
ALAFORS. Spara andras 
pengar belönas.

De tillhör Topp 20 i 
Sverige inom den ädla 
konsten att sänka kun-
dernas energikostnader. 

Mer aktuellt nu än 
någonsin, enligt färska 
undersökningar. 

– Vi säljer bra värmepumpar 
som kunderna verkligen be-
höver. De flesta vill ju sänka 
sina energikostnader, och det 
gör våra kunder rejält. Faktiskt 
mer än 25 000 kronor om året, 
säger Kalle Karlsson på K-B 
Rör i Alafors, som tillhör den 
absoluta eliten inom den heta 
värmepumpsbranschen.

Deras verksamhet ligger 
verkligen i tiden. Nordea lät 
nyligen undersökningsföre-
taget Synovate genomföra en 
undersökning där 1 000 pri-
vatpersoner intervjuades. Det 
som oroade intervjupersoner-
na mest är stigande energipri-
ser och därmed höjda upp-
värmningskostnader. 35 pro-
cent av de tillfrågade planerar 
att spara in på sina uppvärm-
ningskostnader.  

Allt fler villa- och fast-
ighetsägare upptäcker hur 
mycket energi och pengar de 
kan spara genom att installe-
ra en värmepump istället för 
att behålla sin gamla olje- eller 
elpanna. För en tvåbarnsfamilj 
rör det sig om en besparing på 
mer än 25 000 kronor om året. 
Dessutom bidrar värmepum-
parna till att kraftfullt minska 
växthuseffekten.

Vinnarna i Topp 20-täv-
lingen korades vid en cere-
moni i London. Kalle Karls-
son och hans kollega Daniel 
Karlsson tog emot diplom 
av Thermias försäljningschef 
Roger Andersson innan se-
gerfestligheterna drog igång.  
Diplom och evenemang är 
bevis på att de tillhör Sveri-
ges 20 bästa säljare och mon-
törer av Thermias värmepum-
par 2008.

– Vi har 230 återförsäljare 
runt om i Sverige. De lägger 
ner ett fantastiskt jobb som vi 
vill uppmärksamma. Vinnarna 
är verkligen värda denna belö-
ning, som är vårt sätt att visa 
vår uppskattning, säger Roger 
Andersson, försäljningschef på 
Thermia i Arvika som är en av 
de marknadsledande tillver-
karna av värmepumpar i Sve-
rige 

Kampen om Topp 20 är 
hård, och för Thermias åter-
försäljare väntar ett nytt spän-
nande år i kampen om tätpla-
ceringarna på topplistan. Kalle 
Karlsson har märkt att det ny-
ligen införda ROT-avdraget 
gett ytterligare ökat starkt in-
tresse. Då blir ju även instal-
lationen billigare och kunder-
na spar ytterligare tiotusen-
tals kronor redan då – och ges 
därmed möjligheter att lägga 
pengarna på roligare saker än 
uppvärmning.

– Det lär bli rena ketchup-
effekten när allting om ROT-
avdraget klarnat. 2009 kan bli 
ett fantastiskt år. Dessutom har 
vi märkt ett ökat intresse även 
från större fastigheter som kan 
spara mycket stora belopp årli-
gen, säger Kalle Karlsson. 
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Kalle Karlsson på K-B Rör fick ännu en gång ta emot diplom 
som en av Sveriges mest framgångsrika säljare av Thermias 
Värmepumpar.      Foto: Åsa Westerlund

K-B Rör i Sverigetoppen

Nya mötesplatser för Ale-
företagare efterlyses
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NÖDINGE. Ale Utveck-
ling AB har blivit Ale 
Utveckling.

Aktiebolaget är 
borta, i övrigt löper Ale 
kommuns näringslivs-
arbete på som förr.

– Vi vill verka ännu 
hårdare för att skapa 
nya effektiva mötes-
platser för företagare, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Kommunledningen har 
under en tid intensifierat 

kontakterna med närings-
livet. En grupp företagare 
har fått svara på frågor kring 
hur de vill att kommunen ska 
agera mot dem.

– Vi tror inte att alla fö-
retag har samma behov. När 
det gäller information så tror 
jag att mejl passar en del, 
medan andra vill ha fysiska 
möten. Några tycker kanske 
att dagens soppluncher är 
bra, andra vill kanske träffas 
kvällstid. Detta försöker vi 
nu att kartlägga för att hitta 
ett bättre samarbete med vårt 
lokala näringsliv, säger kom-

munstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson.

Han är också intresserad av 
att nå nya målgrupper.

– Jag tycker väl att vi i 
princip alltid når samma fö-
retagare. Framför allt efterly-
ser jag de yngre företagarna. 
Uppenbart har vi inte hittat 
rätt morot för dem än, men 
det kommer vi att diskutera. 
Vidare är jag glad över att vi 
redan nästa år arrangerar Ale-
mässan igen. Det är en av våra 
bästa mötesplatser.
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Sopplunch är ett av forumen för 
Aleföretagare, men kommunsty-
relsens ordförande Jarl Karlsson, 
efterlyser fler.

Erbjuder tjänster inom 
markarbeten

KOLLANDA GRUS AB

Vi hjälper till med rådgivning och utför bl a 

 - Enskilda avlopp för fastighetsägare.
  Tex minireningsverk eller markinfi ltrationer.

 - Markarbeten Hus- och garagegrunder och 
  dränering runt fastigheter och tomter.

 - Skötsel för vägföreningar Så som 
  isgrusning, dikning, grusning och ombyggning av vägar.

Vi säljer givitvis grus och sand från våran täkt i kollanda.

 • Sorterad jord

 • Lek och Hoppsand

 • Singel och Makadam

 • Mur och Putssand

 • Trädgårdsgrus

 • Isgrus
Arne 0706-22 22 66
Göran 0706-22 22 08

www.kollandagrus.se


