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VÄSTERLANDA. Maskin 
& Trädgårdsservice 
fortsätter att utveckla 
en redan bred verksam-
het.
Senaste tillskottet 
är SlangSnabben och 
Mekonomen bilverk-
stad.

– Vårt stora utbud av 
produkter och tjänster 
är vår styrka, säger 
Jonny Andersson som 
driver rörelsen tillsam-
mans med pappa Lars-
Åke.

MT Service i Västerlanda 
grundades 1990 som Jola 
Racing.

– Jag sysslade med gokart 
under många år och sedan 
utvecklade jag den hobbyn 
till att trimma, reparera och 
importera kartar, berät-
tar Jonny Andersson vars 
intresse för motorer har fun-
nits sedan barnsben.

– Redan som sexåring gick 
jag på tippen och letade efter 
gamla cyklar och mopeder 
som jag kunde laga. Sedan 
satte jag upp en lapp på 
Konsum och sålde grejerna.

Inledningsvis hade såväl 
Jonny som pappa Lars-Åke 

arbete vid sidan om den egna 
rörelsen. 2004 valde emel-
lertid Jonny att satsa fullt ut 
på MT Service och sedan ett 
par år tillbaka är verkligheten 
densamma för Lars-Åke.

– Totalt är vi fyra perso-
ner i firman och förhopp-
ningsvis ska vi kunna anställa 
ytterligare någon inom den 
närmaste framtiden, säger 
Jonny.

Numera skulle man enkelt 
kunna uttrycka att utbudet 
hos MT Service omfattas av 
allt som luktar bensin, diesel 
och olja. Det handlar om fyr-
hjulingar, mopeder, skogs- 
och trädgårdsmaskiner, 

elmaskiner och racing. Lägg 
därtill att man är gasdepå för 
Aga och även tillhandahåller 
badrumsprodukter.

– Vår nya butik stod klar 
för ett år sedan och vi har 
märkt av en väldigt positiv 
utveckling. Nu var det dags 
att ta nästa steg och kom-
plettera verksamheten med 
SlangSnabben och Mekono-
men bilverkstad, säger Jonny 
Andersson.

SlangSnabben innebär 
tillverkning av olje- och luft-
slangar till industrin, bland 
annat truckar, lastbilar och 
jordbruksmaskiner.

– Vi utlovar 24-timmars-

jour, poängterar Jonny.
Varför den här sats-

ningen mitt i en lågkon-
junktur?

– Man kan inte bromsa sig 
ur en uppförsbacke. Sedan är 
lågkonjunkturen något som 
media gärna slår upp, men 
faktum är att många företag 
rullar på riktigt bra. 

Hur är det att vara 
näringsidkare i ett litet 

samhälle som Väster-
landa?

– Ur företagssynpunkt 
är det oerhört centralt, max 
fem mil till flera stora städer. 
Dessutom har vi en massa 
bönder i den här regionen 
som vi servar.

Har högsäsongen star-
tat?

– Ja, nu kommer den 
period på året då vi har mest 

att göra. Vi håller öppet hela 
sommaren, så någon semes-
ter är inte att tänka på för oss 
som jobbar här. Ledigt får 
man ha på vintern, avslutar 
Jonny Andersson.

MT Service fortsätter att växa

Jonny Andersson på MT Service har låtit utveckla sin rörelse i Västerlanda till att nu även 
omfatta SlangSnabben och Mekonomen bilverkstad.

Den nya butiken i Västerlanda invigdes för ett år sedan.

I VÄSTERLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. 36-årige 
Patrik Johansson tar 
den 1 maj över ansvaret 
för sin tredje Ica-butik.

Så långt söderut som 
Lilla Edet har han inte 
varit verksam tidigare.

– En spännande butik 
som även omfattar 
eget café och bageri. 
Jag ser det som en stor 
utmaning, säger Patrik 
till lokaltidningen.

Patrik Johansson hade 
egentligen ambitionen att 
bli fotograf, men ödet ville 
annat. Efter avslutade gym-
nasiestudier fick han jobb på 
den lokala butiken hemma i 

Vänersborg där han tidigare 
arbetat extra på kvällar och 
under lovveckor.

– När jag fått min anställ-
ning upptäckte jag hur roligt 
det var att arbeta i butik och 
det tycker jag fortfarande, 
säger Patrik Johansson som 
innan han fick ansvaret för sin 
första egna butik i Dalaberg, 
Uddevalla, även tjänstgjorde 
på olika positioner hos Ica i 
Alingsås och Grästorp.

Tog chansen
Efter fem år i Uddevalla 
erbjöds Patrik Johansson 
tjänsten som Ica-handlare 
på Oden i Trollhättan den 
förste januari 2005. Där har 
han tillbringat drygt fyra år 

innan han nu väljer att styra 
kosan söderut mot Lilla Edet 
och Ica Boström.

– Tjänsten blev ledig och 
då kändes det rätt att ta chan-
sen. Boström är betydligt 
större än den butik jag driver 
idag.

Vad karaktäriserar en 
bra Ica-butik enligt dig?

– Ordning och reda. Det 
ska vara enkelt att handla. 
Färskvarudelen är jätteviktig 
liksom en bra avdelning med 
frukt och grönt. En manuell 
chark är också något som jag 
verkligen propagerar för.

Finns det något som du 
vill förändra på Boström?

– Det är alldeles för tidigt 
att svara på. Jag har varit i 
butiken två dagar i veckan 
under en treveckorsperiod 
och under den tiden har jag 
enbart suttit i samtal med 
personalen. 

Sprudlar entusiasm
Det sprudlar entusiasm om 
Lilla Edets nya Ica-handlare. 
Han brinner för sitt arbete, 
vilket han heller inte gör 
någon hemlighet av. 

– Jag älskar detta. Det är 

en livsstil. Jag tycker det är 
oerhört skoj att få jobba till-
sammans med människor, få 
sätta upp en gemensam mål-
bild och sedan försöka nå dit. 
Det är det som driver mig.

Ica-hjärtat är dessutom 
stort. Han skulle inte kunna 
tänka sig att arbeta för någon 
annan kedja inom dagligva-
ruhandeln.

– Inom Ica är vi våra egna 
företagare samtidigt som vi 
har en stor och fin organisa-
tion som backar upp oss. Vår 
entreprenörsanda får emel-
lertid alltid komma fram och 
det är stimulerande, avslutar 
Patrik Johansson.

En handlare med stort Ica-hjärtaEn handlare med stort Ica-hjärta
– Patrik Johansson tar över ansvaret för Boström

Byter Oden i Trollhättan mot Boström i Lilla Edet. Patrik 
Johansson ser fram emot den nya utmaning som väntar 
honom.

LYCKA TILL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

PATRIK JOHANSSON
Ålder: 36.
Familj: Gift med Tina, barnen Gustav, 
6 år, och Kajsa, 4 år.
Bor: Vänersborg.
Intressen: Jag jobbar mest. Sedan 
har jag två barn som upptar stor del 
av min lediga tid.
Stjärntecken: Skytt.

Drömsemester: Vår stuga i Mel-
lerud, där jag tycker mycket om att 
vara. Annars tycker jag mycket om 
att resa, dock inte på sommaren då 
jag gärna vill vara hemma i Sverige.
Helst på grillen: Marinerad fläskfilé.
Motto i livet: Att vara rak och 
uppriktig.

7 SNABBA
Kött – Fisk
Sommar – Vinter
Bandy – Fotboll
Tygkasse – Plastpåse
Självscanning – Kassa
Lilla Edet – Trollhättan
Dansband – Jazz


