
ÄLVÄNGEN. I de dju-
paste svackor tar de 
djärvaste sats.

BS Elcontrol flyttar 
i december 2010 in i 
helt nya och dubbelt så 
stora lokaler.

– Även om vi märker 
av en nedgång idag har 
vi en mycket optimis-
tisk syn på den långsik-
tiga marknadsutveck-
lingen, säger vd och en 
av huvudägarna, Jonas 
Kewenter.

I augusti tog Jonas Kewenter 
och Peter Gögelein över 
BS Elcontrol i Älvängen. En 
månad senare tecknade de 
kontrakt med Ytterbygg om 
en ny fastighet på Skanska 
Prefab tomten.

– I efterhand kan det 
kanske uppfattas som naivt, 
men även om vi visste vilken 
lågkonjunktur som väntade 
hade vi nog tagit beslutet. 
Marknaden ser väldigt posi-
tiv ut och det gäller att ha 
förutsättningar för effektiv 
produktion när det vänder. 
Det här känns fortfarande 
helt rätt, kommenterar Jonas 
Kewenter.

Företaget flyttar in i de 

nya lokalerna i december 
2010. I princip fördubblas 
alla ytor. Fastigheten blir på 
totalt 1809 kvm.

– Precis som våra lokaler 
idag blir det en lägre kontors-
del på 600 kvm ut mot vägen 
och sedan en högre produk-
tionsdel på drygt 1200 kvm. 
Ambitionen är att skapa Sve-
riges bästa arbetsmiljö för 
produktion av apparatskåp, 
säger Kewenter.

Engagerad personal
Personalen är redan enga-
gerad i flytten. De sitter på 
kunskapen om hur framti-
dens lokaler bäst utformas.

– Den här chansen får 
man inte så ofta. Nu kan vi 
anpassa lokalerna precis så 
som vi vill ha dem. Alla har 
fått i uppdrag att fundera på 
vad som är viktigast för att 
till exempel produktionen 
ska fungera så rationellt som 
möjligt, berättar Kewenter.

BS Elcontrol förbere-
der därmed en expansion av 
verksamheten.

– Vi har varit trångbodda 
länge. Det finns inte plats för 
fler konstruktörer och våra 
grupprum är utnyttjade. Vi 
har vuxit med 15% per år 
och vi ser gärna en liknande 
utveckling i nästa högkon-
junktur, men då gäller det 
att vi har ytor att jobba på, 

förklarar Kewenter och till-
lägger:

– Det känns viktigt att visa 
vår personal att vi tror på 
företaget och att växa i Sve-
rige.

Finns i Litauen
BS Elcontrol har även en 
mindre produktionsdel i 
Litauen, men ingen får tro 
att företaget planerar att 
flytta produktion till lågkost-
nadsländer.

– Det är absolut inte avsik-
ten och det visar vi genom 
beslutet om nya lokaler. I 
Litauen har vi tre anställda 
som jobbar med återkom-
mande uppdrag som i regel 
är mindre komponenter i 
stora volymer. Satsningen är 
spännande och när vi besö-

ker verksamheten försöker vi 
ta med någon från vår perso-
nal i Sverige. Det är om inte 
annat ett väldigt spännande 
kulturmöte. Syftet är att 
skapa gemenskap och en ”vi-
känsla” i hela företaget, säger 
Kewenter.

Konkurrensen på appa-
ratskåp är utbredd, men få är 
så nischade som BS Elcon-
trol. De har en huvudsaklig 
inriktning mot styrning av 
kyl- och frysdiskar.

– I Sverige och Norge 
dominerar vi med en mark-

nadsandel på 75%, men i 
framtiden hoppas vi kunna 
bredda vårt utbud och göra 
apparatskåp för fler ända-
mål.
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– Vill skapa Sveriges bästa 
arbetsmiljö

BS Elcontrol flyttar 2010

Jonas Kewenter.

Ytterbygg har förvärvat Skanska Prefab-tomten av Alebyggen och kommer bland annat att bygga en fastighet till BS Elcon-
trol som ska vara inflyttningsklar i december 2010.

BS ELCONTROL AB
Grundat: 1985 av Björn Sandh.
Ägare: Jonas Kewenter och Peter 
Gögelein.
Omsättning: 55 Mkr
Anställda: 35.
Verksamhet: Konstruerar och till-
verkar apparatskåp för styrning av 
industriella processer i allmänhet 
och kylanläggningar i synnerhet.
Bonusfakta: BS Elcontrol har för-
utom i Älvängen också tilverkning 
i Litauen.

PÅ BESÖK

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Jajamän! Påskölet ligger 
i jästankarna och lagras. 
Tappning kommer att ske 
onsdagen den 18 mars och 
måndagen därpå sker för-
säljningsstart på Systembo-
laget i Nödinge.

Hur många flaskor blir 
det?

– Vi gör dubbel sats i 
år vilket innebär att det 
kommer att finnas cirka 8 
000 halvlitersbuteljer till 
försäljning.

Hur mår Ahlafors Bryg-
gerier?

– Mycket bra vill jag 
påstå. Förra året ökade vi 
omsättningen med nästan 
40 procent jämfört med 
2007. Vi noterade ett plus-
resultat. Förklaringen ligger 
i att vi har ökat försäljningen 
på Systembolaget i Nödinge 
och att vi har lyckats knyta 
fler krogar till oss.

JONAS ANDERSSON

…Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier.

Blir det något påsköl i år?

Hallå där...


