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BOHUS. En tillbyggnad 
med 1 000 kvadratme-
ter har givit Montano 
ett ökat lagerutrymme 
och en betydligt bättre 
logistik på området.

I torsdags var det offi-
ciell invigning av de nya 
lokalerna.

Detta firades med 
öppet hus för inbjudna 
gäster.

Montano drabbades av växt-
värk och såg ingen annan utväg 
än att investera i nya lokaler. 
I januari togs första spadta-
get för en lagerlokal, där även 
försäljningskontor med tillhö-
rande utställningshall inryms. 
Slutnotan landade på cirka 11 
miljoner kronor, vilket dock är 
väl investerade pengar enligt 
ägarna.

– Detta var absolut nödvän-
digt. Fördelen är att vi äger 
alla fastigheter själva och att 
vi kan växa ytterligare, säger 
Tommy Munteanu som 
driver företaget tillsammans 

med brodern John.
Montano bildades 1962 i 

Göteborg, nio år senare flyt-
tades verksamheten till Bohus. 
Företaget sysslar bland annat 
med tillverkning- och monte-
ring av stålkonstruktioner och 
byggnadssmide, samt försälj-
ning av handelsstål, konst- 
och smidesdetaljer.

– Det som ökar är efterfrå-
gan på smidesprodukter och 
handelsstål, säger John Mun-
teanu.

På torsdagens invignings-
firande fick besökarna vandra 
runt i den nya lagerhallen och 
ta del av utställningen, som 
bland annat omfattar trapp-
räcken, inbrottsskydd och di-
verse utsmyckningsdetaljer.

– Vi är mycket nöjda med 
den här dagen och vi tackar 
de besökare som tog sig tid 
att komma hit, avslutar John 
Munteanu.

Montano invigde sina nya 
lokaler med öppet hus

Montanos ägare Tommy och John Munteanu tillsammans med 
Gustav Lundinner (mitten), som ansvarar för försäljningen.

AB Montano i Bohus har växt. I torsdags var det officiell invigning för den nya lagerlokalen. Bland gästerna syntes bland annat Jerry Brattåsen och Kjell 
Lundgren från Ale Utveckling, som fick sig en guidad tur av Gustav Lundinner och John Munteanu.
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Fredag 9 november

Beskjuten
En 16-årig tjej som är ute och 
promenerar i Nol vid 16.30-
tiden känner plötsligt hur det 
svider till i låret. Det visar 
sig att hon blivit träffad av 
ett hagel, troligtvis från ett 
luftvapen.

Lördag 10 november

Tre personer gripna
Polisen finner anledning att 
kontrollera tre yngre personer 
i Alafors. Det visar sig att miss-
tankarna är riktiga. Samtliga 
är skäligen misstänkta för 
narkotikabrott, innehav och 
eget bruk. De gripna är hem-
mahörande i Ale.

En kund som besöker Netto 
i Älvängen mitt på dagen blir 
bestulen på sin mobiltelefon. 
Kort därefter ser kvinnan en 
annan person i butiken med 
hennes telefon. Således finns 
en utpekad person i ärendet.

Söndag 11 november

Misshandel
Klockan två på morgonen miss-
handlas två män i Älvängen 
av ett ungdomsgäng på 15-20 
personer. För närvarande finns 
ingen misstänkt gärningsman.

Någon tänder eld på ett 
föremål i entrén till Ica Super-
market i Älvängen. Elden släcks 
av butikspersonal innan rädd-
ningstjänsten hinner fram. 
Fem personer har setts i 
anknytning till branden. Vittnen 
finns till händelsen.

Måndag 12 november

Slangning
250 liter bensin slangas från en 
schaktmaskin i Nödinge.

Villainbrott i Älvängen. 
Tjuvarna bryter upp låset till 
ytterdörren och väl inne i 
fastigheten tillgriper de bland 
annat kläder och smycken.

Tisdag 13 november

Villainbrott
Villainbrott i Surte. En fönster-
ruta krossas och gods tillgrips.

Onsdag 14 november

Narkotikabrott
Fyra personer med anknytning 
till Ale grips i Angered, miss-
tänkta för narkotikabrott.

Torsdag 15 november

Inbrott
Inbrott i maskinhallen hos 
Nödinge GK. Diverse elverktyg 
tillgrips.

Totalt anmälda brott under 
perioden 9/11 – 15/11: 66. 
Av dessa är nio bilinbrott, sex 
biltillgrepp och sex skadegörel-
ser av busshållplatser.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:


