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Det är vi som säljer bostäder i ditt område.

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Lilla Edet NYGÅRD
Lantligt belägen fastighet om ca 2,1 ha åkermark med litet skogsparti samt strand-
linje till Gårdsjön. Förhandsbesked från kommunen ang. byggnation av 1-1,5-plans-
villa utan källare om 190 kvm boarea, sam stall/garagebyggnad om 200 kvm. 
Pris 495.000:- eller högstbjudande. Mobil: 0708-28 90 29

Blivande hästgård på strandtomtBlivande hästgård på strandtomt

LILLA EDET
Välskött äldre 1,5-plansvilla med hög mysfaktor, 6 rum och kök varav 3-4 sovrum. 
Matplats i burspråk med panoramautsikt över älven. En fastighet med närhet till 
skola, affärer och härliga vyer. 82 kvm. Pris 1.350.000:- Boka visningstid
Mobil: 0708-28 90 29

LaxfiskeparadisLaxfi skeparadis

LÖDÖSE
Mycket fräscht radhus i två plan om ca 
136 kvm boarea. Genomgående hög
standard. Bra belägen i lugnt och efter-
sökt radhusområde i centrala Lödöse, 
nära skola, service och kommunikatio-
ner.  Pris 1.375.000:-
Boka visningstid.  Mobil: 0708-28 90 29

Lugnt och bra lägeLugnt och bra läge

Barnfamiljens önskedrömBarnfamiljens önskedröm

2:A NOL
Välplanerad och fi n lägenhet om 46 kvm 
i mycket bra skick. Kök, WC, dusch
renoverades 2004. OBS endast en halv-
trappa upp. Lugnt och bra läge.
Föreningen har mycket god ekonomi.  
Vån. 1/3. 46,1 kvm. Avg. 1.697:- 
Pris 525.000:- eller högstbjudande.
Mobil: 0702-333233

KOLLANDA. Det råder 
nya ägareförhållanden 
för Kollanda Grus.

Göran och Arne Tilly 
har nu tagit över ansva-
ret för grustäkten efter 
pappa Bengt.

Sina 72 år till trots 
kommer emellertid Bengt 
Tilly att finnas kvar i 
verksamheten och pen-
sionen får vänta.

Många är de alebor som har 
varit i kontakt med Bengt Tilly 
under dennes yrkeskarriär. 
Egenföretagare blev han första 
gången 1963 då han under ett 
års tid drev Motell Göta Älv.

– Innan dess hade jag arbe-
tat åtta år på Cementgjuteriet. 
Jag ådrog mig dock en dub-
belsidig lugninflammation till 
följd av det utomhusarbete som 
krävdes när vi byggde det nya 
tornet. Läkarna sade till mig 
att göra något annat och av den 
anledningen blev det motellet, 
säger Bengt Tilly.

1964 startade Bengt Tilly 
egen åkerirörelse med Emy-
lund i Älvängen som bas. Han 
började med att köra asfalt för 
en firma i Göteborg och ett och 
ett halvt år senare köpte han sin 
första grävmaskin och anlade 
grusgrop i Rapenskår.

– Det var under den stora 
byggtiden i Skepplanda. Jag 
grävde husgrunder i Skepplanda 
och byggde många skogsvägar, 
berättar Bengt som under en 
tioårsperiod också ägde Alv-
hems Mekaniska Verkstad, det 
som numera är Lorentssons 
Mekaniska.

– Som mest hade jag 13 
anställda, elva personer som 
arbetade ute på fältet och två 
inne på kontoret, förklarar 
Bengt.

1989 sålde Bengt Tilly sitt 
åkeriföretag till Thorstenssons 
i Älvängen, för att istället köpa 

en gård i Kollanda. Det var här 
som Kollanda Grus tog fart och 
vid sidan av grustäkten ägnade 
sig Bengt åt uppfödning av 
köttdjur, bland annat grisar, 
vildsvin och kor.

