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Är du företagare i Ale? Välkommen på

LUNCHMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
torsdagen den 15 november kl 12.00 - 13.30 

i Älvängens IK’s lokaler

Balans i laget
Gästföreläsaren, fotbollslegenden Torbjörn 

Nilsson kommer under lunchen att ha en 

underhållande föreläsning. Torbjörn har en 

fantastisk förmåga att fånga publiken med 

sin charmiga, lugna och mycket ödmjuka 

framtoning. Torbjörn är fotbollsspelare, 

UEFA-cupvinnare och tränare. Han har varit 

förbundskapten för Sveriges U 21-landslag

och är sedan 2008 tränare för Kopparbergs/

Göteborg FC.

Vi bjuder på Gulaschsoppa & dryck

Traditionsenligt provsmakas också årets julöl från 
Ahlafors Bryggeri.

Programvärd: Swedbank

Ingen anmälan krävs.

VÄLKOMNA!

GUNTORP. 1995 började 
Bertil Andersson att 
sälja pelletsbrännare.

Nu är det slut med 
det.

Verksamheten 
övertas istället av Per 
Johansson i Hålanda.

Bertil Andersson är i grun-
den bonde, men när förut-
sättningarna ändrades radi-
kalt på 90-talet ville han göra 
något annat.

– Jag kunde inte tänka 
mig att behöva leva på 
EU-bidrag, så som dagens 
bönder gör. Jag ville vara en 
fri företagare, säger Bertil 
som började fundera på vad 
han skulle kunna livnära sig 
på istället.

– Det skulle vara något 
som många var beroende av 
och en syssla som låg nära 
jord och skogsbruk.

Ganska snart kom han i 
kontakt med Ekotec, som 
hade en egen försäljnings-
organisation för pelletsbrän-
nare i Västra Frölunda. 

– Det gick några månader, 
så ringde marknadschefen 
upp mig och frågade om jag 

kunde börja sälja pellets-
brännare i Ale. Den första 
sålde jag till mig själv. Sedan 
hade jag visningar och sålde 
massor av brännare, berättar 
Bertil Andersson.

– Efter det ringde mark-
nadschefen upp igen och 
frågade om jag kunde ta 
hand om försäljningen i Lilla 
Edets kommun också. Det 
gjorde jag. Det gick ett halvår 
och sedan fick jag ta hand om 
Kungälv. Lite senare blev det 
även Lerum och Alingsås. 
Svaret blev dock nej när jag 
fick förfrågan om att ta över 
Göteborg. Där gick gränsen!

1 200 pelletsbrännare har 
Bertil Andersson sålt under 
de 17 år som han varit verk-
sam i branschen. Därutöver 
har det skett försäljning av 
pellets och utförts service på 
sålda produkter.

– Det har varit en fantas-
tisk resa. Jag var 50 år när jag 
började sälja pelletsbrännare 
och med facit i hand visade 
det sig vara helt rätt, säger 
Bertil.

Verksamheten kommer 
att fortsätta, men i ny regi. 
Per Johansson från Hålanda, 

som har varit en trogen föl-
jeslagare till Bertil under 
många år, tar över arbetet. 

– Jag har köpt tjänster av 
Per och därför föll det sig 
naturligt att fråga om han 
ville ta över. Per har grund-
kunskaperna som krävs, 
säger Bertil.

Per Johansson var till en 
början tveksam, men när det 
ställdes på sin spets blev det 
till slut ett ja.

– Jag är en mångsysslare 
och den här utmaningen 
känns väldigt stimulerande. 
Per J Pelletsvärme & Service 
är namnet på det företag som 
i fortsättningen ska sköta rul-
jansen i den här regionen.

Bertil Andersson går i 
pension med gott samvete 
och lämnar såväl pelletsbran-
schen som sin hemkommun 
bakom sig.

– Marianne och jag 
kommer att flytta till Hal-
land, vi har köpt ett hus där. 
På så sätt kommer vi lite när-
mare havet och lite närmare 
våra barnbarn.

Nu 1600:-Nyhet!
0303-961 44

Ingen mer pellets för Bertil
– Per Johansson tar över verksamheten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bertil Andersson på MBA Maskin har sålt pelletsbrännare sedan 1995. Nu går Bertil i pensi-
on och verksamheten drivs istället vidare av Per Johansson och företaget Per J Pelletsvär-
mare & Service. Till vänster ses Jörgen Josefsson från Neova som har många års erfarenhet 
av pelletstillverkning.

Gäller t o m 11 november 2012, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

KÖP CHOKLAD FRÅN ÅRECHOKLADFABRIK
Många olika smaker och budskap

Lykta 149kr
Finns i svart eller röd

FARS DAG!

Azalea 59kr


