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Årets Företagare i Ale 2007. Dick, Anders och Camilla Sporre på Surte Åkeri fick i samband med frukostmötet under Alemäs-
san ta emot Företagarnas prestigefulla utmärkelse. Utdelningen förrättades av ordföranden i Ale, Bengt Englund, vice ordfö-
rande Peter Tifelt och utbildningsansvarige Tage Lindström.      Foto: Allan Karlsson

Det finns ödmjuka människor, 
mer ödmjuka människor och 
så finns det Sporre. Syskonen 
Sporre fick nyligen ta emot 
Företagarnas prestigefyllda 
utmärkelse, Årets Företaga-
re. Deras kommentar; "Det 
är ett bevis på att vi i alla fall 
inte har misslyckats".

Nä, det har de sannerligen 
inte gjort. Företaget har ex-
panderat kraftigt, anställt yt-
terligare sju personer på tre 
år, investerat 17 Mkr i nya 
fordon, byggt ut hamnen och 
mycket mera. 

Men framgångarna har inte 
varit gratis och långt ifrån be-
kymmersfria. Pappa Rune 
Sporre hade precis tagit över 
åkeriet, då beskedet 1974 
om Glasbrukets nedlägg-
ning kom. Ett hårt slag, men 
det skulle komma ännu värre 
tider.

– Ja, företaget repade sig 
efter Glasbrukets sorti. Vi hit-
tade nya områden och 80-talet 
blev en positiv tid. Lagerho-
tell och magasin i kombina-
tion med Surte hamn var en 
bra början. 1989 bestämde vi 
oss för att köpa loss hamnen 
från kommunen. Vad som 
sedan hände i början av 90-
talet har väl ingen glömt, på-
minner Dick Sporre, 45, äldst 
i syskonskaran.

Där stod Surte Åkeri med 
tomma magasin, en hamn som 
krävt utlandslån och mitt i 
en konjunktur med skyhöga 
räntor. Året var 1992.

– Den tiden glömmer vi 
aldrig. Det var enda gången 
som vi har tvingats säga upp 
någon. Hur som helst fick 
vi kämpa oss ur knipan och 

när hjulen väl började snurra 
igen tog det rejäl fart. Köpet 
av hamnen och magasinen var 
ett lyckokast, säger Dick och 
dagens hamnkapten Anders 
förklarar varför:

–Vi fick en unik produkt, 
där vi kan erbjuda både loss-
ning och lastning vid kajen 
samt lagring i våra magasin. 
Vill de transportera godset 
vidare löser vi det också. Ett 
samtal är det enda som behövs 
sen sköter vi hela kedjan.

Lagring av metaller tog 
länge störst plats, men där har 
konjunkturen svängt och nu är 
det en annan spridning. Sand 
och vägsalt är ständigt åter-
kommande.

Cement och betong
Annars kretsar väldigt mycket 
runt cement och betong just 
nu. Väg- och järnvägsutbygg-
naden har satt tydliga spår. 
Kalkcementen använder hela 
kedjan, från båt till silo till 
vulkbilar – och iväg.

– Vi har precis köpt vår 
fjärde vulkbil och räknar att 
köra ut 105 000 ton cement i 
år, säger Dick. Ökningen i ton 
blir cirka 400%.

Utvecklingen för företaget 
är god på flera håll. Nord-
form (gamla Skanska Prefab i 
Älvängen) har tecknat ett fy-
raårsavtal med Surte Åkeri för 
transport av betong.

– Det är vårt största avtal 
någonsin och det känns själv-
klart helt fantastiskt. Trygg-
heten blir en helt annan när 
vi har en sådan kund. Jobben 
för alla anställda är säkrade 
och hur ofta vågar man lova 
något sådant, säger Dick.

Syskonen Sporre har alla 
börjat ganska unga i företa-
get. Alla utom Camilla som 
faktiskt har väntat tills nu.

– Hon har varit med, men 
inte känt att hon har kunnat 
tillföra något. Hon kan inget 
om lastbilar menar hon, men 
numera är åkeriet bara en del 
och det har lockat hit henne, 
säger vd och storebror Dick 
nöjt.

Camilla ska försöka ta över 
ansvaret för fastigheterna, då 
pappa Rune tillbringar allt 
mer tid i Spanien.

