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ÄLVÄNGEN. Det som 
höll på att utveckla sig 
till en mardrömssitua-
tion blev till slut rena 
lyckoträffen för Stig 
Harald Gustafson.

Hans affärsverksam-
het såg ut att gå i 
graven när allting tog 
en plötslig vändning.

– Jag är mycket nöjd 
med den utveckling 
som blev, säger huvud-
personen själv apropå 
det faktum att han den 
1 december flyttar in på 
före detta Skanskatom-
ten i Älvängen.

Stig Harald Gustafson, 73, är 
en sann entreprenör och har 
låtit föra åkeriarvet vidare, 
som hans far grundade 1931. 
Industriområdet där Gustaf-
son huserat under så många 
år kommer dock att jämnas 
med marken i och med 
utbyggnaden av E45. Detta 
blev Stig Harald varse om 
redan för två och ett halvt år 
sedan sedan när Lars Lind-
ström från Ale kommun 
uppvaktade honom.

– Han berättade att 
marken skulle tas i anspråk 
för ett nytt resecentrum och 
tillhörande tågstation. Det 
fanns inte i min horisont att 
jag skulle sälja, berättar Stig 
Harald och fortsätter:

– När jag ställde frågan 
om jag kunde få någon cen-
tral mark i ersättning blev 
svaret nej. Det skulle bli 
pengar istället. Det å sin sida 
skulle innebära slutet för min 
rörelse.

Priset som kommunen 
erbjöd honom, som inlösen 
för tomten, blev han besvi-
ken över.

– Jag valde att ligga lågt. 
Jag tog därför hjälp av en 
advokat och lät honom driva 
ärendet, då jag kände att jag 
inte hade kunskap om inlö-
sen och fastigheter.

Närma sig varandra
Sakta men säkert började 
Gustafson och Ale kommun 
närma sig varandra. Under 
påskhelgen skedde dock 
något som skulle visa sig 
bli direkt avgörande för 
utgången av affärsuppgörel-
sen.

– Jag hade tidigare blivit 
hänvisad råmark på Grönnäs 
Industriområde för att där 
fortsätta min verksamhet. 
Det erbjudandet viftade jag 
emellertid bort på direkten. 
Det var aldrig intressant, 
säger Stig Harald.

– När jag samtidigt fick 
veta att ett par andra företag 
blivit erbjudna mark på Skan-
skatomten bestämde jag mig 
för att sätta ner foten. Jag tog 
kontakt med Lennart Nils-

son på samhällsbyggnads-
kontoret och begärde ett 
möte. Jag ifrågasatte varför 
jag icke hade fått informa-
tion om att Skanskaområdet 
hade blivit tillgängligt för 
uppförande av en bussdepå 
åt företaget som skötte trafi-
ken, då jag tidigare hade varit 
hyresvärd under 18 år för 
denna trafik.

Nu gick allting väldigt 
fort och förutom att parterna 
enades om en inlösen för 
Gustafsons industrifastighe-
ter och tomt gavs han också 
möjligheten att köpa betong-
fastigheten på Skanskaom-
rådet, som Alebyggen förfo-
gade över.

– I köpet skulle också 
ingå den stora uppställ-
ningsplatsen för bussarna 
samt gamla ponnyranchen. 
Jag såg många plusfaktorer 
i en sådan affär och framfö-
rallt skulle jag utan problem 
kunna fortsätta den egna 
rörelsen, säger Stig Harald 
Gustafson.

Lokalerna som Stig 
Harald kommer att överta 
den 1 december i år mäter 1 
250 kvadratmeter med till-
hörande tomt på 10-12 000 
kvadratmeter.

– Som hyresgäster 
kommer jag att få Ale Taxi, 
Tunabergs Taxi och Bobergs 
Oljetransport. Alebyggen 
kommer att bli kvar i den 
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 kör vidare trots allt

I ÄLVÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

södra delen av fastigheten. 
Sedan kommer jag också 
att ansvara för hela Nobi-
nas bussuppställningsplats, 
precis som jag gjort tidigare, 
berättar Stig Harald.

Du låter tillfreds med 
uppgörelsen?

– Det är jag, absolut! Sam-
arbetet med Alebyggens vd, 
Lars-Ove Hellman, har 
varit mycket bra.

Du är ändå 73 år 

gammal. Kände du aldrig 
för att ta pengarna som 
en inlösen skulle generera 
och sedan dra dig tillbaka 
med gott samvete?

– Det fanns med i bilden 
tidigt, men faktum är att jag 
aldrig skulle klarat av det. 
Den mentala hälsan hade inte 
mått bra av ett sådant beslut. 
Att sätta sig ned och läsa GP, 
dricka kaffe och sedan inte 
veta vad man skulle göra 

resten av dagen hade varit 
outhärdligt för mig.

– Nu utvecklade sig all-
ting på rätt sätt och så länge 
huvudet är med vill jag fort-
sätta arbeta, avslutar Stig 
Harald Gustafson.

Stig Harald Gustafson vid det gamla cementgjuteriet, som han förvärvat av Alebyggen. Stig 
Harald såg länge ut att bli snuvad på en ny industritomt i Älvängen, när hans tidigare mark 
blev tvungen att lösas in på grund av infrastruktursutbyggnaden. Efter diverse turer löste 
sig dock situationen till det bästa för Stig Harald.

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

Bildemontering

Skrotbilar köpes

Försäljning
av begagnade bildelar

www.bildelsbasen.se

Skepplanda, Tel: 0303-33 46 90, www.redox.se
Måndag-torsdag 8-17 • Fredag 8-16
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ÄLVÄNGEN. Tommys 
Plåt har blivit Plåt-
slagarna i Ale och 
sysselsätter idag tio 
personer.

Företaget har flyt-
tat till nya lokaler på 
Älvängens södra indu-
striområde och hade 
återväxten inom yrket 
varit bättre hade fler 
kunnat anställas.

– Tyvärr utbildas inte 
tillräckligt många plåt-
slagare för att klara 
behovet, säger Mathias 
Mattson som tillsam-
mans med Magnus 
Johansson driver före-
taget.

Plåtslagarna i Ale femårsju-
bilerar 1 november. Det sker 
precis när företaget har rotat 
sig i ljusa och rymliga loka-
ler. Utvecklingen är sensatio-
nell och idag är det tillgång-
en på kompetent arbetskraft 
som styr verksamhetens ut-
veckling.

– Vi har mer än fullt upp 

och tvingas tyvärr tacka nej 
till mycket. Det är frustreran-
de när man samtidigt läser om 

arbetslöshet. Plåtslagaryrket 
måste marknadsföras bättre 
och jag tror även att kunska-

pen om vad vi gör är dålig hos 
skolornas studie- och yrkes-
rådgivare. När de talar om 
hantverkare är det alltid en 
snickare de ser framför sig, 
säger Mathias.

Lärlingssystemet
Plåtslagarna i Ale gör sitt yt-
tersta för att bidra till åter-
växten. De har alltid minst en 
lärling med sig.

