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LILLA EDET. Den värsta 
ekonomiska krisen 
tycks vara över.

Kunderna har åter-
vänt till bilhallarna igen 
och försäljningen tagit 
fart.

– Det är en helt annan 
efterfrågan på nya bilar 
nu jämfört med för ett 
halvår sedan, säger 
Åke Stendahl på Sten-
dahls Bil i Lilla Edet.

Finanskrisen slog framfö-
rallt hårt mot två sektorer, 
fastighetsmarknaden och bil-
branschen.

– Alla runt bilindustrin 
märkte av den djupa krisen. 
Extra jobbigt hade vi det 
här i väst och värst drabbade 
den underleverantörerna till 
Saab och Volvo, säger Åke 
Stendahl.

– För vår del blev det 
aldrig tvärstopp, men visst 
har vi märkt av lågkonjunk-
turen. Vi tappade 30 procent 
i försäljning under perioden 
april 2008-april 2009. Det 
gällde såväl nytt- som begag-
natdelen.

Under våren har det fun-
nits väldigt få begagnatbilar 

till försäljning. Det beror på 
två orsaker enligt Stendahl.

– En orsak var att det inte 
levererades några nya bilar. 
Nummer två var valutaför-
ändringen. Det importera-
des inga begagnade bilar, 
däremot exporterades det en 
hel del.

Under sommaren märkte 

Åke Stendahl att kunderna 
började återvända till bilhal-
len i allt större utsträckning. 
Det senaste kvartalsrappor-
ten är en riktigt munter läs-
ning för Stendahls Bil i Lilla 
Edet.

– Vi har gjort det bästa 
kvartalet sedan 2007. Det är 
fortfarande drag på markna-

den och köparna finns där. 
Det märks att den värsta 
krisen är över.

Vilka bilar är det i första 
hand som efterfrågas hos 
er?

– Det är Volvos DRIVe-
bilar som har en extremt låg 
förbrukning.V70 och V50 är 
de modeller som säljs bäst.

Hur ser du på framti-
den?

– Väldigt positivt! Det 
kommer en ny S60 och V60 
nästa år och efter årsskif-
tet lanseras en gasbil. Volvo 
kommer att ha det mest 
kompletta modellprogram-
met som man har haft på 
många år.

Och till helgen ska ni ha 
öppet hus?

– Ja, då har vi visning av 
våra DRIVe-bilar. Tänk dig 
en ny V70 som drar 0,49 vid 
blandad körning. Det trodde 
ingen skulle vara möjligt för 
några år sedan, avslutar Åke 
Stendahl.

JONAS ANDERSSON

Det pekar uppåt igen för bilhandeln
– Stendahls 
bästa kvartal 
sedan 2007

Kurvan har vänt och det pekar återKurvan har vänt och det pekar åter 
uppåt för bilhandeln, åtminstoneuppåt för bilhandeln, åtminstone 
gäller det Stendahls Bil i Lilla Edet.gäller det Stendahls Bil i Lilla Edet.

Åke Stendahl kan glatt konstatera att den värsta krisen är över och att kunderna har återvänt till bilhallen.

ÖPPET:

VARDAGAR 
07.00-17.30
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09.00-13.00

Nu sänker Lundbergs priset på 
Shoji skjutdörrssytem med i snitt 
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Aktuella kampanjer

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker dock längst tom 30/11-09

Välkommen in så berättar vi mer
Erbj. gäller t o m 30/11 2009


