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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 31 augusti

Brott mot vapenlagen
På en adress i Surte sker en 
husrannsakan, i samband med 
misstanke om narkotikabrott. 
Polisen hittar två handeldva-
pen som ägaren saknar licens 
för.

Onsdag 2 september

Motorcykelstöld
En motorcykel tillgrips på en 
adress i Surte. När målsägande 
är ute och åker bil ser han 
plötsligt sin stulna motorcykel 
och larmar därför ordnings-
makten. Polisen lyckas senare 
gripa en kvinna och en man på 
Hisingen.

Torsdag 3 september

Containerbrand
Containerinbrott i Bohus. Diverse 
maskiner och verktyg tillgrips.

Fredag 4 september

Stöld ur bostad
Stöld ur en lägenhet i Nödinge. 
Lägenhetsinnehavaren är och 
slänger skräp när någon går 
in i bostaden och tillgriper en 
mobiltelefon, kontanter och 
diverse andra värdeföremål.

Lördag 5 september

Utpressning
En 14-årig grabb befinner sig 
på Albotorget i Skepplanda vid 
halv tio på kvällen när en främ-
mande man kommer fram och 
kräver målsägande på pengar. 
Han får också ta emot ett 
slag mot ansiktet. Ärendet är 
rubricerat som misshandel och 
utpressning.

Villainbrott i Surte. Köks-
fönstret bryts upp och fastig-
heten genomsöks. Diverse gods 
tillgrips.

Containerbrand rapporteras 
från återvinningscentralen i 
Bohus.

En snattare ertappas på Ica 
Kvantum i Nödinge.

Söndag 6 september

Misshandel
Misshandel i Surte på eftermid-
dagen. Målsägande får förutom 
slag även föremål kastat på sig. 
Den misstänkte gärningsman-
nen är i 35-årsåldern.

En väktare blir under sin ron-
dering hotad av två personer. 
Händelsen utspelar sig i Alvhem.

Måndag 7 september

Brand i Surte
Klockan 03.40 sker en con-
tainerbrand på Bruksvägen i 
Surte.

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/8: 74. Av dessa är åtta 
bilinbrott och tre biltillgrepp.

16 fall av skadegörelse rap-
porteras också. Glaskross har 
skett på Älvängenskolan, Aro-
seniusskolan och Kyrkbyskolan. 
Klotter har ägt rum på Albosko-
lan, Gunnarsgårdens förskola 
samt Skepplandahallen.

ALVHEM. För knappt tio 
år sedan sålde han och 
brodern sitt gemen-
samma livsverk, Kalles 
Cash i Ytterby.

”Pensionen” inföll 
tidigare än vad Peter 
Tifelt hade räknat med.

Kontakten med 
näringslivet behåller 
han dock, bland annat 
som ny ordförande i 
Företagarna Ale.

Född och uppväxt i en Ica-
handlarfamilj. Att Peter Tifelt 
också skulle bli en duktig 
köpman var förmodligen ingen 
slump.

– Vi hade absolut inga krav 
på oss, varken jag eller lil-
lebror Håkan, att vi skulle 
ta över affärsverksamheten 
efter pappa. Det bara blev så. 
Vi jobbade extra i butiken på 
sommarlov och sedan föll det 
sig naturligt att fortsätta, säger 
Peter.

Familjen flyttade från Göte-
borg till Ytterby 1968. Pappa 
Karl-Axel (Kalle) öppnade en 
Ica-butik på orten. Den skilde 
sig från en traditionell livs-
medelsaffär i ett avseende.

– Pappa var först med att ta 
in ett speicalsortiment. Han 
omyndigförklarades och alla 
förståsigpåare menade att det 
inte skulle fungera i en livs-
medelshall. Det var emellertid 
typiskt pappa, han var entre-
prenören som vågade.

Blå Boden hette affären som 
successivt kom att växa ur sina 
lokaler. Butiken fick flytta 100 
meter från sitt ursprungliga 
läge, men den här gången ute-
blev succén.

– Det går inte bara att 
flytta en verksamhet, köra på i 
samma hjulspår utan att sam-
tidigt utveckla rörelsen. Det 
blev en otroligt viktig lärdom. 
Vi upplevde några tuffa år, 
berättar Peter.

Samtidigt hade Peter Tifelt 
spanat in den gamla ABC-
fastigheten i Ytterby, ett tomt 
stålskelett som han såg poten-

tial i. Det var början till starten 
för Kalles Cash, numera City 
Gross.

– Jag sade till brorsan: Tänk 
att köpa den fastigheten. Han 
svarade: Du är inte klok!

Gå i land
– 1992 gjorde vi något konkret 
av det och träffade kommun-
ledningen. Till slut såg också 
de möjligheterna.

En kalkyl togs fram och med 
hjälp av bulvaner kunde Tifelts 
gå i land med projektet.

– Det var viktigt att ingen 
skulle få veta vad det skulle bli 

för typ av verksamhet i lokalen, 
säger Peter och fortsätter:

– Detta genomfördes mitt 
i den värsta bankkrisen. Rän-
torna då låg på 15 procent. 
Affären var av den digniteten 
att vi fick åka till regionkonto-
ret i Göteborg.