– Det är naturligt och bra 
om vi kan bli insatta i allt nu. 
Anders har fullt upp i hamnen 
och jag har så det räcker på 
kontoret. Det blir perfekt att 
Camilla kommer in någon dag 
i veckan och sköter om papp-
rena.

Verksamheten med last-
bilstransporter tillhör annars 
ett område som inte allmän-
heten är särskilt förtjust i.

– Vi kör inte runt i våra last-
bilar för att det är roligt, utan 
för att någon vill ha något. De 
riktiga bovarna är transport-
köparna, menar Dick och för-
tydligar:

– Vårt konsumtionssam-
hälle ökar behovet av varu-
transporter. När det gäller 
miljötransporter av till exem-
pel sopor har vi nästa skandal. 
Vi skapar mängder av onödi-
ga transporter. Istället för att 
bygga anläggningar så vi kan 
bränna maximalt på hemmap-
lan, sorterar vi och transpor-
terar sopor över hela landet. 
Miljötransporterna spyr ut 
gift.

Miljöfrågor viktiga
Miljöfrågorna är viktiga i fö-
retaget. Just nu hjälper de 
till att lasta förorenade jord-
massor som ska skeppas till 
Norge.

– Det är en svår hantering, 
men vi har hittat ett funktio-

nellt system. 100% säkert blir 
det aldrig, påpekar Anders.

Att vara med och arbeta i 
själva verksamheten ser brö-
derna Sporre som självklart.

– Det har vi alltid gjort. 
Genom att vara med på golvet 
förstår vi också de problem 
som uppstår. Hos oss kan alla 
köra truck, lasta en pall och 
så vidare. Det har alltid fun-
nits en flexibilitet i företaget, 
där alla kan hjälpa till där det 
behövs, menar Dick.

Hedrande
Utnämningen till Årets före-
tagare kom inte helt överras-
kande.

– Nej, jag sitter ju med i Fö-
retagarnas styrelse och när de 
bad mig lämna rummet för-
stod jag vad som var på gång, 
berättar Dick.

Det betyder inte att det var 
mindre hedrande.

– Det är oerhört roligt att 
vår verksamhet uppmärksam-
mas och det känns bra att om-
världen är intresserad av vad vi 
gör, menar Anders.

Framtiden handlar om full 
fart framåt – i tio år.

– Sen ska vi ta oss en fun-
derare. Vi får se hur långt vi 
har kommit, men det hade 
varit skönt att kunna dra ner 
på takten runt 55 år.

Det kanske kan bli ännu 
tidigare om det fortsätter så 
här...

SURTE ÅKERI
Grundat: 1974
Ägare: Familjen Sporre; Rune, 
Barbro, Dick, Anders och Camilla.
Omsättning: 50 Mkr
Antal anställda: 25
Verksamhet: Åkeri, lager och 
hamnverksamhet.
Stora kunder: Nordform Mark- 
och VA-system AB,

SURTE. Familjeföretaget Surte Åkeri förblir i Spor-
res ägo.

När pappa Rune och mamma Barbro drar sig till-
baka återförenas hela syskonskaran.

I lördags fick Dick, Anders och Camilla Sporre 
ett bevis på sin duglighet då de utsågs till Årets 
föregare i Ale 2007.

Syskonen Sporre Årets företagare i Ale:

"Ett bevis på att vi i alla 
fall inte har misslyckats"

Mässvimmel!

Skånbergs biluthyrning kunde med hjälp av sina kontak-

ter inom Shell bidra till att Michael Schumachers vinnar-

bil från 2005 ställdes ut i Ale Arena. Det var inte minst 

Thore Skånberg väldigt nöjd med.

Poppis! Stjärnorna från Let's dance, Annika Sjöö och 

Tobias Karlsson hade det inte bara svettigt på scen. Ef-

teråt var autografjägarna ivriga om att få en signatur.

Jösses! "Idioten" mitt på scen... Sportlifes instruktö-

rer, Petra Sjöö (ja hon heter Sjöö hon också) och Johan-

na Johansson gav publiken dåligt samvete med ett hur-

tigt pass...

Ale kommun hade många intressanta montrar. Här tar Karin 
Blechingberg emot och informerar om sanering.

Samtliga mässbilder: Allan Karlsson
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