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ÄLVÄNGEN
0303-33 48 50

Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se

Välkommen till
Handelsbanken i Älvängen

Handelsbanken erbjuder både privatpersoner och företag ett 
komplett utbud av banktjänster. Att ge snabba besked och 
erbjuda en hög och jämn service är ledstjärnor i vårt arbete.

Relationen är huvudsaken
Vårt mål är att skapa varaktiga relationer och att få dig som kund långsiktigt 
nöjd med Handelsbanken. Därför är det en självklarhet att du har en kunnig 

bankman att diskutera dina bankaffärer med.

Tid för ett personligt besök
Vad saknar du i dag? Kontakta oss och berätta vilka behov du har, så lovar vi 

att göra allt för att du ska få de tjänster och den service du behöver.

SURTE. I fredags fi rade 
Rör- och Svetskon-
struktioner 50 år och 
det blev en dag att 
minnas – i dubbel be-
märkelse. 

– Idag blickar vi 
tillbaka på gamla tider 
och fi rar med tårtor 
och cabaret säger 
företagsledaren Kjell 
Thorberntsson. 

Stämningen var uppslup-
pen bland de anställda, som 
nyfiket bläddrade igenom 
högar av fotoalbum i väntan 
på tårtan. Ur högtalarna 
skrålade musik från 60-talet. 

Minnena av svunna tider fick 
stå i centrum när Rör- och 
Svetskonstruktioner firade 
50 år.

Företaget har spelat en 
stor roll i utbyggnaden av 
både fjällvärmenätet och 
naturgasledningar i Göte-
borgsområdet och uppdra-
gen med rördelstillverkning 
ökade kraftigt i samband 
med kulvertnätets fortsatta 
expansion under 90-talet.

– Många övertidstimmar 
blev det och ibland svetsade 
man dag och natt, minns 
Kjell Thorberntsson, som 
driver företaget tillsam-
mans med sin bror Sven 

Thorberntsson och Benny 
Johansson.

Företaget har idag 19 
anställda och flera har varit 
med i många år. Under 2000-
talet har nyrekryteringen av 
unga medarbetare medfört 
en välbehövlig sänkning av 
medelåldern.

– Det är ett gott gäng 
och man känner sig trygg 
här. Vi försöker att hitta på 
mycket saker ihop, som att 
gå på hockey eller medverka 
i andra sportsliga aktivite-
ter, vilket bidrar till trivseln, 
säger Kjell.

Han är noga med att 
bevara minnena och dagen 

till ära har han knåpat ihop 
ett fotokollage som pryder 
väggen i fikarummet. Bil-
derna i de många fotoalbu-
men framkallade i fredags 
många glada skratt hos de 
anställda. 

Framgångssagan för 
Rör- och Svetskonstruk-
tioner fortsätter och idag 
servar man många stora 
kunder. Dessutom har arbe-
tet med rördelstillverkning 
åt Powerpipe, som ligger på 
andra sidan E45 i Surte, ökat 
betydligt de senaste åren. 

– Framtiden ser ljus ut, 
konstaterar Kjell Thor-
berntsson.

Efter jubileumstårtan 
hade det blivit dags för 
medarbetarna att svida om 
och bege sig mot Cabaret 
Lorensberg där 50-årsfiran-

det fortsatte i storslagen stil.

Storslaget jubileumjubileum
– Rör- och Svetskonstruktioner 
AB fi rade 50 år

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Glatt gäng. Rör- och Svetskonstruktioner AB slog på stort 
och fi rade 50 år med tårtkalas och cabaret.

Gemenskap. Fotoalbumen med bilder från förr lockade till 
många skratt under fredagens jubileum.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

JULKONSERT MED SISSELA KYLE 
& MICHAEL WEINIUS 
GÖTEBORGS SYMFONIKER OCH GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR

 LIVE PÅ BIO 
FRE 7 DEC KL 18        

WWW.LIVEPABIO.SE

WWW.GSO.SE

bjuder dig på julkonsert!

Alingsås: Saga | Bengtsfors: Odéon bio | Ed: Svea Bio, Stallbacken | Kungälv: Trappan Bio 

Lidköping: Folkan | Lysekil: Folkan | Skövde: Biograf Odeon | Stenungsund: Fregatten Bio 

Svenljunga: Teaterbiografen | Trollhättan: Hebe | Åsensbruk: Håfreströms Bio | Göteborg: Roy 

Nol (14/12): Medborgarhusets Bio | Ulricehamn (21/12): Folkets Hus    


