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BS Elcontrol får dubbelt så 
stora lokaler när man lämnar 
Garverivägen för att ta plats 
på Hålstensvägen.

– Vi ville absolut vara kvar 
i Älvängen. Många av våra 
medarbetare bor i närområ-
det och därför var detta den 
bästa lösningen för oss, säger 
Jonas Kewenter vd och tillika 
delägare tillsammans med 
Peter Gögelein.

Trångboddheten har blivit 
påtaglig i takt med att före-

taget tillverkar allt mer och 
större produkter.

– Nu kommer vi att kunna 
jobba mer rationellt och 
effektivt. Vi kan fokusera på 
produktionen istället för att 
leta efter verktyg. Vi kommer 
att få ett helt annat flöde, 
konstaterar Jonas Kewenter.

Första spadtaget togs i 
december förra året och i 
måndags skedde alltså över-
lämnandet av nyckeln till 
lokalen.

– Vi har hållit tidsramen 
och var faktiskt färdiga ett 
par veckor före utsatt tid. 
Det känns jätteroligt att åter 
få BS Elcontrol som hyres-
värd. Vi hade dem hos oss i 
södra Älvängen i slutet av 
80- och början av 90-talet, 
säger Mats Berntsson på 
Ytterbygg.

1 900 kvadratmeter mäter
de nya lokalerna som 
kommer att inrymmas av 
produktionshall, kontor och 
personalutrymme.

Inflyttningsklart för BS Elcontrol
– Att överge Älvängen var aldrig aktuellt
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Mats Berntsson på Ytterbygg välkomnar BS Elcontrol som hyresgäst till den nybyggda in-
dustrilokalen på Hålstensvägen i Älvängen. Företagets delägare Jonas Kewenter och Peter 
Gögelein räknar med att produktionen ska vara i full gång den 10 januari.

FAKTA BS ELCONTROL
BS Elcontrol AB är specialiserade på 
att konstruera och tillverka automa-
tikutrustning och apparatskåp för 
styrning av maskiner och anlägg-
ningar. Företaget har varit verk-
samt i branschen sedan 1985. Idag 

är man en av de ledande leverantö-
rerna av apparatskåp i Sverige och 
Norge. En stor del BS Elcontrols pro-
duktion exporteras. Företaget har 34 
anställda.
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God Jul & 
Gott Nytt År

önskar Stefan och Mauritz med medarbetare!

Julafton 8-14

Juldagen 10-22

Nyårsafton 8-18

Nyårsdagen 10-22

Alla andra dagar 8-22

Öppettider i helgerna:

Stefan och 

Mauritz tackar 

alla kunder och 

hårt jobbande 

personal för 

2010!

ÄLVÄNGEN. I måndags fick man nyckeln.
Den 10 januari beräknar BS Elcontrol vara igång 

med produktionen i sina nya lokaler på Hålstens-
vägen.

– Vi har upplevt ett fantastiskt bra samarbete 
med Ytterbygg som tillgodosett våra önskemål 
fullt ut, säger Jonas Kewenter.

Vi önskar alla våra kunder 
en riktigt God Jul 
och Gott Nytt år!
Ett julklappstips: Gör som vi, 
skänk en slant till välgörande 
ändamål! Då får fler en 
trevlig helg!
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Öppettider: Annandagen 11-16
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