1993 öppnade Kalles Cash, 
en lågprisbutik med en säljyta 
på 4 500 kvadratmeter, deli-
katess och därtill en separat 
avdelning för specialvaror. 
Satsningen slog väl ut.

– Vi satsade på hög till-
gänglighet, öppet alla dagar 
i veckan mellan 8-22. Då var 
det inte vanligt utan vi låg lite 
grann före vår tid.

Efter millennieskiftet såldes 
verksamheten till Bergen-
dahlsGruppen och en kort tid 
därefter lämnade bröderna 
Tifelt sina sysslor. Sedan dess 
har Peter varit ”pensionär”.

– Första halvåret kändes 
det jättekonstigt, att gå upp på 
morgonen utan att behöva gå 
till jobbet. Numera njuter jag 
av ledigheten.

Till Alvhem flyttade Peter 
och hustrun Kerstin 1998. 
Även om en del av hjärtat fort-
farande finns kvar i Kungälvs 
kommun känner han sig mer 
och mer som en Alebo.

– Jag trivs väldigt bra där vi 
bor och uppdraget inom Före-
tagarna gör att man blir mer 
och mer förankrad i Ale.

Peter Tifelt kom med i 
organisationen för två år sedan 
som vice ordförande. I våras 
tog han emellertid klivet upp 
och övertog klubban efter 
avgående Bengt Englund.

– Det här uppdraget bygger 
på entusiasm. För egen del 
var det ett sätt att komma in i 
kommunen utan att för delen 
behöva arbeta politiskt. Det är 
ett sätt att kunna stå utanför, 
men ändå påverka.

Bolagsstyrelser
Vid sidan av ordförandeupp-
draget i FR Ale sitter Peter 
Tifelt också med i en rad olika 
bolagsstyrelser. Han är också 
styrelsemedlem i Leader Göta 
Älv.

Saknar du aldrig pulsen 
från näringslivet och den 
affärsverksamhet du drev 
under många år?

– Jo, men då brukar jag lägga 
mig på soffan så går det över. 
Skämt å sido så känner jag mig 
privilegierad. Jag kan välja det 
jag vill göra. Tiden är knapp 
som den är. Jag har en gård som 
ska skötas och tre hästar att ta 
hand om.

Händer det att du åker 
över till City Gross och 
handlar?

– Ja, absolut! Jag tycker 
väldigt mycket om butiken. I 
övrigt handlar jag och hustrun 
lite varstans. Förr i tiden kunde 
jag inte gå in i en Konsum-
butik, det var som att svära i 
kyrkan. Så är det inte längre.

Erfaren köpman som blivit ordförande
– Peter Tifelt svingar klubban hos Företagarna Ale

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Peter Tifelt bor i underbar natur på Västergården i Alvhem, bara ett missriktat utslag från 
golfbanan. Golf har emellertid ännu inte lyckats få Peters intresse, han nöjer sig med att 
svinga klubban hos Företagarna Ale.

PETER TIFELT
Ålder: 58.
Bor: Västergården, Alvhem.
Familj: Hustrun Kerstin.
Intresse: Hästar. Att få rida ut i 
skogen är underbart.
Favoritmusik: Chris Rea, Mozart.
Äter helst: Gravad lax och pota-
tisgratäng.
Ser jag helst på tv: Jag ser 
gärna på Kunskapskanalen. Jag 
gillar den typen av program som 
sänds där.

FÖRETAGARNA ALE

Peter Tifelt           Ordförande
Lena Gillholm       Vice ordförande
Barbro Ericsson    Medlemsansvarig
Dick Sporre          Kassör
Göran Tilly            Sekreterare
Tage Lindström   Skol- och utbild-
ningsansv.
Berndt Schmeikal        Ledamot
Christina Dahlström  Ledamot
Boo Baeckström        IT-ansvarig

- sköna 1000-lappar att spara -

Butik, utställning och hämtlager i Rinkaby utmed väg 118 Kristianstad/Åhus och 
på Hedenstorp i Jönköping. Öppet mån-fre 7-17
Solid postorderkatalog 
Fax 044/22 50 62
Bekväm internethandel
www.rinkabyror.se

Butiker    Postorder    Webbutik    Kvalité    180 dagars returrätt

Vattenburen värme
Vi har allt du behöver. Värmepannor  Värmepum-
par  Ackumulatortankar  Laddomat  Pelletseld-
ning  Golvvärme  Radiatorer Rör  Alla tillbehör. 
Högsta kvalité med trygga garantier.

Beställ vår solida VVS-katalog! För privat-
personer, företagare och VVS-proffs. 

Längtar du efter ett nytt kök, men vet inte riktigt hur du ska börja? Kom in till 
oss. Vi hjälper dig med allt från skiss- och kalkylering till val av material och 
detaljer. Dessutom har vi inspirerande köksutställningar i alla våra varuhus 
och just nu ett extra bra erbjudande till alla som vill riktig koll i köket.

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 13.00 
www.beijerbygg.se

FULL KOLL I KÖKET!

Erbjudandet gäller t o m 17/10-09 

KÖP KÖK OCH FÅ EN TV 

UTAN EXTRA KOSTNAD.

Värde 2990:-

KÖKSKAMPANJ pågår!