– Vi har anställt flera av 
dem vi har haft och har bara 
goda erfarenheter av lärlings-
systemet. Det är ute på fältet 
som du lär dig yrket. Vi har 
alla den vägen vandrat, men 
det ställer också krav på oss 
som pedagoger och tyvärr 
hinner vi inte ta emot fler. 
Tiden är en bristvara och 
vi måste prioritera jobben, 
menar Mathias.

Uppskattningsvis finns det 
i Sverige cirka 7000 plåtsla-
gare, men behovet är betyd-
ligt större.

– Jag tror att branschen 
talar om att vi skulle kunna 
sysselsätta det dubbla. Det är 
tveklöst ett anonymt fram-

tidsjobb som alldeles för få 
pratar om. Vill du som ung 
vara garanterad ett jobb är 
det definitivt ett klokt val att 
välja plåtslagaryrket, säger 
Magnus Johansson,

Det är inte bara bristen på 
plåtslagare som gör att kalen-
dern är mer än full av upp-
drag. Plåten som material 
har också blivit mode och en 
trend.

– Plåttak är estetiskt och 
kvalitén är idag oerhört för-
bättrad. Leverantörerna 
lämnar numera 30 års garanti 
på att till exempel färgen inte 
flagnar, förklarar Mathias.

För tillfället när plåtsla-
garna tvingas prioritera bland 
jobben är det ofta privatper-
sonerna som drabbas.

– Det känns aldrig bra att 
inte hålla ett löfte, men vi kan 
inte låta ett helt bygge  stanna 
upp för att de väntar på oss. 
De stora jobben där vi är en 
del av en helhet måste vi lösa 
först. Det gör att vi ibland 
måste ringa upp privatper-
soner och meddela att vi inte 
hinner. Det är sällan populärt 

och det förstår vi, men vi kan 
inte klona oss och det är väl-
digt tråkigt att göra männis-
kor besvikna, säger Mathias 
som dock har hittat en liten 
lösning.

– Tommy Björk, vars 
verksamhet vi delvis har 
tagit över, ”konsultar” hos 
oss numera och han kan för-
hoppningsvis fungera som en 
jourgubbe. Det är inte illa att 
kunna skicka ut en av kom-
munens mest erfarna plåt-
slagare om det är något akut 
som har hänt och som inte 
kan vänta.

Roligt på jobbet
Det är också Tommy Björk 
som en gång visade Mathi-
as Mattsson vägen in i yrkes-
banan.

– Jag var bara 15 år när jag 
började hos honom. Jag valde 
sedan att prova mina vingar på 
lite olika håll, men vi har hela 
tiden haft kontakt och någon-
stans var det väl ganska givet 
att vi skulle diskutera framti-
den en dag när Tommy börja-
de tröttna. Fast så roligt som 
Tommy har haft det på jobbet 
från den dagen Magnus och 
jag köpte in oss i företaget 
har han nog aldrig haft. Nu 
vill han ogärna sluta… Det 
är vi glada för. Han får jobba 
precis hur mycket han vill, 
men nu är det vi som driver 
och äger företaget, berättar 
Mathias.

I takt med att Ale expan-
derar och antalet stora upp-
drag växer lokalt hoppas Plåt-
slagarna i Ale slippa åka allt-
för långt till jobben.

– Idag verkar vi över ett 
område som sträcker sig från 
Onsala i söder till Uddeval-
la i norr samt ut till Tjörn-
Orust i väster och Alingsås i 
öster. Vi följer med de bygg-
mästare som anlitar oss, men 
skulle gärna stanna i kommu-
nen, avslutar Mathias Matts-
son och Magnus Johansson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Magnus Johansson och Mathias Mattsson driver idag Plåtslagarna i Ale, ett företag med åtta anställda, en lärling och en 
”konsult” – Tommy Björk – verksamhetens grundare.

FRAMTIDEN 
– plåtslagare saknas i hela Sverige

ALAFORS. Alafors-
borna har äntligen 
fått en närbutik värd 
namnet.

Arman tog över 
rörelsen i februari och 
har därefter renoverat 
och ändrat inriktning 
på affären.

– Vi har fått väldigt 
många positiva kom-
mentarer och de flesta 
verkar nöjda.

Godisbana är det nya 
namnet på minilivsbutiken 
mitt i samhället, före detta 
Ahlafors Livs. Även om sek-
tionerna av lösgodis har en 
framträdande roll finns även 
traditionella livsmedelspro-
dukter till försäljning.

– Vi har de basvaror som 
behövs. Prismässigt kan vi 
inte konkurrera med stor-
marknaderna, men för oss är 
det viktigt att kunna erbjuda 
ett brett och bra sortiment. 
Det är inte lätt, men vi för-
söker. Vi är dessutom öppna 
för kundernas önskemål, 
det är deras behov som styr 
innehållet, förklarar Arman 
och fortsätter:

– Butiken hölls stängd 
under en period i våras då 
jag byggde om och reno-
verade lokalen. Tyvärr har 
affären brottats med ett 
dåligt rykte och vår uppgift 
är att förändra den bilden 
hos ortsborna. Det är väl-
digt avgörande för affärens 
fortlevnad, att vi kan få fol-

kets tilltro.
Har satsningen på lös-

godis slagit väl ut?
– Verkligen! Vi har haft 

en otrolig utveckling på just 
den biten. Den satsningen 
har betalat sig.

Arman trivs i rollen som 
lokal handlare och tycker 
att allt fler börjar upptäcka 
Godisbana.

– Det kommer nya 
kunder nästan varje dag, 
vilket är väldigt roligt. Sam-
hället lär också växa då det 
finns planer på att bygga nya 
lägenheter vid Solgården. 
Jag är optimistisk. 

Godisbana har haft en positiv utveckling
– Att driva butik i Alafors är en utmaning

ALAFORSBO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Godisbana i Alafors har haft en positiv utveckling sedan ägarskiftet i våras. Satsningen 
på lösgodis har slagit väl ut. 

Ett företagsevent som heter duga!
– Ale-Surte mot Frölunda i Ale Arena
BOHUS. Sugen att hitta 
på något kul med per-
sonalen?

Vad sägs om en bit 
mat, träffa lite bandy- 
och hockeystjärnor 
samt bli underhållen i 
Ale Arena?

–Det här kan bli hur 
bra som helst, säger 
Ale-Surte BK:s sport-
chef Cerry Holmgren.

Onsdag 10 november möter 
Ale-Surte BK Frölunda Indi-
ans i Ale Arena. Lagen möts 

i en bandymatch, men med 
lite olika regler. Det är själv-
klart ett stort jippo, men 
också en möjlighet att få se 
stjärnorna på nära håll.

– Vi erbjuder nu företag att 
ta med sig personal, kunder 
och/eller leverantörer ett par 
timmar före avspel, så fixar 
vi mat och ett intressant för-
snack. Det är bara att ringa 
till kansliet och boka in sig, 
säger Cerry Holmgren.

Som konferencier har 
klubben anlitat radioprofi-
len, Hasse Andersson.

I Ale Arena kommer det 
också att bjudas på musik av 
bästa märke. Kungälvsban-
det Frame står nämligen för 
den delen av underhållning-
en.

– Det här blir en alla tiders 
kväll. Hoppas att företagen 
också nappar för det här är 
ett event som heter duga!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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För tillfället när plåtsla-
garna tvingas prioritera bland 
jobben är det ofta privatper-
sonerna som drabbas.

