
2009  |   vecka 10 |   nummer 9  |   fokus företag 19

LILLA EDET. Auto-Car 
räds inte lågkonjunk-
turen.

Till skillnad från 
många andra företag 
som drar åt svångrem-
men har Klaus Anders-
son valt att investera 
och satsa på större 
lokaler.

– Vi har arbetat upp 
en verksamhet som 
genererat en ökad 
omsättning och lön-
samhet de senaste 
åren, säger Klaus.

När Fokus Företag kommer 
på besök tar Klaus Andersson 
emot i företagets nya kund-
mottagning. En utbyggnad 
var nödvändig, främst av 
den anledningen att få till ett 
bättre arbetsflöde i verksta-
den.

– Jag tog beslutet i höstas, 
sedan kom finanskrisen. Det 
påverkade emellertid inte 
mitt beslut, vi var i behov av 
större lokaler. Det kommer 
att bli väldigt bra när vi 
kommit i ordning med all-
ting, säger Klaus Andersson.

Auto-Car har han drivit i 
Lilla Edet sedan 1988. Dess-
förinnan arbetade han ett 
antal år i Schweiz.

– Jag har sysslat med bilar i 
hela mitt liv. Jag växte upp på 
landet och i ungdomen fick 
jag jobb på en bensinstation 
i Kode. Därefter flyttade jag 
till Schweiz och fick anställ-
ning som bilreparatör på en 
Volkswagenverkstad, berät-
tar Klaus.

1987 bestämde han sig 
för att flytta hem till Sve-
rige igen, då han fick ett 
erbjudande om att öppna en 
VW-verkstad i Lilla Edet. 
Verksamheten startades upp 
året därpå och sedan dess har 
Klaus varit bygden trogen, 
även om inriktningen har 
förändrats på senare tid.

– Numera är vi en allbil-
verkstad som är knuten till 
Mekonomen Bilverkstad. 
För oss har det inneburit ett 
lyft. Det är positivt att vara 
ansluten till en välkänd och 

etablerad kedja, vi kan dra 
nytta av intern utbildning 
och information. Vi får till 
oss senaste nytt från de olika 
biltillverkarna, förklarar 
Klaus.

Auto-Car stoltserar också 
sedan tidigt 90-tal med gröna 
punkten, som innebär att 
man är ansluten till systemet 
Kontrollerad Bilverkstad.

– Verkstäder som är med i 
systemet går med på att utsät-
tas för slumpmässiga och 
oanmälda stickprovskontrol-
ler på de bilar som de repa-
rerat. Kontrollerna utförs av 
Bilprovningen, säger Klaus 
Andersson.

– Vi är dessutom en ackre-
diterad verkstad, vilket inne-
bär att vi kan släcka tvåor 
som uppdagats på bilbesikt-
ningen. Vi erbjuder denna 
tjänst sedan tre år tillbaka 
och faktum är att efterfrågan 
har överträffat alla förvänt-
ningar. Vi gör i runda slängar 
200 så kallade efterkontroller 
per år, säger Klaus.

Hur har arbetet som bil-
reparatör förändrats under 
de år som du varit i bran-
schen?

– Enkelt skulle man kunna 
säga att man har gått från att 
använda svets och slägga till 

att jobba mer med dator och 
stetoskop. Skämt å sido, det 
går inte att driva en verk-
stad utan de gamla hederliga 
verktygen, men man klarar 
sig heller inte utan den nya 
moderna tekniken. Idag sker 
en metodisk felsökning med 
de instrument som krävs. 
Elektroniken har gått framåt 

och du får en bättre träffsä-
kerhet, säger Klaus.

Är yrket lika roligt nu 
som förr?

– Ja, det tycker jag. Person-
ligen så jobbar jag lite mindre 
i verkstaden och lägger mer 
tid i kundmottagningen. Min 
uppgift är att förse killarna 
med rätt underlag och delar. 

En hel del tid går åt till att 
offerera jobb och återkoppla 
till kunderna, avslutar Klaus 
Andersson.

Auto-Car i större lokaler
– Klaus upplever en positiv utveckling

Klaus Andersson på Auto-Car i Lilla Edet, som han öppnade 1988.

AUTO-CAR
Grundat: 1988.
Antalet anställda: 4.
Omsättning: Cirka 4 miljoner 
kronor.
Verksamhet: Bilservice och 
reparationer.
Ägare: Klaus Andersson.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

CATERINGSERVICE FÖR FÖRETAG... Kundträffar • Jubileum • Mässor
Konferenser • Middagar • Arrangemang

Naturligtvis går det bra 
att boka andra tider. 

Vi erbjuder 
allt i catering.

Pub: fre-lör 20-02, 
sön stängt. 

Tel 0303-33 86 00

LUNCH
Måndag - fredag 

11.00-14.00Smörgåstårtor
och tårtor

på beställning.

Menyer och 
bufféer för 

alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703

Västra gatan 80
 tel. 0303-133 44

LUNCHBUFFÉ
VARDAGAR 11.00-14.30VARDAGAR 11.00-14.30 

10-kort 620:-10-kort 620:-

NNattklubbattklubb fr-lö -03fr-lö -03

AAfterWorkfterWork fr 16.30-20.00fr 16.30-20.00

LUNCH

RESTAURANT

NATTKLUBB &BAR

PubQuiz
alla torsdagar

RESTAURANG

MATGLÄDJE
I NOL

i Tudors industriområde

TEL 0303-33 29 77
FAX 0303- 74 26 50

Våren närmar sig!Våren närmar sig!
Hyr lokal för konfi rmation, bröllop m m

VVi fixar mateni fi xar maten 
för alla tilfällen!för alla tilfällen!

LUNCH 10.30-14.30

AleBaren
ÄLVÄNGEN 0303-74 66 04

Frukost
06.00 – 10.30

Lunch
11.00 – 14.30

Smörgåsar
Smörgåstårtor

Catering Mat 
& Människor

Allt du behöver 
för festen eller 

annan sammankomst

Bufféer, smörgåstårtor 
m.m.

Restaurang 
Noblessen

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

KONFERENSER
CATERING

BUFFÉER • MIDDAGAR • SMÖRGÅSTÅRTOR

VI HAR DET MESTA...

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

 BED & BREAKFAST ~ POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

GGrötfrukostenrötfrukosten
sstår serveradtår serverad 
vardagar kl 08-10vardagar kl 08-10

Fri hemleveransFri hemleverans
av smörgåstav smörgåstårtor,årtor, 
landgångar m.m.landgångar m.m.

AAlltidlltid fräschafräscha
mmackor!ackor!
KKomponera dinomponera din 
egna favoritmacka!egna favoritmacka!

SalladsCaféet Bohus
031-98 12 10

Göta bruk ind. omr
Tel 0520-65 35 60 • 0703-678359 • www.alvkanten.se

DAGENS KL 11-15
VARM FRUKOST KL 7-11

CATERING
Vi erbjuder dessutom komplett 

catering för allt som Bröllop, Dop, Fest m.m.

Öppet 06.00-18.00


