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NÖDINGE. Mekonomen 
växer så det knakar.

Strax före jul öpp-
nades en ny butik i 
Nödinge.

– En stor del i fram-
gången ligger i att vi 
tillhandahåller reserv-
delar till alla bilmär-
ken, säger butikschef 
Anders Fägersten.

Mekonomen har cirka 230 
butiker runtom i Norden, 
varav drygt hälften åter-
finns i Sverige. Bildels- och 
verkstadskedjan fortsätter 
att expandera och senaste 
tillskottet är den så kall-
lade mediumanläggningen i 
Nödinge.

– Det innebär att vi har 
butik och verkstad i samma 
enhet. Det finns många för-
delar med ett sådant koncept 
och vi kan konstatera att vi 
drar folk till varandras res-
pektive verksamheter, säger 

Anders Fägersten.
Everts Bilverkstad utgör 

den ena delen av den helt 
nybyggda industrilokalen på 
Rödjans Väg. Butiken, som 
invigdes den 16 december, 
mäter 460 kvadratmeter. I 
sortimentet hittar kunderna 
alla bilrelaterade produkter 
man kan tänka sig.

– Ja, här finns verkligen 
allt. Förutom märkesdelar 
tillhandahåller vi verktyg, 
bilvårdsprodukter, tak-
boxar- och räcken, däck och 
så vidare, förklarar Anders 
Fägersten som tycker att 
tillströmningen av kunder 
motsvarat alla förväntningar 
så här långt.

– Det är en ovanlig tid 
på året för att öppna en bil-
delsbutik, eftersom vi tillhör 
en bransch där det i regel 
är ganska lugnt runt jul och 
nyår. Vi har emellertid haft 
fullt upp sedan invigningen, 
mycket beroende på vädret. 

Kylan skapar försäljning, 
inget tal om annat. Vi säljer 
batterier, kupéfläktar, glykol, 
spolarvätska och så vidare, 
säger Anders Fägersten.

Utöver verkstad och butik 

har Mekonomen en budbil 
som cirkulerar i Ale. Fyra 
gånger om dagen levereras 
delar till olika verkstäder i 
kommunen.

– Ingen kund ska behöva 

vänta mer än 24 timmar på 
att få sin del levererad. Oftast 
går det betydligt fortare. Vi 
samarbetar med våra butiker 
i Göteborg och skulle det 
inte finnas där så har vi ett 

stort centrallager i Sträng-
näs, avslutar Anders Fäger-
sten.

Mekonomen fortsätter att växa
– Ny butik i Nödinge
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Anders Fägersten är butikschef för Mekonomen i Nödinge, som slog upp portarna veckan före jul.

ALAFORS. Den andra 
extremvintern på raken 
ställer till en hel del 
problem.

Att hålla vägar fria 
från snö och halka 
kräver stora resurser.

– Det frestar på, 
såväl arbetsmässigt 
som ekonomiskt, säger 
Torbjörn Andersson, 
gatuchef i Ale kommun.

Vi upplever den andra ex-
tremvintern på raken och för 
många kommuner i landet 
innebär det rejält ökade kost-
nader, Ale är inget undantag.

– 2010 backade vi en miljon 
kronor, som kan härledas till 
den vinter vi upplevde då. Det 
här året har börjat på unge-
fär samma sätt och givetvis 
märker vi av en hård belast-
ning personellt, maskinellt 
och självklart även ekono-
miskt, säger parkchef Anders 
Alfredsson och fortsätter:

– En del undrar om vi 
inte lärde oss något av fjol-
årets vinter. Problemet är att 
vi inte kan budgetera för ex-
trema vintrar. Skulle vi rusta 
oss för det, så skulle vi dra på 
oss en massa fasta kostnader i 

form av maskiner och dylikt. 
Det tror jag inte skattebeta-
larna tycker att det är värt. Nu 
gör vi det bästa möjliga med 
de resurser vi har.

Får många samtal
Kommunen får ta emot 
många samtal från invånare 
som har synpunkter på hur 
skottning och halkbekämp-
ning sköts. Problemet är att 
kommunen delar ansvaret 
med en rad andra väghållare.