– Det känns aldrig bra att 
inte hålla ett löfte, men vi kan 
inte låta ett helt bygge  stanna 
upp för att de väntar på oss. 
De stora jobben där vi är en 
del av en helhet måste vi lösa 
först. Det gör att vi ibland 
måste ringa upp privatper-
soner och meddela att vi inte 
hinner. Det är sällan populärt 

och det förstår vi, men vi kan 
inte klona oss och det är väl-
digt tråkigt att göra männis-
kor besvikna, säger Mathias 
som dock har hittat en liten 
lösning.

– Tommy Björk, vars 
verksamhet vi delvis har 
tagit över, ”konsultar” hos 
oss numera och han kan för-
hoppningsvis fungera som en 
jourgubbe. Det är inte illa att 
kunna skicka ut en av kom-
munens mest erfarna plåt-
slagare om det är något akut 
som har hänt och som inte 
kan vänta.

Roligt på jobbet
Det är också Tommy Björk 
som en gång visade Mathi-
as Mattsson vägen in i yrkes-
banan.

– Jag var bara 15 år när jag 
började hos honom. Jag valde 
sedan att prova mina vingar på 
lite olika håll, men vi har hela 
tiden haft kontakt och någon-
stans var det väl ganska givet 
att vi skulle diskutera framti-
den en dag när Tommy börja-
de tröttna. Fast så roligt som 
Tommy har haft det på jobbet 
från den dagen Magnus och 
jag köpte in oss i företaget 
har han nog aldrig haft. Nu 
vill han ogärna sluta… Det 
är vi glada för. Han får jobba 
precis hur mycket han vill, 
men nu är det vi som driver 
och äger företaget, berättar 
Mathias.

I takt med att Ale expan-
derar och antalet stora upp-
drag växer lokalt hoppas Plåt-
slagarna i Ale slippa åka allt-
för långt till jobben.

– Idag verkar vi över ett 
område som sträcker sig från 
Onsala i söder till Uddeval-
la i norr samt ut till Tjörn-
Orust i väster och Alingsås i 
öster. Vi följer med de bygg-
mästare som anlitar oss, men 
skulle gärna stanna i kommu-
nen, avslutar Mathias Matts-
son och Magnus Johansson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Magnus Johansson och Mathias Mattsson driver idag Plåtslagarna i Ale, ett företag med åtta anställda, en lärling och en 
”konsult” – Tommy Björk – verksamhetens grundare.

FRAMTIDEN 
– plåtslagare saknas i hela Sverige

ALAFORS. Alafors-
borna har äntligen 
fått en närbutik värd 
namnet.

Arman tog över 
rörelsen i februari och 
har därefter renoverat 
och ändrat inriktning 
på affären.

– Vi har fått väldigt 
många positiva kom-
mentarer och de flesta 
verkar nöjda.

Godisbana är det nya 
namnet på minilivsbutiken 
mitt i samhället, före detta 
Ahlafors Livs. Även om sek-
tionerna av lösgodis har en 
framträdande roll finns även 
traditionella livsmedelspro-
dukter till försäljning.

– Vi har de basvaror som 
behövs. Prismässigt kan vi 
inte konkurrera med stor-
marknaderna, men för oss är 
det viktigt att kunna erbjuda 
ett brett och bra sortiment. 
Det är inte lätt, men vi för-
söker. Vi är dessutom öppna 
för kundernas önskemål, 
det är deras behov som styr 
innehållet, förklarar Arman 
och fortsätter:

– Butiken hölls stängd 
under en period i våras då 
jag byggde om och reno-
verade lokalen. Tyvärr har 
affären brottats med ett 
dåligt rykte och vår uppgift 
är att förändra den bilden 
hos ortsborna. Det är väl-
digt avgörande för affärens 
fortlevnad, att vi kan få fol-

kets tilltro.
Har satsningen på lös-

godis slagit väl ut?
– Verkligen! Vi har haft 

en otrolig utveckling på just 
den biten. Den satsningen 
har betalat sig.

Arman trivs i rollen som 
lokal handlare och tycker 
att allt fler börjar upptäcka 
Godisbana.

– Det kommer nya 
kunder nästan varje dag, 
vilket är väldigt roligt. Sam-
hället lär också växa då det 
finns planer på att bygga nya 
lägenheter vid Solgården. 
Jag är optimistisk. 

Godisbana har haft en positiv utveckling
– Att driva butik i Alafors är en utmaning

ALAFORSBO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Godisbana i Alafors har haft en positiv utveckling sedan ägarskiftet i våras. Satsningen 
på lösgodis har slagit väl ut. 

Ett företagsevent som heter duga!
– Ale-Surte mot Frölunda i Ale Arena
BOHUS. Sugen att hitta 
på något kul med per-
sonalen?

Vad sägs om en bit 
mat, träffa lite bandy- 
och hockeystjärnor 
samt bli underhållen i 
Ale Arena?

–Det här kan bli hur 
bra som helst, säger 
Ale-Surte BK:s sport-
chef Cerry Holmgren.

Onsdag 10 november möter 
Ale-Surte BK Frölunda Indi-
ans i Ale Arena. Lagen möts 

i en bandymatch, men med 
lite olika regler. Det är själv-
klart ett stort jippo, men 
också en möjlighet att få se 
stjärnorna på nära håll.

– Vi erbjuder nu företag att 
ta med sig personal, kunder 
och/eller leverantörer ett par 
timmar före avspel, så fixar 
vi mat och ett intressant för-
snack. Det är bara att ringa 
till kansliet och boka in sig, 
säger Cerry Holmgren.

Som konferencier har 
klubben anlitat radioprofi-
len, Hasse Andersson.

I Ale Arena kommer det 
också att bjudas på musik av 
bästa märke. Kungälvsban-
det Frame står nämligen för 
den delen av underhållning-
en.

– Det här blir en alla tiders 
kväll. Hoppas att företagen 
också nappar för det här är 
ett event som heter duga!
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Sjukgymnast
Henrik

Personlig tränare
Ulrika

Personlig tränare
Jennifer

Sjukgymnast

PERSONLIG TRÄNING
Du får professionell hjälp med att göra din 
träning så effektiv, säker och motiverande som 
möjligt.

EFFEKTIVT
Din Personliga Tränare ger dig ett individuellt 
anpassat träningsupplägg med hänsyn till dina 
förutsättningar, lär dig korrekt teknik och ser till att 
du anstränger dig så hårt som resultaten kräver.

SÄKERT
Med korrekt teknik och väl avvägd träningsmängd 
och intensitet ser din PT till att du förblir skadefri 
och undviker att bli övertränad.

MOTIVERANDE
Förutom att göra träningen effektiv och säker 
gör din PT vad som krävs för att du skall behålla 
intresset och motivationen.

