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HERRKLÄDER
Jackor, byxor, kavajer, tröjor, skjortor

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, 

Tenson, Park Lane, 4 you, Jack & Jones

Jackor, byxor, kavajer, kjolar, tröjor, toppar

Esprit, Jackpot, Vero Moda, Signature, Ted Nicol, 

Westerlind, Ze-Ze

DAMKLÄDER

JEANSREA
från 198:-

från 398:-

från 498:-

ÄLVÄNGEN 0303-74 60 12

NÖDINGE. 1953 grun-
dades Everts Bilverk-
stad AB.

Verkstaden har varit 
i familjen Anderssons 
ägo sedan bildandet, 
men i måndags skrevs 
ett nytt kapitel i rörel-
sens snart 55-åriga 
historia.

– Jag är 67 år och 
tyckte det var läge att 
bromsa ner lite grand. 
Det är bra att få in lite 
ny energi, säger Conny 
Andersson som nu sålt 
firman till Jonas Hen-
riksen.

Det var Connys pappa Evert 
som grundade bolaget, idag 
Sveriges äldsta Volkswagen-
verkstad som har kvar sitt fir-
manamn. 

– Jag började att arbeta i 
verkstaden direkt efter att 
jag gått ur skolan, sedan har 
jag blivit kvar. Exakt när jag 
tog över ägandeskapet vet jag 
faktiskt inte på rak arm, säger 
Conny Andersson som ser 
tillbaka på en mycket min-
nesvärd period som egen fö-
retagare.

– Det har varit en fantas-
tisk tid som jag har fått upp-
leva tillsammans med mina 
kunder, säger Conny till lo-
kaltidningen.

Känns det inte vemodigt 

att låta sälja ett anrikt famil-
jeföretag?

– Nej, det tycker jag inte. 
Har man kommit upp i min 
ålder måste det vara godkänt 
att slå av på takten. Dessut-
om känns det oerhört bra att 
det är Jonas som tar över an-
svaret. Han har den erfaren-
het som krävs och den per-
sonlighet som passar in för att 
driva Everts Bilverkstad. Det 
kommer att gå jättebra, säger 
Conny Andersson.

Blir du pensionär på 
heltid nu då?

– Nej, det blir jag inte. Jag 
kommer att arbeta kvar under 
en övergångsperiod, så länge 
Jonas känner att han behö-
ver mig, säger Conny An-
dersson.

Vill njuta av livet
– I framtiden ska jag passa på 
att njuta av livet så mycket jag 
kan. Jag har mitt hus och i käl-
laren står en Porsche. Sedan 
har jag köpt en ny båt som 
jag kommer ägna en hel del 
tid åt. Således tänker jag inte 
sitta hemma i soffan och titta 
på tv om nu någon trodde 
det, fortsätter Conny, som är 
en av Ales största motorpro-
filer genom alla tider. Han var 
med under ÄMK:s glansperi-
od i motocross och på 70-talet 
fick han dessutom möjlighe-
ten att köra såväl Formel-3 

som Formel-1.
I måndags skedde det offi-

ciella övertagandet av Everts 
Bilverkstad AB. Nya ägare är 
paret Jonas och Annika Hen-
riksen. Jonas är sannerligen 
ingen gröngöling i dessa sam-
manhang, utan har drivit egen 
bilverkstad på Hisingen sedan 
1994.

Citroën-verkstad
– Jag har haft en auktoriserad 
Citroën-verkstad, men sålde 
bolaget till Mini-Taxi i Göte-
borg. För ett och ett halvt år 
sedan kom jag i kontakt med 
Conny som berättade om 
sina planer på att trappa ner. 
På den vägen är det, berättar 
Jonas Henriksen som flyttade 
från Göteborg till Nödinge 
för drygt tio år sedan.

– Jag ser enorma möjlighe-
ter för den här rörelsen då Ale 
växer explosionsartat. Mål-
sättningen är att förbli den 
lilla verkstaden där vi lägger 
stor vikt på personlig service. 
Vi kommer att ha en arbets-
verksamhet för att ta kunna ta 
emot alla bilar, men ska speci-
alisera oss på märkena Volks-
wagen, Audi, Skoda, Seat och 
Citroën, avslutar Jonas Hen-
riksen.

Lycka till! Conny Andersson har nu lämnat över ansvaret för Everts Bilverkstad till Jonas 
Henriksen, som tidigare drivit en auktoriserad Citroën-verkstad på Hisingen.
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– Lämnar över ansvaret för Everts Bilverkstadnsvaret för Everts Bilverkstad

I NÖDINGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Nu trycker Conny på bromsen romsen 


