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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.
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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
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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


