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ÄLVÄNGEN. Jio Eltjänst 
har förvärvat Älväng-
ens Installationsbyrå, 
ÄIAB.

Den 1 november sker 
det officiella överta-
gandet.

– Med köpet höjs 
kompetensen ytterli-
gare i företaget fram-
förallt när det gäller 
underhåll och repara-
tion inom industrin, 
säger Jan Olofsson.

Jio Eltjänst AB startades 1990 
och ägs idag av Jan Olofsson 
och Mikael Holmqvist. 
Förutom ägarduon finns 17 
anställda, som är uppdelade i 
olika grupper.

– Vi har medarbetare 
som arbetar specifikt med 

styr- och reglerinstallation, 
vi har ett entreprenadgäng 
och en servicegrupp. En väx-
ande del är och också data- 
och teleinstallationer där vi 
har ett nära samarbete med 

Swansons Telemekanik för 
att kunna erbjuda en helhets-
lösning, förklarar Jan Olofs-
son.

Kunderna återfinns i när-
området med Vänersborg 

längst norrut och Göteborg 
längst söderut.

– Vi vill stärka vår position 
på den lokala marknaden. 
Köpet av ÄIAB är ett led i 
den satsningen.

– ÄIAB kommer att fung-
era som ett renodlat syster-
företag. Jio står som ägare, 
men namnet ÄIAB lever 
vidare och skall främst inrik-

tas mot industrin, säger Jan 
Olofosson.

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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ÄIAB blir en del av Jio Eltjänst
– Bildar ett systerföretag– Bildar ett systerföretag
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Jonas Andersson
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Jan Olofsson på Jio Eltjänst.
ÄIAB blir från och med den 1 november ett systerföretag till Jio Eltjänst AB.

ÄLVÄNGEN. Aningen 
sämre än i fjol, men 
ändå ett lyckat arrang-
emang.

Det var köpmännens 
samlade omdöme efter 
höstens Ballonglördag.

Det vackra vädret 
bidrog till en positiv 
inramning.

Att ta sig med bil genom 
Älvängens centrum är inte 
det lättaste just nu. Parke-
ringsmöjligheterna är också 
begränsade och med tanke 
på dessa omständigheter 
blev det trots allt en bra Bal-
longlördag.

– Vi hade en lite lugnare 
morgon än brukligt. Däre-
mot var det tryck ända fram 
till stängningsdags, konsta-
terade Ulf Abrahamsson på 
Manufakturen när han sum-
merade lördagen.

Det pågående vägarbe-

tet i Älvängen har skrämt en 
hel del kunder på flykt den 
senaste tiden. Folk drar sig 
helt enkelt för att åka in i 
samhället.

– Vi hör många som säger 
det och därför var det kul att 
vår Ballonglördag ändå blev 
helt okej, säger Ulf.

Nästa aktivitet som 
Älvängens Företagarförening 
planerar för är Nattaöppet, 
som äger rum onsdagen den 
26 oktober.

– Vi får göra det bästa av 
situationen och härda ut. 
Älvängen centrum kommer 
att bli kanonfint när allting är 
klart, avslutar Ulf Abrahams-
son.

Ballonglördag 
som gick vägen
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Natalie Eltagi, Miryam Mitra och Rosa Lindegren besökte Ballonglördagen i Älvängen. Det blev fem procent i rabatt när trion 
handlade hos Axums Järn.


