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Karosseritekniker
Vi behöver förstärka vår karosseriverkstad med
två tekniker.

Arbetsuppgifter: Som karosseritekniker utför du alla
förekommande karosserireparationer på ett fackman-
namässigt sätt. Hantering av verktyg och verkstadsut-
rustning. Utför kvalitets kontroller enligt standards och
rutiner .

Kompetenskrav:  Vi vill att du har fordons teknisk
utbildning eller motsvarande med inriktning på karos-
seriteknik. B-körkort. Branscherfarenhet och självklart
en hög service känsla och äkta glädje att ge god
service  och se nöjda kunder.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 29 februari. 

Börjessons Bil i Alingsås AB, att:  Anders Spånglund,
Box 564, 441 16 Alingsås eller mail:
anders.spanglund@borjessonsbil.se

Börjessons Bil i Alingsås är återförsäljare för Volkswagen, Audi
och Skoda. Vi är i dag 50 medarbetare och omsätter ca 325
miljoner kronor. Koncernen Börjessons Bil verkar på 8 orter i
Sverige. Inom koncernen jobbar totalt 250 personer och om -
sättningen är ca 1.3 miljarder kronor.

ALE. Knappt har Alla 
hjärtans dagrosorna 
hunnit vissna förrän 
nästa speciella dag 
knackar på dörren. 

På tisdag har det 
blivit dags att frossa 
i semlor och på Ales 
caféer har tjuvstarten 
börjat för längesedan. 

Gräddtäckta kardemum-
mabullar med mandelmassa 
i mitten och sockerpudrat 
lock ovanpå pryder just nu 
varje konditoridisk. Semla, 
fastlagsbulle eller fettis-
dagsbulle, kärt bakverk har 
många namn.  

I lördags stod det klart 
att Cederleüfs & Svenhei-
mers för tredje året i rad fått 
Göteborgs-Postens pris för 
bästa semla, ett besked som 
mottogs med glädje på caféet 
i Älvängen.

– Det är såklart jätteroligt, 
säger Johanna Lysholm, 
som jobbat där sedan i början 
av januari. 

Någon teori om varför 
man lyckats så bra vågar hon 
sig inte på, men gissar att det 
måste vara en precis lagom 
mix av bröd, grädde och 
mandelmassa. 

1700 semlor i fjol
Sammanlagt har Cederleüfs 
& Svenheimers åtta butiker 
runt om i Göteborgsområdet 
och alla varor levereras direkt 
från bageriet i Sävedalen. 

Under semledagen i fjol 
såldes inte mindre än cirka 
1700 semlor från caféet i 
Älvängen, en siffra man 
hoppas överträffa på tisdag. 

Redan nu går gräddbakel-
serna som smör och det är 
inte bara den traditionella 
semlan som lockar.

– Vi har även semlor med 
vaniljkräm istället för man-
delmassa och för den som 
vill ha en mindre variant har 
vi minisemlor, men de tradi-
tionella är alltid populärast, 
säger Johanna Lysholm.

Själv kommer hon att äta 
minst en semla i år och då 
gärna på gammeldags vis, i 

varm mjölk med vaniljsocker. 
Genom de stora glas-

fönstren på Bedas Café i 
Surte kastar februarisolen 
sina första varma strålar. De 
skiner på pärlsocker, kaf-
fekannor och små vita pors-
linsänglar. Caféet innehål-
ler nämligen också en liten 
avdelning med inrednings-
prylar i klassisk romantisk 
stil. Hyllorna fylls av blom-
miga askar, fotoramar och 
söta prydnadsfigurer.

Ljuset lägger sig också 
försiktigt över plåten med 
nylevererade semlor i varie-
rande storlek.  

– Vi beställer våra semlor 
från Dahls bageri och redan 
efter jul började vi få in dem, 
säger Helene Lundin, som 
varit med sedan Bedas Café 
öppnade för drygt ett och ett 
halvt år sedan. 

Försäljningen går upp för 
varje dag för att kulminera på 
semledagen, då de förra året 
sålde 280 semlor. 

Han pustar ut. Den gångna 
helgen blev ett kraftprov. 
Efter att Göteborgs-Posten 
offentliggjort testvinnaren 
blev det rusning efter Ceder-

leüfs & Svenheimers kondi-
toris vinnarsemla.

– I Allum där GP köpte 
semlan sålde vi 2000 semlor 
under lördag och söndag. Jag 

fick rycka ut och göra nya. 
Det var strykande åtgång, 
säger Dennis Eriksson.

För Cederleüfs & Sven-
heimers konditori finns en 
stolt och framgångsrik tra-
dition när det gäller semlor. 
GP:s testpanel, som alltid 
byts från år till år, har de 
senaste åren hållit Ceder-
leüfs & Svenheimers semla i 
topp. Nytt för i år var att de 
denna gång stod som ensam 

vinnare. Årets tio semlor 
var köpta i köpcentrum runt 
Göteborg. Så här löd juryns 
omdöme i lördagens GP: 
Semlans Rolls Royce. Vacker 
bulle, penslad med ägg. Smakar 
hembakad. God kardemumma-
smak på bullen. God och grynig 
mandelmassa. Jättegod grädde. 
Trekantigt lock!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Testvinnaren!
NÖDINGE. Det blev Cederleüfs & Svenheimers kon-
ditori som vann GP:s stora semmeltest.

De två senaste åren har konditoriet delat för-
staplatsen, men i år blev företaget ensam vinnare.

– Det är stort! En prestigeseger som betyder 
mycket, inte minst för försäljningen, säger Dennis 
Eriksson, en av delägarna.

Cederleüfs & Svenheimers vinnarsemla karaktäriseras av det 
trekantiga locket.

PÅ SEMLEJAKT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Laddar upp. På Bedas Café i Surte gör sig Maggan Jarmark och Gabriella Johansson redo för 
semledagen. 

Både små och stora semlor läskar kunderna på Bedas Café.

Glädje bakom disken. Cafékollegorna Johanna Lysholm och 
Camilla Westlund ordnar bland semlorna.

Dags för 
en semla