SJUKGYMNASTIK
För dig som vill få hjälp med bedömning 
av skada och rehabilitering

För dig som är ovan vid träning och vill ha 
råd av sjukgymnast för att träna utifrån 
Dina behov

För dig som fått hjälp inom sjukvården 
men nu vill träna på Friskvårdsanläggning

Ett tillfälle med Sjukgymnast, 
45 min: 395 kr
 
•  Behandlingspaket med bedömning och 

behandling, tre tillfällen: 900 kr
  
•   Rehabkortet, rehabträning på Sportlife 

Kungälv Rollsbo i tre månader: 900 kr

SjukgymnastSjukgymnast

HAR DU OCKSÅ 

HOS SPORTLIFE?
Ring oss för mer information 
om hur också ditt företag 
kan ta del av våra mycket 
förmånliga företagsavtal.

Friska företag lönar sig!

HÄR ÄR ETT AXPLOCK AV ALLA 
HUNDRATALS GENERÖSA FÖRETAG MED  
3333333333333333333300000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT FÖR SINA ANSTÄLLDA!
Häng med ni också!
Ale kommun, Kungälvs-Posten, Maxi Stormarknad, Kungälvs Sjukhus, 
Göteborgs Kex, Swedish Mach, Systembolaget, Arvid Nilsson, Michelin, Vår Hälsa, 
Ica Handlarna AB, Posten, Sportlife Kungälvs Innebandy klubb, Volvo, Coop, 
City Gross, Kungälvs kommun & landsting och många många fl er....

FRISKA FÖRETAG LÖNAR SIG!
VAR RÄDD OM DIN PERSONAL - GE DEM EN FÖRMÅN ALLA VINNER PÅ.

SPORTLIFE HAR VÄSTSVERIGES BÄSTA FÖRETAGSAVTAL.
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KILANDA. Komvux i Ale 
kan nu skryta med en 
egen maskinförarutbild-
ning.

En vettig sådan.
– Att vi kan genomföra 

den ihop med ett före-
tag som Kollanda Grus, 
där eleverna kan få 
meningsfulla uppgifter 
är pricken över i, säger 
kursansvarige, Tage 
Lindström.

Första gänget om nio perso-
ner går nu Maskinförarutbild-
ningen vid Komvux Ale. Sö-
kande är från hela Göteborgs-
regionen, men också från Ale. 
Utbildningen som varvar teori 
och praktik utgår från Kilan-
da Skola. De praktiska mo-
menten utförs hos Göran och 
Arne Tilly som driver Kol-
landa Grus AB.

– Det är ett fantastiskt bra 
upplägg vi har skapat här. Vi 
hyr alltså maskiner, fordons-
vård, verkstadslokal för kursen 
och ett komplett övningsom-
råde av Tilly. Dessutom un-
dervisar Göran i vägbyggnad 
och pratar även om företagan-
de, berättar en mycket nöjd 
Tage Lindström.

– Tidigare har vi fått skicka 
våra elever till De la Gardie-
gymnasiet i Lidköping. Det 
slipper vi nu. Istället kan vi ta 
emot elever.

Kursen har nyligen certi-
fierats och godkänts av orga-
nisationen BYN (Byggnads-
industrins yrkes-
nämnd).

– Det är viktigt 
att hjälpa till. Be-
hovet av yrkesfö-
rare är jättest-
ort och vi har ju 
en del projekt på 
gång som skulle 
kunna passa kurs-
deltagarna, säger 
Göran Tilly.

Utbildningen 
är på 50 veckor 
och ger behö-
righet att få köra 
grävmaskin och hjullastare. 
Sedan gäller det att hitta en 
arbetsgivare som man tillam-
mans med kan ansöka om en 
så kallad utbildningsbok. Det 
krävs som vuxen 4200 arbets-
timmar bakom spakarna innan 
du kan få ditt yrkesförarbevis, 
som gymnasieelev ska du ha 
kört 4800 timmar.

– Det krävs en tillsvidare-
anställning innan du får en 
utbildningsbok, säger Ann-
Charlotte Pettersson, Ma-
skinentreprenörerna och re-
presentant för BYN.

Kursdeltagarna som vi 
talar med är alla positiva och 

mycket nöjda 
med upplägget så 
här långt.

– Det bästa är 
att vi får kompe-
tens och utbild-
ning inom såväl 
anläggning som  
maskinförare. 
Jag är från Hu-
diksvall och vet 
redan idag att får 
jag bara mitt yr-
kesförarbevis kan 
jag välja bland 
jobben, säger 

David Olsson.
Maskinförare är ett bristyr-

ke idag och därför är satsning-
en förutseende från Komvux 
sida.

– Det bästa är att alla kan 
gå den, oavsett du har klarat 
din gymnasieutbildning eller 
ej, säger Tage Lindström.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Maskinförarutbildning på hemmaplan

MER ÄN BARA EN 
KOMPLETT BILVERKSTAD!
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Vi levererar & monterar chassi och väghållnings- 
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Eleverna fick börja med att 
iordningställa ett övnings-
område. Det grävs som aldrig 
förr i Kollanda grusgrop.

Rundvandring på Kollanda Grus där Komvux Ale idag har förlagt en maskinförarutbildning.

Tobias Davidsson.

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80
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VÄSTERLANDA. Ett 
relativt anonymt före-
tag i en udda bransch.

Det är långt ifrån 
alla som känner till vad 
Remaljeringsbolaget 
sysslar med.

– Allt fler börjar få 
upp ögonen för vår 
verksamhet och vilka 
pengar man kan spara 
i jämförelse med att 
riva ut ett helt badrum, 
säger Urban Holmquist.

Remaljeringsbolaget restau-
rerar kakel, badkar och golv-
brunnar. 

– Med vår metod kan man 
rädda de fina inbyggda bad-
karen och slippa besväret och 
kostnaderna att riva ut. Dess-
utom sparar vi miljön. Ett 
badkar som rivs ut kan inte 
återvinnas, förklarar Urban 
Holmquist som har tagit över 
Remaljeringsbolagets rättig-
heter i Västra Götaland.

– Folk börjar vakna och 
inse värdet av vår unika 
metod. Vi remaljerar exem-
pelvis ett badkar helt färdigt 
på en dag. För kunden är det 
bara att vänta i tolv timmar, 
sedan kan badrummet eller 
tvättstugan tas i anspråk igen. 
Allt arbete sker på plats, beto-
nar Urban.

Det så kallade ROT-avdra-
get har givit en uppsving för 
branschen. Ett badkar som 
kostar cirka 8 000 att remal-
jera kostar med avdraget 5 
200 kronor.

– Vi lämnar 30 års garan-
tier på våra arbeten. Nu är det 
inte enbart remaljering som 
vi sysslar med utan vi gör även 
utrivningar samt kakelarbe-

ten, säger Urban.
Urban Holmquists kund-

grupp består av både företag 
och privatpersoner, som åter-
finns från Strömstad i norr till 
Falkenberg i söder.

– Jag huserar på skolor, 
dagis, hotell och bostadsrätts-
föreningar för att ge några ex-
empel. Lägg därtill alla pri-
vatkunder.

Hur ser du på framtiden?

– Det ser positivt ut. Just 
nu håller jag på att anställa 
en person i företaget och om 
fem-sex år hoppas jag kunna 
överlämna en lagom stor 
verksamhet till mina barn, 
avslutar Urban Holmquist.

