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ÄLVÄNGEN. Hardesjö 
Bilverkstad i Älvängen 
ingår nu ett omfattande 
samarbete med Sten-
dahls Bil.

Den totala Volvo-
servicen ska bli bästa 
tänkbara och kunden är 
den stora vinnaren.

Dessutom tar Sten-
dahls över bilförsälj-
ningen hos Hardesjö.

Företagen grundades nästan 
samtidigt och har en lång ge-
mensam historia. Hardesjö 
Bilverkstad i Älvängen har 
länge samarbetat med Sten-
dahls Bil i Lilla Edet, men 
först nu blir det på riktigt. 

– Vi har aldrig varit några 
konkurrenter och egentligen 
har vi alltid samverket på ett 
eller flera sätt. Vad vi gör nu 
är att förtydliga det, särskilt ut 
mot kund, säger Niclas Har-
desjö.

Partnerskapet innebär att 
Hardesjö Bilverkstad försäk-
rar sig om kompetens och en 
bättre tillgång till instrument. 
Dessutom innebär samarbe-
tet att Stendahls kommer att 
bemanna bilförsäljningen i 
Älvängen med en viss kon-
tinuitet.

– Tanken är att det ska un-

derlätta för alla parter. Part-
nerskapet medför att vi blir 
den första närserviceverksta-
den med personlig service-
tekniker efter Volvos modell. 
Det gör att alla våra kunder 
ska veta vem som servar bilen, 
säger Niclas Hardesjö som 
ser många fördelar.

Kenny Hansson, vd för 
Stendahls Bil sedan oktober 
2010, har ett förflutet både 
inom Volvo och Ale kommun. 
Under tidigt 80-tal sågs han i 
Ahlafors IF:s division fyra lag.

– Det är ljuva minnen så 
det är roligt att man får åter-
vända till trakten i positiva 
ärenden. Att vi nu ingår ett 
nära samarbete med Harde-
sjö innebär att våra kunder 
får närmare till verkstaden 
när garantiarbeten och servi-
ce ska utföras. Dessutom är 
jag övertygad om att vi kan 
utveckla Hardesjö i rätt rikt-
ning när de nu har bestämt sig 
för att införa personlig servi-
cetekniker. Detta är något jag 
har varit med och implemen-
terat hos andra Volvo åter-
försäljare i Sverige så där kan 
jag vara ett bra stöd, berättar 
Kenny Hansson.

Tankarna kring samarbetet 
har växt fram under en längre 
tid. Kenny Hansson kon-
sultade för att utveckla och 
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Slalomuthyrning

Hyr utrustningen 
hos oss!

Dags-, vecko- 
eller säsongshyra

SÄSONGSHYRA SLALOMSKIDSET 
Skidset=skidor, stavar, pjäxor. Gäller t o m 30 april 2012    

BARNSKIDSET 70cm-90cm 875:-
BARNSKIDSET 100cm-150cm 975:-
VUXENSKIDSET 1275:-

Hardesjö + Stendahls = sant!

Kenny Hansson, vd Stendahls bil, och Niclas Hardesjö,  ägare till Hardesjö Bilverkstad i Älvängen, berättar om ett utvecklat 
samarbete mellan företagen. Kundnyttan och verkstadens möjlighet att hänga med i utvecklingen har varit i fokus.

HARDESJÖ
BILVERKSTAD

Grundat: 1953
Personal: 8
Ägare: Niclas Hardesjö tog över 
företaget 1993 av Sven Hardesjö.
Verksamhet: Närserviceverkstad 
för Volvo och Renault samt bilför-
säljning av nytt och begagnat.
Bonusfakta: Utför cirka 4000 
Volvo- och Renaultservice om året.

STENDAHLS BIL
Grundat: 1955
Personal: 57
Omsättning: 300 Mkr
Antal sålda bilar: 1500 Volvo och 
Renault, personbilar och trans-
portbilar, nytt och begagnat.
Bonusfakta: 1997 hade företaget 
18 anställda, idag har den mer än 
tredubblats.

