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GRÖNNÄS. Grönnäs 
Autoservice har drab-
bats av växtverk.

Räddningen blir 
en tillbyggnad som 
beräknas stå färdig i 
månadsskiftet januari-
februari.

– Det går på högvarv, 
förklarar Patrik Lars-
son, en av delägarna.

Grönnäs Autoservice grun-
dades 1960 av Gösta Lars-
son och Sven Rydén. 1964 
delade Gösta och Sven på 
sig och 1965 stod nya lokaler 
färdiga i Skepplanda indu-
striområde där verksamhe-
ten fortfarande finns.

2004 tog Göstas söner, 
Patrik och Magnus Lars-
son, över rörelsen, Då 
hade verkstaden totalt fem 
anställda, idag är den siffran 
tvådubblad.

– Faktum är att vi behö-
ver anställa ytterligare några 
mekaniker, både på lastbils- 
och personbilssidan, men 
även någon tekniker, avslöjar 
Patrik.

– Problemet är att vi är 
alldeles för trångbodda som 
situationen är just nu. Vi ser 
fram emot att tillbyggnaden 
ska bli färdig.

Närmare 600 kvadrat-

meter, fördelat på två plan, 
kommer att inrymma 
kontor, lunchrum, konfe-
rensmöjligheter, ett mindre 
lager, chaufförsrum samt en 
butiksdel.

– Vi vill vara föregångare 
och går nu ett steg längre 
än andra verkstäder när vi 
erbjuder ett vilorum för de 
chaufförer som kommer 
till oss. De kommer att ha 
tillgång till bland annat tv- 
och fikarum, berättar Patrik 
Larsson.

– När det gäller butiks-
delen så blir det i begrän-
sad skala. Vi kommer att ha 
de vanligaste produkterna 

hemma, som exempelvis 
oljor, spolarvätska och så 
vidare. Efterfrågan kommer 
att styra utbudet.

Service och reparation av 
lastbilar är det segment som 
ökat mest för Grönnäs Auto-
service de senaste åren. 2008 
blev verkstaden auktorise-
rade av märket MAN.

– Vi har kunder från när 
och fjärran. Vi vill alltid göra 
ett hundraprocentigt arbete 
och det har givit ringar på 
vattnet, säger Magnus.

Övervägande del av kund-
stocken utgörs av företag; 
åkerier, taxibolag etcetera. 
Det ställer höga krav på att 

arbetena ska hinnas utföras 
enligt gällande överenskom-
melse.

– En lastbil får inte stå 
still, det kostar för mycket 
pengar. Vi lever i en tidspres-
sad vardag, men den lär du 
dig att hantera. Det handlar 
om planering.

Omsättningen har på 
de två senaste åren skjutit i 
höjden, från drygt 16 miljo-
ner kronor till 25 Mkr

– Någon lågkonjunktur 
märker vi inte av. Samtidigt 
är vi väldigt ödmjuka inför 
framtiden, säger Patrik som 
planerar en fortsatt utbygg-
nad av verkstadsområdet.

– När vi installerat oss i 
tillbyggnaden och sytt ihop 
allting som har med det att 
göra, så är det dags att börja 
skissa på plan b. På sikt behö-
ver vi utöka vår verkstadsdel, 
förklarar Patrik och ger sin 
syn på den expansion som 
Grönnäs Autoservice just nu 
upplever:

– Det är bara att åka med 
och försöka styra rätt! 

Grönnäs Autoservice växer i nya lokaler
– Och ytterligare arbetskraft behövs

I GRÖNNÄS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Grönnäs Autoservice växer så det knakar. En tillbyggnad ska stå klar i början av nästa år 
samtidigt som företagsledningen planerar för ytterligare personalförstärkning.

Patrik och Magnus Larsson, ägare till Grönnäs Autoservice.
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Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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Tel: 0303-35 09 90