Remaljering sparar tid och pengar
– Unik metod för att restaurera kakel

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Remaljeringsbolagt har utarbetat en metod som åtgärdar 
problem med golvbrunnar, avloppsrör under badkar och bot-
tenventiler. Urban Holmquist från Västerlanda innehar rät-
tigheterna i Västra Götaland.

LÖDÖSE. 4-7 novem-
ber arrangeras Hem & 
Villa-mässan i Göte-
borg.

Lilla Edets kommun 
kommer att finnas 
representerade.

– Vi kommer att 
bygga vår monter kring 
varumärket Lödöse 
– gott om tid, berät-
tar Monica Skorupa, 
kommunikatör på Lilla 
Edets kommun.

Lilla Edets kommun har varit 
representerad på Hem & Vil-
la-mässan ett par gånger ti-
digare. Förra året stod man 
över arrangemanget, men nu 
är förberedelserna inför årets 
event i full gång.

– Vi tycker att vi har ett bra 
koncept att bygga på. Givet-
vis ska vi försöka sälja in hela 
Lilla Edets kommun, men 
tyngdpunkten ligger på att 
försöka plantera varumärket 
Lödöse – gott om tid, säger 
Monica Skorupa.

– Montern kommer att 
bli riktigt proffsig. Väggarna 
målas i den gröna färg som 

profilerar Lödöse – gott om 
tid. Det kommer att bli ett 
fönster med gardin som ska 
symbolisera utsikten över 
Ekeberg.

När Lödöse – gott om tid 
lanserades i somras skedde 
det med hjälp av t-shirtpryd-
da ungdomar som serverade 
kaffe och kanelbullar på olika 
platser i Göteborgsregionen. 
Tanken är att få till stånd ett 
liknande upplägg i Svenska 
Mässan.

– Det gäller att attrahera 
besökarna och få dem till vår 
monter, fastslår Skorupa.

Fjolårets mässa tilldrog sig 
24 000 gäster och arrangören 
hoppas på ännu fler besökare 

den här gången.
– Vi hoppas få in många in-

tresseanmälningar från folk 
som kan tänka sig att bosät-
ta sig i vår kommun. Som-
markampanjen gav ett posi-
tivt gensvar.

De sex argumenten för 
Lödöse – gott om tid är:

• Ny järnväg, 22 minuter 
till Göteborg

• Ny motorväg
• Pengar över, bra tomter, 

bra hus
• Nära skola, förskola, ak-

tiviteter
• Vi nyttjar naturen
• Vi hinner baka bullar

JONAS ANDERSSON

”Lödöse – gott om tid” profileras 
på Hem & Villa-mässan

Lilla Edets kommun kommer att finnas representerade på 
Hem & Villa-mässan i Göteborg, 4-7 november. Lödöse – gott 
om tid är varumärket som ska profileras.

JULBORD & RESTAURANG
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GRÖNNÄSGrönnäs, vid E45, 
(f.d Motel Göta Älv)

&
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VÄSTERLANDA. Kan ett 
vandrarhem i Väster-
landa, som har öppet 
året om, verkligen bära 
sig?

Det gör det!
Älvbacken Bed & 

Breakfast har blivit 
mäkta populärt – inte 
minst bland danskarna.

I fem år har familjen Leng-
strand drivit Älvbacken Bed 
& Breakfast, som ligger vack-
ert inbäddad i dalgången intill 
Göta älv.

– Stället säljer sig själv. 
När gästerna kommer upp 
på krönet och ser det fantas-
tiska landskapet som breder 
ut sig så är de sålda, säger Per 
Lengstrand.

Det tidigare hönseriet har 
renoverats och blivit vandrar-
hemsdel med mysigt inredda 
rum. Fastigheten omges av en 
vacker trädgård med utsikt 
över älven.

– Min fru Anette är väl-
digt intresserad av blommor, 
så hon ser till att hålla ordning 
i trädgården. Många uppskat-
tar också utsikten över älven, 
förklarar Per Lengstrand.

Gästerna kommer nästan 
uteslutande från grannlandet 
Danmark, de inhemska besö-

karna är inte till närmelsevis 
lika många.

– Så är det. Danskar har vi 
många av, men även en del 
tyskar och holländare. Den 
svenska marknaden har hit-
tills varit trögast. Dock har vi 
kunnat skönja ett litet trend-
brott den här säsongen. Nu 
får vi exempelvis besök av ett 
par stockholmare, som ska bo 
här under tre veckors tid då 
de arbetar med att restaure-
ra Lödöse kyrka.

Hur ser ni på framtiden?
– Det beror på våra två 

söner och vad de har att säga 
om en eventuell utveckling. 
Skulle man komplettera verk-
samheten med konferensdel 
blir det en helt annan grej. 
Det är en avvägning, men 
vem vet?

Hur som helst är familjen 
Lengstrand ett levande bevis 
på att den omtalade entrepre-
nörsandan i Västerlanda inte 
är någon myt.

– Västerlandaborna är ett 
driftigt släkte med många 
egenföretagare, avslutar Per 
Lengstrand.

Älvbacken lockar danskar till Västerlanda

I VÄSTERLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det gamla hönseriet har renoverats och utgör 
sedan fem år tillbaka Älvbacken Bed & Breakfast 
i Västerland.

Rummen är designade i olika stil, men hemtrevnad är deras gemensam-
ma nämnare.

– Möjlighet till över-
nattning året om

B E S T S E L L E R  P R E S E N T E R A R

goes Royal

Arrangör:
Bestseller PR AB

031-701 48 60
info@bestseller.se

Mediapartner

Göteborg, Scandinavium 25-26 november

Läs mer om evenemanget på www.onstage.se

Supershowen OnStage är tillbaka med en kunglig show!
Eller vad sägs om musik av Prince, Queen och Elvis (the king of rock) mfl. 

Det finns även möjlighet att boka galapaket med mat komponerad av 
stjärnkocken Leif Mannerström.



fokus företag  |   nummer 36  |   vecka 42  |   201016

VÄSTERLANDA. Kan ett 
vandrarhem i Väster-
landa, som har öppet 
året om, verkligen bära 
sig?

Det gör det!
Älvbacken Bed & 

Breakfast har blivit 
mäkta populärt – inte 
minst bland danskarna.

I fem år har familjen Leng-
strand drivit Älvbacken Bed 
& Breakfast, som ligger vack-
ert inbäddad i dalgången intill 
Göta älv.

– Stället säljer sig själv. 
När gästerna kommer upp 
på krönet och ser det fantas-
tiska landskapet som breder 
ut sig så är de sålda, säger Per 
Lengstrand.

Det tidigare hönseriet har 
renoverats och blivit vandrar-
hemsdel med mysigt inredda 
rum. Fastigheten omges av en 
vacker trädgård med utsikt 
över älven.

– Min fru Anette är väl-
digt intresserad av blommor, 
så hon ser till att hålla ordning 
i trädgården. Många uppskat-
tar också utsikten över älven, 
förklarar Per Lengstrand.

Gästerna kommer nästan 
uteslutande från grannlandet 
Danmark, de inhemska besö-

karna är inte till närmelsevis 
lika många.

