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ÄLVÄNGEN. Tre års utveckling i 
rasande takt.

Nyligen anslöt sig AC Bil & Däck 
till den rikstäckande organisationen 
Meca Cars.

Ytterligare ett steg i rätt riktning.

Entreprenörerna Marcus Börjesson och 
Rikard Allzén lyckades med det som de själva 
nästan inte trodde var möjligt, att slå sig in på 
verkstadsmarknaden i norra Ale.

– Jag trodde nog att det skulle vara svårare, 
men helt uppenbart så fanns det utrymme för 
en till. Det har gått väldigt fort och kombina-
tionen med både däck och verkstad har varit 
framgångsrikt, säger Marcus Börjesson.

De öppnade på industriområdet i södra 
Älvängen, men tog sedan över Ale Däck & 
Avgas större lokaler på Hålstensvägen.

– Faktum är väl att även dessa börjar kännas 
lite trånga fast det funkar än så länge, säger 
Börjesson.

Nästa steg i utvecklingen blev att ansluta 
sig till Meca Cars.

– Framför allt får vi tillgång till ett bra ut-
bildningskoncept för personalen och en vär-
defull support. Vidare får vi också möjlighet 
att öppna en bra reservdelsbutik, vilket gör 
att vi inte bara blir verkstad. Vi får en helhets-
lösning som känns bra. Utbudet i butiken blir 
något begränsat och kommer främst att inne-

hålla det som är mest akut. Resten kan vi be-
ställa och ha tillgängligt redan nästa morgon. 
Det är en stor fördel med att vara ansluten 
till Meca Cars huvudlager i Eskilstuna, menar 
Börjesson.

Hos AC Bil & Däck arbetar idag fyra per-
soner och affärsidén är att serva alla bilmo-
deller.

– Det är inget unikt, det gör faktiskt nästan 
alla idag även om de inte föredrar att göra det. 
Vi tycker om det och det är nog den stora skill-
naden, avslutar Marcus Börjesson.

AC Bil & Däck 
öppnar butik

Marcus Börjesson (bilden) och Rikard Allzén, ägare till AC Bil & Däck i Älvängen, öppnar re-
servdelsbutik. Allt är möjligt genom anslutningen till Meca Cars.

PÅ BESÖK

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

0303-24 80 10 • www.backmanbil.se

RÄNTA:

2,95%
MERCEDES-BENZ 
C 270 CDI 
2002

8 700 MIL 
PRIS: 119 900:-

AUKTORISERAD NÄRSERVICE

VOLVO
RENAULT
• Nybilsförsäljning 

• Finansiering 

• Trygghetsavtal

• Volvokort 

•  Lånebil vid service 

•  Reparation av personbilar 
 och lätta släpvagnar  

•  Däck/Fälg

• 4-hjulsmätning

•  Hyrbil 

•  Akreditering - efterkontroll 
 av 2:or vid besiktning 

• Pvg/Vagnskadereparation 
 för samtliga försäkringsbolag

• AC-reparationer

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-74 96 37
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

Din lokala  Volvo/Renault handlare sedan 1953

Volvo C70 2,5 T 
Sportkupé -01
Silvermet 15.400 mil

89.000 kr
Volvo V70 2,4 -07

170 ACTIVE EDITION Kombi
Lunar Guld 6.100 mil 

167.000 kr

Volvo V70 2,5T 
KINETIC Kombi -06
Svart met 5.600 mil

164.000 kr

94.000 kr

Saab 9-5 2,3T -02
AERO SPORT Kombi
Silver / grå met 9.600 mil

Trasig vindruta?
Fri lånebil & 

Gratis torkare 
vid byte av vindruta

Älvängen Nödinge

Glasmästeri
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