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KUNGÄLV. Carin Odelius, vd 
på Odelius Bil i Kungälv, är 
den enda kvinnliga bilhand-
laren bland Toyotas åter-
försäljare i Sverige. 

De blev nyligen utsedda 
till regionens bästa bil-
handlare.

– Det viktigaste är att 
ta hand om varje kund och 
behandla alla lika.

I en TNS- Sifoundersökning fick 
1803 bilförare svara på frågor som 
rörde bland annat bilhandlarnas 
trovärdighet och bemötande. 

Av sammanlagt 44 anläggningar 
i Göteborgsområdet hamnade 
Odelius Bil på förstaplats tillsam-
mans med Landvetter Bil. 

Efter att tidigare ha jobbat med 
många olika saker bestämde sig 
Carin Odelius 2003 för att börja 
arbeta på sin pappas bilfirma med 
marknadsföring och försäljning. I 

mars 2010 tog hon över vd-posten, 
även om Rune Odelius fortfa-
rande är aktiv inom företaget. 

– Jag har sålt saker hela mitt liv 
så steget till att börja med bilförsälj-
ning var egentligen inte så stort. Jag 
ville föra företaget vidare och tycker 
att Toyota är en fantastisk bil. Man 
måste ha ett intresse för det man 
säljer, resten lär man sig alltid. För 
varje ny modell som kommer in 
går vi mycket utbildningar, men 
kunden kräver inte att man som 
säljare ska kunna allt under huven. 

Fördelen med att även ha verk-
stad under samma tak är att det 
alltid finns tekniskt kunnig perso-
nal i närheten för att svara på frågor.

Kombinationen att vara kvinna 
och bilhandlare hör inte till van-
ligheterna, men det är inget Carin 
Odelius vill göra stor sak av. 

– Styrkan är att ha en mix av 
båda könen eftersom män och kvin-
nor har olika styrkor. Det behöver 
blandas upp mer inom bilvärlden. 
Vi jobbar mycket med jämställdhet, 
bland annat har vi en kvinnlig tek-
niker, vilket inte heller är så vanligt.

Hon poängterar 
också vikten av att 
alltid behandla alla 
kunder lika och det 
handlar i första hand 
om att försöka läsa av 
deras behov. I en del 

fall tror hon att män kan känna sig 
mer tryggare med en kvinnlig bil-
försäljare. 

Vilken är nästa stora trend 
inom Toyota?

– Trenden i hela bilbranschen 
är miljöbilar. Vi jobbar jättemycket 
med hybridsystemet och till våren 
kommer hybridbilen Prius Plug-in.

JOHANNA ROOS

”Vi jobbar mycket med jämställdhet”

Bäst i test. Carin Odelius, vd för Odelius bil i Kungälv, 
gläds åt att företaget utsetts till bästa bilhandlare i Göte-
borgsregionen.

ODELIUS BIL
Grundat: 1982 av Rune Odelius
Vd: Carin Odelius
Återförsäljare av: Toyota
Antal anställda: 15
Omsättning: 63 miljoner 2010

ÄLVÄNGEN. En bättre hälsa 
i företaget ger också en 
bättre lönsamhet.

Det var budskapet som 
besökarna till tisdagens 
sopplunch på Cogra fick 
med sig.

Sportlife och Andrum 
berättade om sina respek-
tive verksamheter och gav 
tips på effektiva tränings-
metoder.

Höstens sista sopplunch ägde rum 
hos Cogra Pro AB i förra veckan. 
Ett relativt anonymt företag för 
de flesta och därför var vd Mikael 
Kwarnmarks inledningsanföran-
de intressant att ta del av.

– Vi tillverkar mönsterkort och 
har så gjort i Ale kommun under 
15 års tid. Omsättningen var sju 
miljoner kronor när vi starta-
de, idag är siffran tjugo miljoner 
kronor. Vi jobbar i en kapitalin-
tensiv bransch. Det kostar cirka 

50 miljoner kronor att kunna till-
verka mönsterkort och därför är 
vi väldigt glada över att Swed-
bank lånar ut pengar till oss, sade 
Kwarnmark och skickade en tack-
samhetens tanke till program-
värden och dess kontorschef i 
Älvängen, Gunilla Hogedal.

– Som programvärd funderade 
vi på var vi skulle vara och vilket 
tema sopplunchen skulle ha. Vad 
är det folk pratar om och vad är det 
tidningarna skriver om? Jo, det är 
hälsa. Hälsa är inne! Det fick bli 
det övergripande ämnet för denna 
träff, förklarade Gunilla Hogedal 
och välkomnade representanter 
från Sportlife och Andrum.

Petra Sjöö Salmi och Anna 
Pettersson, platschefer på Sport-
life i Älvängen respektive Nö-
dinge, tog tillfället i akt att salu-
föra kommunens ledande frisk-
vårdskedja.

– Sportlifes första anläggning 
öppnade i Rollsbo 1997, Älvängen 

kom till 2001 och Nödinge 2009. 
Idag har Sportlife 80 anläggning-
ar runtom i landet. Vi skräddar-
syr träningspaket för företag och 
dess personal, informerade Petra.

En populär träningsform är 
yoga och om detta berättade 
Helena Urdahl från Andrum i 
Älvängen. 

– Yoga är ett sätt att ta hand 
om sig själv i stressiga situationer 
och uppnå ett större välbefinnan-
de, konstaterade hon.

Sist ut av gästföreläsarna var 
Jonas Kewenter, BS Elcontrol, 
som såg till att hälsodiplomera sitt 
företag för ett antal år sedan.

– Vi vill hellre ha en frisk och 
närvarande personal istället för en 
sjuk och frånvarande. I slutändan 
handlar det om lönsamhet för fö-
retaget.

2003 hade BS Elcontrol en 
sjukfrånvaro på 5,1% . Tre år 
senare var siffran nere i 0,9 %.

– Förutom de mätbara effekter-

na kan vi också skönja en bättre 
trivsel på företaget, sade Kewen-
ter.

Nästa sammankomst i Ale Fö-
retagsforums regi blir ett mor-
gonmöte i februari.

JONAS ANDERSSON

Älvängenkortet
Betala med bankkort när du handlar

Vinnare Etapp 1 
Carina-Wall Sjöblom 
500:- valfri fond i Swedbank

Handla med bankkort fem gånger i Älvängen
så får du en teater- eller biobiljett.
Du har dessutom chans till fler fina priser!
Fråga efter Älvängenkortet i din butik.

Läs mer på:

Lördag 3/12

Hälsosam sopplunch hos CograHälsosam sopplunch hos Cogra

Diskussion kring lunchbordet. Nye kommunchefen i Ale, Erik Lidberg, i sam-
språk med Cerry Holmgren från Samhall. Till vänster ses Sportlifes båda plats-
chefer Anna Pettersson och Petra Sjöö Salmi som höll ett föredrag om frisk-
vård.
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