– Så är det. Danskar har vi 
många av, men även en del 
tyskar och holländare. Den 
svenska marknaden har hit-
tills varit trögast. Dock har vi 
kunnat skönja ett litet trend-
brott den här säsongen. Nu 
får vi exempelvis besök av ett 
par stockholmare, som ska bo 
här under tre veckors tid då 
de arbetar med att restaure-
ra Lödöse kyrka.

Hur ser ni på framtiden?
– Det beror på våra två 

söner och vad de har att säga 
om en eventuell utveckling. 
Skulle man komplettera verk-
samheten med konferensdel 
blir det en helt annan grej. 
Det är en avvägning, men 
vem vet?

Hur som helst är familjen 
Lengstrand ett levande bevis 
på att den omtalade entrepre-
nörsandan i Västerlanda inte 
är någon myt.

– Västerlandaborna är ett 
driftigt släkte med många 
egenföretagare, avslutar Per 
Lengstrand.

Älvbacken lockar danskar till Västerlanda

I VÄSTERLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det gamla hönseriet har renoverats och utgör 
sedan fem år tillbaka Älvbacken Bed & Breakfast 
i Västerland.

Rummen är designade i olika stil, men hemtrevnad är deras gemensam-
ma nämnare.

– Möjlighet till över-
nattning året om

B E S T S E L L E R  P R E S E N T E R A R

goes Royal

Arrangör:
Bestseller PR AB

031-701 48 60
info@bestseller.se

Mediapartner

Göteborg, Scandinavium 25-26 november

Läs mer om evenemanget på www.onstage.se

Supershowen OnStage är tillbaka med en kunglig show!
Eller vad sägs om musik av Prince, Queen och Elvis (the king of rock) mfl. 

Det finns även möjlighet att boka galapaket med mat komponerad av 
stjärnkocken Leif Mannerström.

2010  |   vecka 42  |   nummer 36  |   fokus företag 17

Nytt och begagnat! Kanonpriser!

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, lörd 11-15 www.karebybil.se

Köp din bil i Kareby
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Audi A4 Avant 2,0TDI -09  239.900 kr
Audi A6 2,5 TDI Avant -01  58.900 kr 
BMW 318 I Touring -01  49.900 kr 
BMW 325 i / AUT -05  120.000 kr 
BMW 520 D Comfort -06  179.900 kr 
BMW 520 D Touring -08  264.900 kr 
BMW 525 i Touring -02  89.900 kr 
BMW X5 3,0D -07  359.900 kr 
Cadillac BLS 1,9 TDI -06  129.900 kr 
Chrysler PT Cruiser 2,0L -03  39.900 kr  
Citroën Berlingo 1,9D -05  79.900 kr 
Citroën C4 1,6i -06  79.900 kr
Daewoo Evanda 2,0 SX -03  49.500 kr  
Ford Mondeo 2,5 Ghia V6 -00  24.900 kr 
Honda Jazz -02  49.900 kr 
Kia Carnival 2,2 CRDi -10  264.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX SW -09  139.900 kr
Kia Picanto 1,1 EX -04  49.900 kr 
Kia Rio 1,4 EX -07  84.900 kr 
Kia Rio 1,4 Sport -09  99.900 kr 
Kia Rio AC,Drag -06  79.900 kr 
Kia Sorento PP 2,5 CRDi -07  179.900 kr
Mercedes-Benz A 170 CDI -00  49.900 kr
Mercedes-Benz C 220 CDI -00  34.900 kr
Mercedes-Benz E 270 CDI -02  94.900 kr 
Mercedes-Benz E 320 -02  112.500 kr
Nissan Almera 1,8 Styline -05  69.900 kr
Nissan Almera Tino -03  58.000 kr
Opel Corsa Enjoy -09  109.000 kr 

Opel Vectra 1,8 GL 16V -99  37.500 kr 
Peugeot 307 1,6 XR -02  39.900 kr 
Peugeot 307 SW 2,0 -04  59.900 kr 
Peugeot 406 AUT -01  24.900 kr 
Renault Clio 1,2 16V -05  58.500 kr 
Renault Clio II 1,2 16V -04  42.500 kr 
Renault Megane Coupe 1,6e -98  24.900 kr
Renault Scenic 1,6 16v -03  47.500 kr 
Renault Scenic 2,0 16V -06  94.900 kr 
Renault Grand Scenic 1,9DCI -05  79.900 kr
Saab 9-3 1,8 Linear -04  64.900 kr 
Saab 9-3 2,0T -01  29.900 kr 
Saab 9-3 2,0t Sportcombi -06  89.900 kr 
Saab 9-5 2,0t Sportcombi -02  49.900 kr 
Saab 9-5 2,0t Vector -06  99.900 kr 
Seat Cordoba 1,6 SXE -99  14.900 kr
Skoda Octavia 1,6i -03  58.500 kr 
Skoda Octavia 1,8t 20V -04  57.500 kr 
Subaru Legacy 2,0 -99  19.900 kr
Toyota Corolla -06  114.900 kr 
Toyota Corolla Verso VVT-i -02  79.900 kr
Toyota RAV4 -04  94.900 kr 
Volkswagen Fox 1,2 -06  54.900 kr 
Volkswagen Golf 1,6 Variant -05  69.900 kr
Volkswagen Touran 1,6 -05  99.900 kr 
Volvo S60 2,4 -04  79.900 kr 
Volvo S60 D5 Business -03  94.900 kr 
Volvo V70 2,4D AUT -07  89.900 kr
Volvo XC90 T6 -03   149.900 kr 

Ett antal nästan nya Kia Cee`d -10 från 139.900:-

LÖDÖSE. – En positiv 
utveckling.

Så sammanfattar 
Tomas Erlandsson det 
första halvåret för 
GEKÅ Byggvaruhus i 
Lödöse.

På sikt hoppas före-
taget kunna utveckla 
sin verksamhet och 
iordningställa en 
utställning för dörrar, 
fönster och kök.

Det var i april i år som 
GEKÅ Byggvaruhus i Lilla 
Edet övertog Vallby Byggva-
ror i Lödöse. 

– Det uppstod ett bra 
läge att köpa rörelsen och vi 
såg att det fanns potential. 
Lödöse är ett samhälle som 
växer och byggplanerna är 
stora, framförallt i den södra 
delen. Vi ser att detta varuhus 
kan serva hela den östra sidan 
av älven. Faktum är att det 
inte finns någon mer bygg-
handel förrän vi kommer ner 
till Beijers i Älvängen, för-
klarar Tomas Erlandsson och 
fortsätter:

– Vi tror inte att vi kommer 
att konkurrera med oss själva 
och det varuhus som vi har 
i Lilla Edet. Utöver lokal-
befolkningen vänder sig 
enheten i Lilla Edet i första 
hand mot kunder i Trollhät-
tan, Vänersborg, Orust och 
Tjörn.

Vad är den stora skill-
naden mellan den bygg-
handel som fanns tidigare i 
Lödöse och det GEKÅ kan 
erbjuda idag?

– Det är storleken på 
företaget, som i sin tur bety-
der att vi kan ha ett mycket 

bredare sortiment och även 
hålla ett större lager. 

