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ÄLVÄNGEN. Nu ska Ales 
båtägare kunna handla 
på hemmaplan.

Älvängens Marinser-
vice har startat upp sin 
verksamhet sedan ett 
antal veckor tillbaka.

– Jag börjar i liten 
skala, så får vi se vart 
vi landar i framtiden, 
säger Rolf Skånberg.

Rolf Skånberg, 55, är försäk-
ringsmäklare i grunden och 
har haft eget företag inom 
just denna verksamhet sedan 
1991. Nu vidgar han sina vyer 
och kastar sig in i en helt ny 
bransch.

– Tanken är väl att min son 
ska ta över försäkringsmäkle-
riet helt och hållet vad det lider 
och jag ska kunna styra över 
min tid fullt ut på Älvängens 
Marinservice, säger Rolf Skån-
berg, vars båtintresse föddes på  
allvar 2002 då han köpte sin 
första båt av årsmodell 1980.

– Den byggde jag om helt 
och hållet och fick den klassad 
av försäkringsbolagen till års-
modell 2005, berättar Rolf.

Tre inriktningar
Älvängens Marinservi-
ce kommer inledningsvis att 
bygga sin verksamhet på tre 
olika inriktningar. Det hand-
lar om båtmäkleri, försäljning 
av båttillbehör samt Flexiteek, 
som idag är det bästa och mest 
praktiska alternativet till teak-
däck.

– Det är båtförsäljning-
en som har tagit mest fart så 
här i början. Jag koncentre-
rar mig enbart på motorbåtar 
och lämnar segelbåtar därhän, 
säger Rolf Skånberg och fort-
sätter:

– Eftersom jag har stor er-
farenhet av mäkleri kändes det 
naturligt att ta upp den här 
tråden i verksamheten.

En hemsida för Älvängens 
Marinservice är under upp-
byggnad och förväntas vara 
klar inom de närmaste två, tre 
veckorna. Just Internet blir en 
handelskanal som Rolf Skån-
berg kommer att lägga mycket 
krut på.

– Jag kommer inte att ha 
något stort lager hemma utan 
vill styra de flesta kunderna att 
beställa via e-post och Internet. 
Man ska kunna beställa varor 
dygnet runt fram till onsdag 
kväll, sedan sker leverans på 
fredag alternativt lördag. Det 
innebär att aleborna kan sitta 
hemma i lugn och ro och göra 
sina beställningar och de slip-
per således att jaga iväg till en 
båtbutik i någon grannkom-
mun, säger Rolf Skånberg.

Älvängens Marinservice har 
upprättat ett samarbete med 
SB Båttillbehör i Stenungsund 
och det är därifrån som Rolf 
Skånberg kommer att erhålla 
sina produkter.

– Jag kommer dock att hålla 
samma priser som butiken i 
Stenungsund, något påslag är 
det inte tal om, försäkrar Rolf 
Skånberg.

Vad det gäller den tredje 
produktgruppen, försäljning 
och montering av Flexiteek, 
säger Rolf Skånberg så här.

– Jag har sålt Flexiteek sedan 
2003 då jag lade det på min 
egen båt. Flexiteek är en rela-
tivt ny produkt i Sverige, men 
har funnits i Norge och Eng-
land ett antal år. Det är ett väl 
beprövat material att lägga på 
fritidsbåtar.

JONAS ANDERSSON

Älvängens Marinservice har
öppnat med handel – och service

Rolf Skånberg blir Ale kommuns första leverantör av båttill-
behör. Älvängens Marinservice heter hans nystartade före-
tag. 
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Fredag 26 oktober

Skadegörelse mot skola
Ett gäng ungdomar iakttas när 
de krossar rutor på Nödinge-
skolan. En polispatrull skickas 
till platsen, men då är gär-
ningsmännen redan försvunna.

En elev på Aroseniussko-
lan i Älvängen får ta emot 
ett knytnävsslag av en annan 
elev. Slaget renderar ett tand-
läkarbesök. Eleverna som var 
inblandade i slagsmålet var i 
13-årsåldern.

Söndag 28 oktober

Våld mot tjänsteman
En taxichaufför som skjutsar 
en kund till Surte blir utsatt för 
våld. Taxichauffören trycker på 
överfallslarmet och ett antal 
taxibilar som befinner sig i när-
heten är snabbt på plats. En 22-
årig man grips av polisen. Hän-
delsen utspelar sig vid fem-
tiden på morgonen.

Klockan 03.40 går inbrotts-
larmet på Mc Donalds i 
Nödinge. En ruta har krossats 
och någon har varit inne i loka-
len. Tillgrepp av gods har skett.

Lägenhetsinbrott i Nol. Gär-
ningsmannen krossar rutan till 
balkongdörren och tar sig in i 
lägenheten. Diverse gods till-
grips.

Måndag 29 oktober

Inbrott i Surte hamn
Okända gärningsmän bryter sig 
in i tio båthus och tre contain-
rar i Surte hamn. Mycket gods 
tillgrips, bland annat däck på 
aluminiumfälg och båtmotorer.

En kvinna i Älvängen går 
hem till sin före detta man och 
tillgriper en dator. Därefter 
åker hon från platsen.

Torsdag 1 november

Stöd av julpynt
Källarinbrott i Surte. Julpynt 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/10 – 1/11: 44. Av 
dessa är ett biltillgrepp och tre 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Öppet hus

Onsdag 7 nov kl 18-21 öppnar vi dörrarna och ger 
dig tillfälle att träffa elever och lärare under 

trevliga former. 

Kl. 18.30 respektive 19.30 har du även möjlighet få veta mer 
om våra olika program.

Du bjuds på en lättare buffé.

Välkommen in...

www.alegymnasium.ale.se

Ale gymnasium

HöstkonsertHöstkonsert
med blåsorkestern Larmet 10 nov kl 19

Folkets Hus Älvängen
Biljetter vid entrén 40:- under 15 år gratis.

Medarrangör: Ale Kommun

Gästvokalist: Cissi Karle
En blandning av James Bonds suite till
West Side Story. Blues, Dixiland och 
New Orleans.

Konferencier: Kent Carlsson

Fika fi nns att köpa!