– På vår hemsida finns 
kartor som anger vem som 
ansvarar för de olika gatorna 
i Ale. Trafikverket ansvarar 
inte bara för E45 utan även 
en del andra vägar. Vi ansva-
rar för kommunala gator samt 
gång- och cykelvägar. Därut-
över finns det vägföreningar 
och privata fastighetsägare 
som har sin del. Ta bara Ale 
Torg som ett exempel. Där är 
det Balder som sköter snöröj-
ningen utan inblandning från 
kommunen. Det är inte lätt 
för gemene man att veta hur 
förhållandena ligger till, men 
vi jobbar hela tiden med att 
hitta nya sätt för att bli ännu 
tydligare i informationen till 
allmänheten, säger Torbjörn 
Andersson.

Hur ser prioriteringen 
ut för de vägar som kom-
munen ansvarar för?

– Vi har ett speciellt back-
program, som har högsta prio-
ritet. Sedan har vi våra gång- 
och cykelvägar, så att folk ska 
kunna ta sig till förskolor och 
skolor. Hållplatser, huvudga-
tor och andra större stråk 
rangordnas därefter, säger 
Anders Alfredsson.

– Det är mycket plane-
ring som ligger bakom plog-
ning och andra åtgärder. Ale 
kommun köper in sig på en 
vädertjänst och där kan den 
person som har saltjouren 
följa eventuellt väderomslag 
timme för timme.

Vad får ni för reaktioner 
från Aleborna?

– Jag tycker att allmän-
heten visar en god förståel-
se och de inser att vi gör det 
bästa möjliga av situationen. 
Jag upplever att vi får mer kla-
gomål under en ordinär blas-
kvinter. Det mest känsliga är 
de snösträngar som bildas 
på fastighetsägarnas garage-
infarter. Det är emellertid 
omöjligt för snöröjarna att ta 
hand om all snö.

Hinner parkavdelning-
ens personal med något 

annat än snöröjning och 
halkbekämpning i dessa 
tider?

– Nej, under november 
och december har persona-
len ägnat sig nästan uteslu-
tande åt denna typ av syssel-
sättning. Det som har hunnits 
med därutöver är i viss städ-
ning, tömning av papperskor-
gar och hundlatriner, förkla-
rar Alfredsson.

– Vi försöker också fylla 
våra sandlådor när tillfäl-
le ges.

I Göteborg kan allmän-
heten hämta flis, finns det 
någon sådan service i Ale?

– Ja, vi tillhandahåller salt-

blandad flis för personligt 
bruk. Det finns att hämta på 
gamla pendelparkeringen i 
Nödinge.

Förra året fanns det risk 
för takras på sina håll, hur 
är situationen just nu?

– Fastighet har bra koll 
på läget. En del tak är redan 
skottade. I fjol vet jag också 
att man såg över taksäkerhe-
ten varför inga obehagliga 
överraskningar ska behöva 
dyka upp, säger Torbjörn An-
dersson.

Har ni något vädermäs-
sigt önskescenario?

– Med all respekt för alla 
barn som älskar att åka pulka 

och skidor, så hoppas åtmins-
tone jag att snön snart töar 
bort. Det börjar bli trångt 
på sina ställen där snöröjarna 
varit i farten och snart finns 
ingen plats kvar att lägga 
snön. Skulle vi tvingas köra 
bort snö medför det ytterli-
gare kostnader, säger Anders 
Alfredsson.

– Jag delar den uppfatt-
ningen. Fem plusgrader och 
blåst under ett antal dagar 
hade inte varit helt fel, avslu-
tar Torbjörn Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ytterligare en extremvinter som frestar på
– Kommunen gör allt för att hålla vägarna snöfriasnöfria

Snöröjningen kostar mycket pengar för kommunen, men det sliter också på personalen och 
den maskinella utrustning som används. I fjol gick den tekniska förvaltningen en miljon 
kronor back på grund av den extrema vintern.                                    Arkivbild: Allan Karlsson
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