Kunderna har under det 
första halvåret utgjorts till 
cirka 60 procent av byggare. 
Resterande del är privatkun-
der.

– Vi ska vara en bygghan-
del som tillhandahåller allt 
det som behövs då man ska 
bygga ett hus. Självklart är 
vi beredda att anpassa sorti-
mentet efter vad kunderna 
vill ha, säger Tomas Erlands-
son.

Har ni märkt av någon 
byggboom i Lödöse?

– Den har väl inte kommit 
igång på allvar ännu. Sedan 
ska man ha klart för sig att 
ungefär 90 procent är fär-
digmonterade hus idag. Vad 
vi hoppas på är att folk ska 
vända sig till oss när de ska 
komplettera sin bostad med 
ett garage, göra ett staket 
eller inreda en vind. Det är 
då som vi har en strategisk 

bra placering i Lödöse med 
ett varuhus som ligger allde-
les i närheten av E45, avslu-
tar Tomas Erlandsson.

– Satsningen i Lödöse har slagit väl ut

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tomas Erlandsson är till-
freds med den utveckling 
som GEKÅ Byggvaruhus 
haft under det första halvår-
et i Lödöse.

GEKÅ Byggvaruhus i Lödöse har en strategisk bra placering, alldeles intill E45.

Ett bra första halvår för GEKÅ Byggvaruhus

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen Fax 0303-749637

 Email info@hardesjobil.se www.hardesjobil.se

VÄLKOMMNA TILL 
OSS PÅ SERVICE 2.0
När du servar din bil hos en Volvomärkesverkstad kommer det med 
garantier du inte får någon annanstans. En utbildad servicetekniker går 
igenom din bil enligt Volvos egna servicepunkter. Vi använder endast 
volvo originaldelar.

Vi läser av bilens mjukvara och uppdaterar vid behov utan extra 
kostnad. (detta kan endast utföras av Volvos egna märkesverkstäder).
Vid service hos oss förlänger du dessutom kostnadsfritt Volvos  
assistanstjänst med ett år i taget till dess att bilen blir 6 år.

Sänkta priser på byte av bromsklossar i samband med service.
Fram 1.295:- / bak 1.195:-
Gäller  följande bilmodeller
• S60    upp till årsmodell  09 
• V70    upp till årsmodell 08
• S80    upp till årsmodell 06

Boka gärna din service via våran 
hemsida. Vid ankomst glöm ej lägga fram 
serviceboken väl synlig i bilen och ta fram  nyckeln till låsmuttrarna om 
sådana är monterade på fälgarna.  

Välkomna /Niclas med personal

DÄCKBYTARKVÄLLAR
mer info hittar du på vår hemsida 

www.hardesjobil.se
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SVENSERÖD. Tänk dig 
en turridning genom 
Västsveriges sista 
stora vildmark.

NordRitt gör den upp-
levelsen möjlig.

– Det är många 
sinnen som tillfreds-
ställs, försäkrar Pia 
Nilsson som startade 
verksamheten för åtta 
år sedan.

Känslan av landsbygdens 
stillhet och lugn är påtaglig 
i Svenseröd. Det är här som 
Pia Nilsson bor och bedri-
ver sin rörelse. NordRitt er-
bjuder skogs- och vildmarks-
ritter på Nordsvenska bruks-
hästar i Svartedalens natur-
reservat.

– Jag har åtta hästar. Det är 
ett lagom antal och det inne-
bär att jag kan ta sju ryttare 
med mig ut i skogen, förkla-
rar Pia.

Hon är utbildad biolog, 
har bott utomlands och be-
skriver sig själv som en all-
sysslare.

– Jag har jobbat på olika 
ställen, alltifrån Stora Tea-
tern till Skogsvårdsstyrel-
sen. Att jag kom tillbaka hit 
till Svenseröd beror på att jag 
såg möjligheten att kombine-
ra natur- och hästliv. Närhe-
ten till Svartedalen lockade 
mig, säger Pia och fortsätter:

– Även om jag har haft 
kontakt med hästar under pe-
rioder av mitt liv är jag inte 
extrem i den bemärkelsen. 
Hästarna tog jag hit för än-
damålet, att företaget skulle 
startas. Nordsvenskar är en 
speciell ras som lämpar sig för 

att vara ute i skog och mark. 
De trivs i den miljön.

Hästarna vistas utomhus 
året runt och således behövs 
ingen stallplats för kusarna.

– Jag har en enkel, natur-
lig och funktionell hästhåll-
ning. I stallet är hästarna bara 
när de ska borstas och sadlas, 
säger Pia.

Verksamheten är igång 
året om förutom tre veckor i 
oktober, under älgjaktstiden, 

då hästarna tar semester.
– Vi vänder oss till både 

privatpersoner och företag. 
I början på året brukar det 
vara lite mindre att göra, men 
sedan är det full fart mest hela 
tiden. Helgerna är av förkla-
riga skäl mest attraktiva för de 
kompisgäng som vill komma 
hit, säger Pia Nilsson.

Dagsritter om två eller 
fem timmar finns på menyn, 
liksom flerdagsritter med 

övernattning.
– Övernattning sker på 

stalloftet som är inrett med 
ett antal bäddar. För dem som 
önskar finns också möjlighet 
att koppla av i vår vedeldade 
bastu. Det brukar vara popu-
lärt bland våra gäster.

Vilken ridvana krävs hos 
deltagarna?

– Ingen, faktiskt! Vuxna 
nybörjare fungerar och själv-
klart har vi utrustning att låna 
ut till alla som besöker oss.

Vad skulle du säga är 
charmen mer turridning i 
Svartedalen?

– Det är en helhetsupple-
velse. Fokus ligger inte bara 
på själva ridningen, det är lika 

mycket en härlig naturupple-
velse och ett äventyr. Att sitta 
vid någon av alla underbara 
lägerplatser och äta den med-
havda matsäcken är en njut-
bar känsla. Omgivningen är 
storslagen oavsett årstid, av-
slutar Pia Nilsson.

LILLA EDET. Nu är det åter-
igen dags att utse Sveriges 
godaste kranvatten i 2010 års 
upplaga av tävlingen ”Sveri-
ges godaste kranvatten”. Del-
tävlingar hålls just nu runt om 
i landet för att senare avslutas 
med en riksfinal i Stockholm 
den 17 november.

I förra veckans delfinal i 
Göteborg deltog 17 västsven-
ska kommuner; Alingsås, Fal-
kenberg, Göteborg, Kungs-
backa, Lerum, Lilla Edet, 
Mark, Munkedal, Mölndal, 
Partille, Sotenäs, Ström-
stad, Tranemo, Trollhättan, 
Uddevalla, Varberg och Vä-
nersborg. Av dessa 17 ham-
nade Lilla Edets kommun på 
första plats.

Kranvattentävlingen som 
startade 1997 har avgjorts 
två gånger tidigare. Senaste 
tävlingen hölls år 2005 blev 
Lilla Edet etta i deltävlingen i 
Linköping för att senare även 
vinna i Riksfinalen i Stock-
holm.

Motiveringen från juryn 
den gången var; ”Ett vatten i 
världsklass med elegant, frisk 
fjällbäckskänsla. Kort sagt: 
Livets vatten”.

