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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
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Skepplanda, Tel: 0303-33 46 90, www.redox.se
Måndag-torsdag 8-17 • Fredag 8-16

JULBORD & RESTAURANG
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Premiär 
18 november

Julbord
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Brunnsparken
031-80 75 50 ��www.palace.se

Smörgåstårtor och tårtor på beställning

Menyer och bufféer för  alla tillfällen

Julbord och jultallrikar

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703


