
LÖDÖSE. GEKÅ Byggnadsvaror i 
Lilla Edet köper Vallby Byggvaror i 
Lödöse.

Affären bekräftas av Sven Karls-
son som ser fram mot att utveckla 
byggvarubutiken i Lödöse.

– Vi tar över 6 april och ser stora 
möjligheter att ta ytterligare mark-
nadsandelar. Orten Lödöse har en 
spännande framtid, säger han.

För en tid sedan kontaktades Sven Karls-
son, ägare till GEKÅ Byggnadsvaror i Lilla 
Edet, av en mäklare som hade fått i uppdrag 
att hitta en lämplig köpare till Vallby Bygg-
varor i Lödöse.

– Jag tvekade egentligen aldrig. Lödöse är 
en framtidsort som kommer att utvecklas po-
sitivt med järnvägsstation i Tingberg och en 
planerad bostadsexpansion, säger Sven Karls-
son.

Målet är att öka försäljningen till byggfö-
retag som verkar i området och att ta ytterli-
gare marknadsandelar.

– I och med att vi nu får ett läge längre söde-
rut får vi automatiskt ett större kundunderlag 

för båda butikerna. Skepplanda och Älväng-
en är två samhällen som ligger inom räckhåll, 
menar Sven Karlsson.

Tanken är att bygga ut butiken och skapa 
en större utställning. Samtidigt tror Sven 
Karlsson att det går att finna en del samord-
ningsvinster med två byggvaruaffärer i samma 
region.

GEKÅ startades av Svens far 1962 på 
strömsidan i Lilla Edet. 1985 klev han sjäv 
på tåget samtidigt som företaget etablerade 
vid Edet Rasta och har sedan drivit företaget 
framgångsrikt i 25 år.

Klas Carlsson, nuvarande ägare till Vallby 
Byggvaror, tackar för sig efter tio år vid rodret.

Den 6 april tar GEKÅ över i Lödöse och i 
samband med det kommer företaget att lan-
sera ett antal starka kampanjer.

– Det ska märkas att det händer något och 
vi ser fram mot att träffa alla kunder i Lödöse.
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Vi löser inte bara det praktiska utan tar 
även hand om tillståndsprövning och 

nödvändig administration

www.vattenkungen.se

HUSBILSREA

ENDAST I LILLA EDET! Öppet Lördag: 10:00-16.00, Söndag: 11.00-16.00 

Rabatter upp 

till 80.000kr!

Nu i helgen 30-31 Jan rivstartar rean på begagnade husbilar!
Vi har rabatter från 10.000kr till 80.000kr. Dessutom har vi under 
hela helgen sänkt räntan till endast 1,95%. Välkommen in och fynda!

1,95%
RÄNTA

 RENAULT TRANSPORTBILS KAMPANJ!

Läs mer på www.stendahlsbil.se

Renault Kangoo  1,5cDi 70hk
Renault Trafi c Acces  90 hk dCi
Renault Trafi c   2,0dCi  115hk L1H1
Renault Trafi c   2,0dCi 115 hk L2H
Renault Master   2,5dCi  115hk L2 H2

107 900:-  (exkl moms)
159 900:-  (exkl moms)
179 900:-  (exkl moms)
188 500:-  (exkl moms)
199 900:-  (exkl moms)

KÖP TILL GRAND CONFORT PAKETET ENDAST 2990:–

LAIKA HUSBILAR

PASSA PÅ! 
Flera begagnade- och demobilar till bra priser!

Öppet: vardagar 10:00-18:00, lördagar 10:00 - 14:00

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
(Vid Bilprovningen)
0303-36 03 30

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

F.d. AC BIL & DÄCKSERVICE AB

VI HAR 
DÄCKEN!

Tänk på sista-dag 
med vinterdäck!

- Torsdag 15 april
Ny lag 2010

www.meca.se

B I L D E L A R

GEKÅ 
köper 
Vallby

Sven Karlsson, ägare GEKÅ Byggnadsvaror.
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