
inbrott natten till tors-
dag på Repslagarmuseet 
i Älvängen försvann den 
historiskt värdefulla cykeln 
som är en av banans käraste 
ägodelar. Ser eller hör ni 
något om den kontakta 
omedelbart Repslagarmu-
seet på telefon 
0303-749910

SVEN HULTGREN
Ålder: 52
Bor: Sjövik
Familj: Gift, tre döttrar
Intressen: Motion, badminton. "Jag 
löper gärna lite i skogen."
Helst på semestern: "Det har jag 
helst på vintern. Jag gillar att åka 
utför."
Bonusfakta: Fick transplantera en 

njure som han fick av sin fru 2003. Är 
idag kärnfrisk.
Aktuell som: Utsågs till årets 
nyföretagaren i Ale 2006. Driver 
Älvängen Industri & Utveckling. 
Ett företag som härstammar från 
Samhalls tidagare verksamhet i 
Älvängen.

Sven Hultgren, årets nyföretagare i Ale 2006, tog över Samhalls verksamhet i egen regi i de-
cember 2004. Han tycker bäst om att själv få vara ute i produktionen och hjälpa till där det 
behövs.

HOS SVEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


