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ÄLVÄNGEN. Björn 
Sandhs företag BS 
Elcontrol AB haar gått 
från två anställda till 
35 på 23 år.

För elva år sedan 
anställde han Jonas 
Kewenter som export-
säljare och senare även 
som vd.

Nu har Kewenter och 
hans vän Peter Göge-
lein förvärvat samtliga 
aktier.

BS Elcontrol AB i Älvängen 
är en framgångssaga. Före-
taget har expanderat i etap-
per. Den viktigaste satsning-
en gjordes tveklöst när grun-
daren, Björn Sandh, besluta-
de sig för att gör att göra ett 
försök på export. Nyexami-
nerade exportsäljaren, Jonas 
Kewenter, rekryterades.

– Vi bestämde oss för att 
etablera våra produkter på 
den norska marknaden. Det 

var ett lyckokast som vi sent 
ska glömma. Idag kommer 
48% av vår omsättning från 
Norge, berättar Jonas Ke-
wenter.

Exportsatsningen har inne-
burit att personalstyrkan har 
tredubblats och omsättning-
en mer än så. Utvecklingen 
har även sträckt sig till Bal-
tikum och idag finns en liten 
produktionsenhet i Litauen. 
Framtiden innebär en fortsatt 
utveckling av exporten.

– Vi kikar ständigt på 
nya marknader, men försö-
ker också hitta nya områ-
den där våra unika produk-
ter skulle kunna användas. 
Vi har mycket kompeten-
ta konstruktörer som gör att 
vi hittar bra individuella lös-
ningar för kunderna. Det kan 
vi säkert utveckla ännu mer 
i framtiden, spår Jonas Ke-
wenter.

Den 18 augusti skrevs ett 
nytt kapitel i BS Elcontrols 
historiebok. Majoritetsäga-

ren och grundaren, Björn 
Sandh, bestämde sig för att 
sälja bolaget. Köparna, som 
länge visat intresse, var själv-
aste vd:n Jonas Kewenter 
och hans vän från Chalmers, 
Peter Gögelein.

– Jag har lagt hela min själ 
i det här 
företa-
get och 
ser en 
stor po-
tenti-
al. Jag 
känner 
för per-
sona-
len och 
tycker 
att vi har en fantastiskt bra 
stämning i företaget. Till-
sammans med Peter Göge-
lein hittade vi en bra lösning 
för att lösa affären, berättar 
Jonas Kewenter och betonar 
samtidigt att ägarbytet inte 
kommer att innebära några 
förändringar.

– Syftet och tanken med af-
fären, från både vår och Björn 
Sandhs sida, har varit att få 
kontinuitet. Företaget ska 
fortsätta utvecklas i samma 
anda med nära och goda re-
lationer till såväl personal, 
kunder som leverantörer.

Fö-
retagets 
huvud-
sakliga 
verk-
samhet 
är att 
kon-
strue-
ra och 
monte-
ra ap-

paratskåp för styrning av kyl- 
och frysdiskar i bland annat 
livsmedelsaffärer. Det låter 
som ett typiskt mansjobb, 
men även här har BS Elcon-
trol gått sin egen väg. Idag är 
fyra av 20 personal i verkstan 
tjejer.

– Det är verkligen ett jät-

telyft. Tonen och stämning-
en blir väldigt annorlunda 
när det kommer in tjejer på 
golvet. Det har fungerat fan-
tastiskt bra och de lär snabbt, 
berättar Jonas Kewenter.

Personalvård har sedan 
den stora expansionen varit 
en nyckelfråga.

– Vi jobbar mycket med 
hälsofrågor. Att personalen 
mår bra är viktigt. Vi före-
språkar friskvård och sub-
ventionerar fysisk aktivitet. 
Emellanåt har vi till och med 
tränat gemensamt, säger Ke-
wenter som själv är en fris-
kus.

– Jag har faktiskt sprung-
it två maraton, Berlin och 
Stockholm.

Det kan komma väl tillpass 
för som egen företagare kan 
varje dag kännas som ett ma-
raton…

Jonas Kewenter, vd och numera ny ägare till BS Elcontrol AB i Älvängen. Han förvärvade samtliga aktier tillsammans med vännen Peter Gögelein den 18 augusti.
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Ägarbyte på BS Elcontrol
– Men verksamheten kommer inte att förändras

PETER GÖGELEIN

Bor: Mölnlycke
Utbildad: Civilingenjör I-linjen på 
Chalmers.
Bakgrund: Är just nu vd för 
Busch Vakuumteknik AB, dessför-
innan har han arbetat för IBM och 
Tetra Pak.
Aktuell: Som ny ägare till BS 
Elcontrol och kommer från års-
skiftet att jobba med marknads-
föring av företaget.

JONAS KEWENTER

Ålder: 44
Bor: Göteborg
Familj: Gift, två döttrar 11 och 
8 år.
Utbildad: Civilingenjör I-linjen på 
Chalmers, exportsäljare.
Yrke: Vd för BS Elcontrol AB.
Intresse: Segling, löpning, 
skidor, simning.
Timmar på jobbet: 50-60 i 
veckan.
Drömaktie: ”Jag är dålig på 
aktier, men skulle nog satsa på 
H&M”.
Aktuell: Som ny ägare till BS 
Elcontrol AB i Älvängen.

Vi jobbar mycket med hälso-
frågor. Att personalen mår bra 
är viktigt. Vi förespråkar frisk-
vård och subventionerar fysisk 
aktivitet. Emellanåt har vi till 
och med tränat gemensamt.

Jonas Kewenter