– Breddar sitt samarbete för att öka kundservicen att öka kundservicen

strukturera arbetet i Harde-
sjös verkstad för två år sedan. 
Nu möts de igen.

– Synergierna är många 
och det är tillfredsställan-

de att vi gör något som är 
bra både för oss och kun-
derna. Med jämna mellan-
rum kommer vi att arrangera 
Volvo-helger även i Älväng-

en, vilket gör det möjligt att 
köpa sin nya bil på hemmap-
lan eller åtminstone få prov-
köra. Nybilsförsäljningen är 
ju en förutsättning för att vi 

ska ha något att serva i fram-
tiden, säger Kenny Hansson 
och ler. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Ridhuset på 
Ale-Jennylunds rid-
klubb har närmare 
40 år på nacken och 
åtgärder behövs göras.

I kommunens inves-
teringsbudget finns 10 
miljoner avsatta för 
ändamålet, men enligt 
projekteringsgruppen 
skulle kostnaden för 
ett nytt ridhus bli tre-
dubbel. 

– Kostnadsförslaget 
som de tagit fram har 
gått helt överstyr, 
säger ridskolechefen 
Liz Stivner. 
I höstas presenterades tre 
kostnadsförslag för Kultur- 
och fritidsnämnden på hur 
man skulle kunna genomfö-
ra de nödvändiga åtgärderna 
på Ale-Jennylunds ridklubb.                               

– De två första på 8 res-
pektive 9 miljoner kronor 
avser renovering av det 
gamla ridhuset. Det tredje 
förslaget som innebär att 
bygga ett helt nytt beräk-
nas uppgå till omkring 30 
miljoner, vilket skulle vara 
helt omöjligt, säger Isabell 
Korn (M), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Liz Stivner, ridskolech-
ef, menar att projekterings-
gruppen inte utgått från 
budgeten utan enbart sett 
till behov och säkerhet. 

– Vi har inte haft en 
aning om hur projektgrup-
pen tyckt och kostnadsför-
slaget som de tagit fram har 
gått helt överstyr. Vi förstår 
ju själva att vi inte kan få 30 
miljoner, det är bara pinsamt 
om folk tror det.

Hon menar att kommu-
nikationen varit bristan-
de och ridklubben har inte 
själva fått lägga fram vad de 
egentligen behöver. 

– Tanken med ett nytt 
ridhus är också att kunna 
utöka tävlingsverksamhe-

ten, för som det ser ut nu kan 
vi bara ordna lokala tävling-
ar på lägsta nivå.

 
Nämnden uppdateras

Liz Stivner har nu varit i 
kontakt med Västergöt-
lands ridsportsförbund för 
att få hjälp med hur de ska 
gå vidare. 

– Det är svårt att få folk att 
förstå hur ridsporten funge-
rar och vi behöver ha fler 
möten med kommunen för 
att få fram vad vi egentligen 
behöver. 

Klas Arvidsson, verk-
samhetschef på Ale fritid, 
håller med om att det behövs 
mer tydlig information för 
att kunna komma vidare i 
ärendet.

– Eftersom detta påbörja-
des redan under förra man-
datperioden är inte alla helt 
med på vad som händer. I fe-
bruari drar vi därför hela his-
torien för den nya nämnden. 
Tillsvidare ligger bygget på 
is. 

Det ridhus som nu an-
vänds är inte utdömt, men 
takstolarna skulle behöva 
bytas ut och väggarna lutar. 

– Tanken att försöka bygga 
om det gamla känns långt 
borta. Det känns mer värt att 
jämna det med marken och 
bygga nytt, säger Liz Stivner.

JOHANNA ROOS

Ridhusbygge lagt på is
– Ale-Jennylunds RK har inte gett upp hoppet

Liz Stivner, ridskolechef.