– Det var minimalt med grus 
som jag sålde till en början, 
men i slutet av 90-talet drog det 
igång på allvar. Faktum är att 
det har hållit i sig sedan dess. 
Framförallt säljer vi oerhört 
mycket hoppsand till Göte-
borg, säger Bengt.

Sedan en tid tillbaka är det 
sönerna, Arne och Göran, som 
har ansvaret för verksamheten 
fullt ut. Vid sidan av grusgro-
pen kommer bröderna att fort-
sätta med entreprenadarbeten, 
så som vägar, husgrunder och 
avloppsanläggningar.

– Just nu har vi oerhört 
mycket att göra och under top-
parna lejer vi in lastbilar från 
andra företag. Vi kan gå in och 
leda projekt samtidigt som vi 
utför dem. Det gäller att vara 
flexibel och ändra kostymen 
i takt med konjunktursväng-
ningar, säger Göran Tilly som 
klev in som delägare i Kollanda 
Grus AB 2006 efter 21 år på 
Vägverket.

Arne å sin sida är uppvuxen 
bland maskiner och började 
köra lastbil och traktorgrävare 
direkt efter skolan. Arbetslivet 
var liksom utstakat och sedan 
har det rullat på av bara farten.

– Det är detta som jag kan. 
Jag trivs bra och allra roligast är 
den kontakt som man får med 
kunderna. Under de här åren 

Sönerna Tilly har tag
– Men pappa Bengt rycker Bengt rycker 
in när det behövshövs

Bengt och Ingrid Tilly har nu lämnat över ansvaret för grustäk-Bengt och Ingrid Tilly har nu lämnat över ansvaret för grustäk-
ten i Kollanda fullt ut till sönerna Göran och Arne. Samtidigt har ten i Kollanda fullt ut till sönerna Göran och Arne. Samtidigt har 
Kollanda Grus sökt nytt täcktillstånd för att i framtiden kunna Kollanda Grus sökt nytt täcktillstånd för att i framtiden kunna 
utvinna mer grus på området.utvinna mer grus på området.

ALAFORS. Ale Elfören-
ing har bestämt sig för 
att bli ännu bättre.

Nu tar man hjälp av 
sina kunder, då telefon-
intervjuer kommer att 
tillämpas kontinuerligt 
under tre års tid.

– Det är viktigt för 
oss vad våra kunder 
tycker och att arbeta 
med ständiga förbätt-
ringar för att vi ska 
kunna bli så bra vi bara 
kan, säger Lars Kjell-
berg, vd på Ale Elför-
ening.

Undersökningen kommer 
att genomföras kontinuer-
ligt under tre år för att kunna 
följa företagets utveckling 
under tiden.

– Det gör också att vi kan 
följa upp satsningar som vi 
gör under den här tiden. Vi 
kan till exempel få in syn-
punkter om en förbättring 
på vår hemsida eller en för-
bättring i elnätet. Då hinner 

vi åtgärda det och följa upp 
det för att se om våra kunder 
tycker att det har blivit bättre, 
säger Lars Kjellberg och till-
lägger:

– Målet med undersök-
ningen är att hela tiden höja 
andelen nöjda kunder.

Intervjuerna kommer att 
ske genom att ett undersök-
ningsföretag, IMA Mark-
nadsutveckling i Lerum, 
ringer upp slumpvis utvalda 
kunder. IMA har stor vana 
av marknadsundersökningar, 
och gör åtskilliga tusen inter-
vjuer per år för olika bran-
scher.

– Vi kommer att få möjlig-
het både att jämföra över tid 
och med de övriga bolagen, 
Kungälv Energi, Härryda 
Energi och Lerum Energi, 
som är med i undersök-
ningen. Det är viktigt för oss 
att veta hur vi skall arbeta 
för att på bästa sätt motsvara 
de förväntningar som våra 
kunder har på oss, avslutar 
Lars Kjellberg.

JONAS ANDERSSON

Ale Elförening vill bli ännu bättrennu bättre


