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BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

ÖPPETTIDER
Mån–Fre  6.30–18  
Lör  9–14
Sön stängt

Erbjudandet gäller tom 30 november eller så långt lagret räcker i följande butiker:

Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 

Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

8 byggvaruhus 
alltid nära dig. LÄTTSPACKEL (900149061)

RAPTOR MEDIUM 10L 
Ord pris 229:-/hnk

Kampanjpris 

199:-/hnk

WC STOL 
9024 
(004562464) 
Ord. pris 2 365:-

1295:-
SPARA 1070:-

50%
Ytterdörr Niger

Tillfälligt parti, risk för slutförsäljning.

YTTERDÖRR NIGER 
(004891851-2, 004891653-4) 
STORLEK: 9X21, 10X21. KLAR-
GLAS INKLUSIVE KARM OCH 
LÅSKISTA. EXKLUSIVE DÖRR-
HANDTAG. 
Ord. pris 8 890:-

Kampanjpris 

4445:-

Bilar, ostar och nybakat brödbröd
1953 startade han Hardesjö bil i Älvängen som skulle komma att bli hans 

livsverk. Fortfarande besöker han verkstaden varje dag. 
Förutom bilar har Sven Hardesjö en stor passion för att baka bröd 

och ystar även sin egen julost.

– Jag är där varje dag. Om 
jag inte kommer ner till 
verkstaden är det något som 
inte stämmer. Det finns alltid 
något att göra och blir det 
några problem så får man 
försöka hjälpa till. Det är 
roligt att företaget finns kvar 
inom familjen för då kan jag 
komma och gå som jag vill. 
När sonen tog över hade jag 
drivit Hardesjö bil i exakt 40 
år och fem månader.
Varifrån kommer ditt 
intresse för bilar?
– Min pappa Harald Karls-
son, som senare döpte 
om sig till Hardesjö efter-
som brevbäraren förväxlade 
honom med en granne som 
hette likadant, drev en Gulf-
bensinmack i Älvängen på 
1930-talet. Fem år gammal 
körde jag bil för första 
gången, sittande i pappas 
knä. Min fars släkt består 
till stor del av affärsmän så 

känslan för att driva företag 
ligger väl i generna.
Har du några projekt på 
gång just nu?
– Jag håller på att skriva mina 
memoarer där jag berättar 
om allt jag varit med om. Jag 
har arbetat hela mitt liv och 
träffat otroligt många män-
niskor. Än så länge har jag 
hunnit fram tills jag skulle 
in i militären, så jag har en 
bit kvar. Vilka som kommer 
att vilja läsa dem kan jag inte 
svara på, men min son och 
hans fru pratar om att de ska 
göra en bok av mina texter. 
Det är svårt att minnas allt 
på en gång utan då och då 
får jag små glimtar som jag 
direkt måste skriva ner.
Vilka andra intressen 
har du?
– Hemma har vi vår egen 
bakugn som jag bakar bröd 
i. Sedan ystar jag en ost varje 
år i oktober som blir färdig 

lagom till jul. Mjölken köper 
jag direkt från en bondgård. 
Osten kräver mycket arbete 
och omvårdnad, men det är 
det värt. Jag har säkert ystat 
40 ostar och inte misslyckats 
med en enda. 
Hur brukar ni fira jul?
– Lördagen före julafton 
skär vi av överdelen på osten 
och äter på nybakat bröd. 
Antingen firar vi hemma eller 
hos min son som bor allde-
les i närheten. Vi brukar ha 
allt det gamla och traditio-
nella som gran, stjärnor och 
tomtar. På juldagen går vi på 
julottan i Starrkärrs kyrka.
Tror du på gud?
– Ja, man griper halmstrået 
där det behövs. Vi är nog 
som folk i allmänhet och har 
en ganska lättsam inställning 
till tro, men jag tycker det är 
tråkigt när folk väljer att gå 
ur svenska kyrkan. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Sven Hardesjö
Ålder: 82
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Stina och 
sonen Niclas
Intressen: Bilar, baka bröd, 
ysta ost, dansa, sjunga i kör, 
fotboll (ÖIS), ishockey mm.
Stjärntecken: Kräfta
Favoritbilmärke: Volvo
Bäst på julbordet: Hemma-
gjorda osten och brödet, men 
även skinkan som ska vara 
extra fet.


