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För sex år sedan var Lars Sahl-
berg med och startade upp 
ett bemannings- och rekry-
teringsföretag inom handels-
sektorn. Tidigare har Sahl-
berg en lång bakgrund inom 
dagligvaruhandeln.

– Under min korta tid här 
i Älvängen kan jag konstatera 
vissa likheter mellan de båda 
branscherna, i båda fallen 
handlar det mycket om pro-
duktförsäljning. Det gäller att 
använda säljytan på ett sådant 
effektivt sätt som möjligt. 
Det finns dock en stor skill-
nad och det är att våra kunder 
kräver kunskap och det beho-
vet måste vi tillgodose, säger 
Lars Sahlberg.

Vad är fördelen med att 
ingå i en större koncern 
som Beijer?

– Jag ser en rad fördelar, 
bland annat när det gäller vår 
marknadsföring och möjlig-
heten att kunna köpa in stora 
inköpsvolymer och på så sätt 
få ner priserna. Sedan så har 
vi Beijer Akademiskola där vi 
kontinuerligt skickar vår per-
sonal på utbildning i produkt-
kunskap. Det är en oerhörd 

styrka efter-
som vi själva 
sitter på ut-
bildningen. 
För kunder-
na är det en 
trygghet, då 
bemötan-
det ska vara 
samma i lan-
dets alla Beijer-butiker.

Vad ska vara signifikativt för 
just er verksamhet?

– Kunderna ska hitta vad de 
vill ha, det ska finnas en val-
möjlighet mellan proffs- och 
lågprisprodukter. Tillgäng-
lighet och kunskap är nyckel-
ord för verksamheten.

Byggboomen fortsätter, 
hur märker ni av den?

– Det går för högtryck. För 
oss gäller det att ha en bra 
struktur på anläggningen, så 
att kunderna hittar varorna 
lättare. En bättre effektivi-
tet ska uppnås genom en om-
byggnad, vilken kommer att 
ske under vintern. Till våren 
ska förhoppningsvis kunderna 
se ett nyare och ännu bättre 
Beijer i Älvängen, säger Sahl-
berg.

Beskriv dig själv som före-
tagsledare och hur du ser på 
din roll?

– Jag är av den uppfattning-
en att människan alltid klarar 
av mer än den själv tror. Det 
är lite av mitt jobb att få fram 
det. Som chef är jag tydlig. Jag 
är en arbetande ledare som vill 
ha förståelse för verksamhe-
ten innan jag fattar beslut.

Hur ser du på framtiden för 
Beijer i Älvängen?

– Marknadsföringsmässigt 
är läget jättebra för oss med 
närheten till E45. Ale är dess-
utom en expansiv kommun 
och jag tror att närheten till 
Göteborg kommer bli än tyd-
ligare i framtiden, säger Lars 
Sahlberg som efter en knapp 
månad på sin nya arbetsplats 
trivs alldeles förträffligt.

– Det känns väldigt kul. 
Personalen är oerhört enga-
gerad och har en glöd som jag 
uppskattar. Det är vi tillsam-
mans som ska leda utveckling 
av verksamheten, där min roll 
är att styra skeppet i rätt rikt-
ning.

– Lars Sahlberg ska ge byggföretaget en 
ny dimension

Lars Sahlberg, som är hemmahörande i Lilla Edet, är ny chef 
på Beijers i Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Beijer Bygg-
material i Älvängen har 
fått en ny platschef.

Lars Sahlberg är ny 
inom branschen, men 
har däremot lång erfa-
renhet av handel och 
försäljning.

– Om produkter går 
alltid att lära sig, det 
viktigaste är att enga-
gemanget och ambitio-
nen finns där oavsett 
vad du sysslar med i 
företaget, säger Beijers 
nye företagsledare.

LARS SAHLBERG
Ålder: 40.
Bor: Lilla Edet.
Familj: Fru och två barn.
Intressen: Veteranbilar, snickrande 
på huset och träning i form av inne-
bandy och Friskis & Svettis.
Musik: Morrongänget, Pink Floyd 

och Creedence.
Ser helst på tv: Film och bilpro-
gram.
Tre ord om Ale: Närhet, vänskap, 
potential.
Aktuell: Tillträdde som chef för 
Beijer i Älvängen 1 september.

Byggmax  eller  Vallby

Björk  eller  Ek

Borr  eller  Hammare

Slips  eller  Snickarbälte

Snickeriarbete eller  Golf

snabbfrågor till Peter…
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Beijer i Älvängen har 
rekrytterat ny chef

I ÄLVÄNGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

SPARA 1000-LAPPAR

Gratis synundersökning året om!
Behöver du dessutom glasögon 

bjuder vi på bågen, ca 1000 st. modeller 
att välja mellan! 

ÖPPETTIDER

Dessutom erbjuder vi räntefri 
delbetalning upp till 24 månader. 

1-dagarslinser 6 mån. fr. 1675:-
Månadslinser 6 mån. fr. 675:-
Alla linsvätskor fr. 65:-/st.

MED AV SOCIALSTYRELSEN LEGITIMERADE OPTIKER.

Alla erbjudanden gäller best. gjorda fr 
17/9-07 och inkluderar synundersökning, bå-
gar, ca 1000 st att välja bland. Pris tillkommer 
för högbrytande glas samt behandlingar och 
vissa märkesbågar. Dessa erbjudanden kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

Givetvis kan du också köpa 
bara ett par glasögon...

4.500:-
2 PAR PROGRESSIVA GLASÖGON
Med ett av världs-
marknadens
bästa glas

2 par enkelslipade 
glasögon

11.500:-.500:-
Gäller lagerstyrkor

2 par bifokala
glasögon

22.500:-.500:-
2 par progressiva 

glasögon
Ett mycket bra glas

33.500:-.500:-

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18
(Lunchstängt kl 13-14)

ALETORG För tidsbokning ring

0303-22 90 33
www.aktuelloptik.com

KUNGSBACKA: Storg. 53
SKARA: Marumsgatan 4
SKÖVDE: Långgatan 11

STRÖMSTAD: N. Hamng. 7
VARBERG: Kyrkogatan 15
ESKILSTUNA - KARLSKRONA

LINKÖPING - TÖREBODA

VÄSTERÅS - VÄSTERVIK

VÄXJÖ - ULRICEHAMN

ÖREBRO

GÖTEBORG:
Lindholmspiren 5
Hotellplatsen 2

Redbergsvägen 17
Herkulesgatan 39

Landla torg
SISJÖN: Stora Åvägen 18
MÖLNDAL: Tempelg. 1A
ALE: Nödingevägen 10

ALINGSÅS: N. Strömg. 18
HALMSTAD: Klammerdammsg 20

Grattis

www.blomsterriket.se
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