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KUNGÄLV. 80% av 
nybilsförsäljningen 
försvann under finans-
krisen.

Saab var nere för räk-
ning och nedläggningen 
inledd.

Kongahälla Bilcity, en 
av de stora återförsäl-
jarna, har ändå börjat 
se ljuset i tunneln.

– Vi har sålt Saab sedan 1969. 
Det är en del av vår själ och 
även om nedläggningen hade 
blivit verklighet så hade vi 
aldrig slutat handla eller 
serva Saab. Så länge det finns 
en Saab på marknaden ska vi 
vara med, säger Kjell Kris-
tensson, ägare till Konga-
hälla Bilcity i Kungälv.

Det har varit en turbulent 
tid för bilhandlare i allmän-
het och för saabhandlare i 
synnerhet.

– Nybilsförsäljningen 
störtdök. Jag har aldrig varit 
med om något liknande, det 
har nog ingen annan heller i 
och för sig. Till råga på allt 
började spekulationerna om 
Saabs framtid ta fart mitt i 
krisen. Allt hände samtidigt, 
konstaterar Kristensson.

Det blev istället begagnat-
marknaden som fick rädda 
försäljningen, men efterfrå-
gan blev till sist för stor.

– Vi har till exempel inte 
kunnat få fram begagnade 
Saabar i den omfattning som 
har efterfrågats. Säljer du 
inga nya får du heller inte 
in några inbyten, förklarar 
Kristensson.

Hopp och förtvivlan
GM:s besked om att 
antingen sälja eller lägga ner 
Saab gjorde det omöjligt att 
teckna nya ordrar om den 
svenska klassikern. Spekula-
tionerna om tänkbara köpare 
gjorde att återförsäljarna slets 
mellan hopp och förtvivlan.

– När Koeniggsegg hop-
pade av trodde jag att det var 
kört. Det var inte roligt. Vi 
började förhandla om att sälja 
andra bilmärken, men så dök 
Spyker upp. Jag kan för lite 
om dem för att kunna uttala 
mig om vilka möjligheter de 
har att lyckas. Det viktigaste 
är att tillverkningen startar 
upp igen och att nästa modell 
börjar lanseras. Intresset är 
stort och allt som har skrivits 
om Saab kan faktiskt vändas 
till något positivt. Nu är alla 
nyfikna på vad som ska rulla 
ut från Trollhättan i vår, 
menar Kristensson.

Om allt går som det ska, 
det återstår fortfarande en 
signatur i Detroit, kommer 
den nya 9:5:an att lanseras 
i vår. Först en sedanmodell 

och senare en combi.
– I Sverige är combibilen 

eftertraktad, men även 9:3:
an kommer att bli en stor 
volymbil.

Att det finns en framtid för 
Saab är han övertygad om.

– Det kommer säkert 
aldrig bli samma volymer 
som tidigare, men med en 
seriös ägare som inte belastar 
företaget med extra utveck-
lingskostnader och tömmer 
bolaget på resurser kommer 
det ändå gå bra, säger Kris-
tensson.

Uppgång
Kongahälla Bilcity säljer 
också Subaru, Fiat och 
Opel. Branschen som helhet 
märker nu av en uppgång.

– Subarun går bra, men 
vi väntar som sagt på Saab. 
Det är där vi är som starkast, 
understryker Kristensson.

Han har varit med länge 
nog för att veta vad bilkun-
den söker. Att det idag finns 
ett större miljömedvetande 
är han medveten om.

– Men det finns en gräns 
för vad det får kosta. Dagens 
bilar har generellt sett blivit 
mycket bränslesnåla och 
utsläppen har begränsats 
kraftigt.  Många nöjer sig 
med det och är inte beredda 
att betala överpriser för att 
bli mer miljövänliga, hävdar 

Kjell Kristensson.
Han spår också att Saab 

inom en rimlig fram-

tid kommer att lansera en 
hybrid.

Här är Saab själen
– Kjell Kristensson pustar ut

HAR ÄGT TRE SAAB

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kjell Kristensson ser en framtid för en av svensk bilindustris mest klassiska bilmärken. Saab 
är själen hos Kongahälla Bilcity.

Vi vill göra billivet enklare

Din lokala
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Recond

Sveriges största bilvårdkedja!

Plåt

Lack
Alla märken
Alla modeller

Mek
Ackrediterade att 
släcka 2:or från 
bilprovningen

Egen plåtverkstad. 
Vi fi xar alla typer 

av plåtskador

Samarbete med alla försäkringsbolag

Redox Bilfarm har som affärsidé att 
förlänga livscykeln för så stor andel 
av en bils komponenter som möjligt. 
Vi strävar efter att göra detta på ett kvalitetseffektivt sätt och 
samtidigt ta hänsyns till den inre och yttre miljön.

 /Lars Jönsson
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Skrotbilar köpes

Försäljning
av begagnade bildelar

www.bildelsbasen.se
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