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LÖRDAG 11 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

ÄLVÄNGEN. Efter 
många år på resande 
fot, inom flera olika 
branscher, har han 
hittat hem.

Sedan några veckor 
tillbaka är Mikael Bill 
ny vd på Beijer Byggva-
ruhus i Älvängen.

– Det här är ett jobb 
som verkligen tilltalar 
mig och jag ser verkli-
gen positivt på fram-
tiden, säger Mikael till 
Alekuriren.

Mikael Bill började som 
säljare på Beijer Bygg i 
Älvängen i februari. Ett drygt 
halvår senare har han intagit 
chefspositionen på företaget, 
sedan Lars Sahlberg flyttat 
till butiken i Backa.

– Det var inget solklart 

beslut att jag skulle tacka ja, 
men efter en stunds funde-
rande kände jag ändå att jag 
ville anta utmaningen. Det 
känns otroligt stimulerande 
då vi fått en ny regionchef 
i Per Jönsson och där en 
ny strategi implementerats 
i organisationen. Kunden 
kommer fortfarande att 
kunna ha kontakt med sin 
lokala butik, men leverans 
kan ske från närmaste filial i 
regionen. Dessutom lever vi 
en värld där Ale expanderar 
något alldeles väldigt med 
ny infrastruktur och stora 
byggplaner. Det ska bli roligt 
att vara med på resan, säger 
Mikael Bill.

Vd-rollen är ingalunda 
någon ny bekantskap för 
Mikael Bill. Han har haft 
chefsbefattning på många 

av de bolag som han tidi-
gare tjänstgjort för. Efter att 
ha varit aktiv i den grafiska 
branschen bytte han inrikt-
ning och de senaste åtta åren 
har han ägnat åt konsultverk-
samhet inom fordonsindu-
strin.

– Sedan kom fordons-
krisen 2008 och det blev 
tvärstopp för all typ av kon-
sultverksamhet, berättar 
Mikael som samtidigt slogs 
av tanken av att göra något 
annat i livet.

– Det var på hösten 2009 
som jag greppade luren och 
ringde till Lars Sahlberg. Vi 
stämde träff och pratade i tre 
timmar. Det ena gav sedan 
det andra.

Den förste februari i år var 
säljjobbet Mikaels. Nu kom-
binerar han kundkontakter 
med sin roll som ansvarig för 
verksamheten.

– Jag trivs otroligt bra. 
Det som driver mig är lusten 
att jobba med människor, att 
coacha individer till att bli 
bättre. Jag är inte lika ivrig 
som jag var i unga år utan 
strävar istället efter att få 
medarbetarna att ta ett större 
ansvar, säger Mikael.

Hur vill du att kun-

derna ska uppfatta Beijer i 
Älvängen?

– Som ett litet familjärt 
företag med stora Beijer i 
ryggen. Vi känner i princip 
alla våra kunder och det är en 
klar fördel. Trots att vi är en 
relativt liten anläggning har 
vi ett brett sortiment. Det 
vill jag att kunderna ska vara 
medvetna om.

Hur ser du på konkur-
rensen från de stora bygg-
varuhuskedjorna i Göte-

borg?
– De säljer enbart på 

priset. När det gäller service, 
utkörning, rådgivning och så 
vidare fyller vi ett jättestort 
behov. ”Fråga någon som 
vet” är ett budskap som vi 
har lanserat under en tid och 
genom att ha duktigt utbil-
dade säljare når vi en hög 
servicegrad. Kompetensut-
veckling och utbildning är 
något som genomsyrar hela 
vår organisation, förklarar 

Mikael Bill.
Hur är fördelningen av 

kunder, byggare kontra 
privatpersoner?

– Det är ungefär 60-40. Vi 
tycker att det är en bra mix 
och båda dessa kundgrupper 
är i behov av varandra, avslu-
tar Mikael Bill.

Mikael Bill tillbaka i chefsrollen
– Är ny vd för Beijer i Älvängen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mikael Bill är ny vd på Beijer Byggmaterial i Älvängen.

MIKAEL BILL
Ålder: 51.
Bor: Hålanda.
Familj: Sambo sedan tolv år tillbaka, 
hennes tre barn samt tre egna barn 
från ett tidigare förhållande; 31, 28 
och 26 år gamla.
Intressen: Jag är teknisk lagd och 
en typisk hemmasnickare.

Viktigast på julbordet: Oj, det var 
svårt eftersom jag är kock också. Det 
är mycket som är gott, men jag säger 
revbenen.
Överst på önskelistan: Det är hårda 
klappar.
Aktuell: Som ny vd på Beijer i 
Älvängen.

Luciakaffe 
på Sjövallen
Söndag 12 Dec, kl 1630

Ahlafors IF:s 
medlemmar 

och sponsorer 
hälsas välkomna.

Ale Lucia medverkar

Välkomna!

FREDAG 10 DECEMBER
KL 19.00 I ALE ARENA

JUL- OCH LUCIASHOW
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•  TEAM SURPRISE
LAGVÄRLDSMÄSTARE

• KRISTOFFER BERNTSSON
•    KUNGÄLV-YTTERBY 

KONSTÅKNINGSKLUBB

VÄLKOMNA!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
     Gäller november ut!

Behandling ord pris 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

50:- rabatt på valfri 
behandling - klipp ut kupong.

Friskvårdspengen gäller här!

Välkommen!