JONAS ANDERSSON

Sveriges godaste kranvatten 2010:

Lilla Edet vann delfinalen i Göteborg

2005 utnämndes kranvatt-
net i Lilla Edet till landets 
godaste. I förra veckan vann 
Lilla Edet den första delfina-
len i Göteborg i konkurrens 
med 17 västsvenska kom-
muner.

En upplevelse för många sinnen
– NordRitt erbjuder turridning i storslagen natur

I SVENSERÖD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pia Nilsson driver NordRitt i Svenseröd i utkanten av Västerlanda.

På stalloftet finns möjlighet till övernattning.

Efter hel dags turridning kan det vara skönt med ett bastu-
bad.

En av de åtta Nordsvenska brukshästar som Pia Nilsson förfogar över.
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SVENSERÖD. Tänk dig 
en turridning genom 
Västsveriges sista 
stora vildmark.

NordRitt gör den upp-
levelsen möjlig.

– Det är många 
sinnen som tillfreds-
ställs, försäkrar Pia 
Nilsson som startade 
verksamheten för åtta 
år sedan.

Känslan av landsbygdens 
stillhet och lugn är påtaglig 
i Svenseröd. Det är här som 
Pia Nilsson bor och bedri-
ver sin rörelse. NordRitt er-
bjuder skogs- och vildmarks-
ritter på Nordsvenska bruks-
hästar i Svartedalens natur-
reservat.

– Jag har åtta hästar. Det är 
ett lagom antal och det inne-
bär att jag kan ta sju ryttare 
med mig ut i skogen, förkla-
rar Pia.

Hon är utbildad biolog, 
har bott utomlands och be-
skriver sig själv som en all-
sysslare.

– Jag har jobbat på olika 
ställen, alltifrån Stora Tea-
tern till Skogsvårdsstyrel-
sen. Att jag kom tillbaka hit 
till Svenseröd beror på att jag 
såg möjligheten att kombine-
ra natur- och hästliv. Närhe-
ten till Svartedalen lockade 
mig, säger Pia och fortsätter:

– Även om jag har haft 
kontakt med hästar under pe-
rioder av mitt liv är jag inte 
extrem i den bemärkelsen. 
Hästarna tog jag hit för än-
damålet, att företaget skulle 
startas. Nordsvenskar är en 
speciell ras som lämpar sig för 

att vara ute i skog och mark. 
De trivs i den miljön.

Hästarna vistas utomhus 
året runt och således behövs 
ingen stallplats för kusarna.

– Jag har en enkel, natur-
lig och funktionell hästhåll-
ning. I stallet är hästarna bara 
när de ska borstas och sadlas, 
säger Pia.

Verksamheten är igång 
året om förutom tre veckor i 
oktober, under älgjaktstiden, 

då hästarna tar semester.
– Vi vänder oss till både 

privatpersoner och företag. 
I början på året brukar det 
vara lite mindre att göra, men 
sedan är det full fart mest hela 
tiden. Helgerna är av förkla-
riga skäl mest attraktiva för de 
kompisgäng som vill komma 
hit, säger Pia Nilsson.

Dagsritter om två eller 
fem timmar finns på menyn, 
liksom flerdagsritter med 

övernattning.
– Övernattning sker på 

stalloftet som är inrett med 
ett antal bäddar. För dem som 
önskar finns också möjlighet 
att koppla av i vår vedeldade 
bastu. Det brukar vara popu-
lärt bland våra gäster.

Vilken ridvana krävs hos 
deltagarna?

– Ingen, faktiskt! Vuxna 
nybörjare fungerar och själv-
klart har vi utrustning att låna 
ut till alla som besöker oss.

Vad skulle du säga är 
charmen mer turridning i 
Svartedalen?

– Det är en helhetsupple-
velse. Fokus ligger inte bara 
på själva ridningen, det är lika 

mycket en härlig naturupple-
velse och ett äventyr. Att sitta 
vid någon av alla underbara 
lägerplatser och äta den med-
havda matsäcken är en njut-
bar känsla. Omgivningen är 
storslagen oavsett årstid, av-
slutar Pia Nilsson.

LILLA EDET. Nu är det åter-
igen dags att utse Sveriges 
godaste kranvatten i 2010 års 
upplaga av tävlingen ”Sveri-
ges godaste kranvatten”. Del-
tävlingar hålls just nu runt om 
i landet för att senare avslutas 
med en riksfinal i Stockholm 
den 17 november.
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Göteborg deltog 17 västsven-
ska kommuner; Alingsås, Fal-
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Mark, Munkedal, Mölndal, 
Partille, Sotenäs, Ström-
stad, Tranemo, Trollhättan, 
Uddevalla, Varberg och Vä-
nersborg. Av dessa 17 ham-
nade Lilla Edets kommun på 
första plats.
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Kampanjpris
4.990:-

(ord.pris 6.375:-)
NYHET

Ifö Option spegel med belysning OSB fi nns i
tre storlekar. Integrerad belysning genom två
vertikala blästrade ytor.
OSB 60 NU: 2.900:- (ord. pris 4.090:-)
OSB 90 NU: 3.035:- (ord. pris 4.278:-)
OSB 120 NU: 3.170:- (ord. pris 4.465:-)

Nu från
2.900:-

Ifö Sense badmöbler
exkl spegel och toalett
NU: 7.294:-
(ord. pris 9.117:-)

Ifö Badstudio
från din Comfortbutik

SE 101-10

Kampanjpris
Ifö Sign 6860 med

mjukstängande hårdsits

2.495:-
( ord. pris 5.462:- )

Ny sits till din Ifö Cera WC-stol
Uppgradera din Ifö Cera WC-stol med 
en Ifö Cera träsits i lönn eller ek
NU: 795:- (ord. pris 1.450:-)
(så längre lagret räcker)
Kampanjpris

Ny sits till din Ifö Sign WC-stol
Uppgradera din Ifö Sign WC-stol 
med en mjukstängande hårdsits.
NU: 695:- (ord. pris 1.016:-)
Kampanjpris

FRESH WC
Spolning med doft – ett 
fräschare sätt att spola i WC

Fresh WC
tabletter 5st/fpk

NU: 29:90
Kampanjpris

Ifö Cera möbelpaket 2222
NU: 1.595:-
(ord. pris 2.565:-)

30%
rabatt på alla

Ifö Solid duschväggar
(ord. pris från 2.248:-)

Ifö Caribia badkar halvfront

Köp Ifö Sign WC-stol för 2.495:-
och köp till ett tvättställ med 50% rabatt.

Ifö Sign 
möbelpaket 
7322
NU: 1.795:-
(ord. pris 
2.565:-)
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B I L D E L A R

10 dagar 

20% 
På alla tillbehör och reservdelar. Även reservdelar i samband med 

reparationer som bokas eller 
utförs under kampanjen.

Extra öppet lördag 
23 och 30 oktober 9-14 

Då bjuder vi våra kunder på 
kaffe+kaka och ballonger till barnen.

Drop in på HJULSKIFTE, kö kan förekomma 
SKIFTE 260:- 

DÄCKFÖRVARING och SKIFTE 500:-

Kampanj 20 - 30 oktober


