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20%rabatt  
på hudfoder 
hela dagen!

Välkomna alla hundar och katter för kostnadsfri  
kontroll av prickar, knölar och vårtor på huden.

Du får med dig en presentpåse hem!
PS. Djur som kliar sig måste boka vanlig tid.

Kostnadsfri drop-in

ALAFORS. K-B Rör 
med delägarna Karl-
Olof Karlsson, Jerry 
Magnusson och Daniel 
Karlsson utsågs till 
Årets företagare i Ale 
2013.

Framför allt är det 
som återförsäljare och 
service av värmepum-
par som företaget skör-
dat stora framgångar.

– Vi har tillhört de 20 
största återförsäljarna 
av Thermias värme-
pumpar i Sverige i 22 
år nu, säger en stolt 
Karl-Olof Karlsson.

Företagarnas Riksorganisa-
tion utser varje år Årets före-
tagare i landets kommuner. 
De lokala föreningarna före-
slår kandidater som granskas 
av huvudkontoret i Stock-
holm. Det är med andra ord 
ett kvitto på seriositet, kon-
troll och balans att erhålla 
FR:s utnämning.

– Det kändes väldigt stort 
måste jag erkänna. Ett fint 
bevis på att vi har lyckats 
och ett erkännande på hem-
maplan berör alltid lite extra, 
säger huvudägaren Karl-
Olof Karlsson.

Året var 1967 när brö-
derna Börje och Karl-Axel 
Karlsson startade rörläg-
geriverksamheten i Grön-
näs. Att bara smeden kunde 
värma och kröka rör ansågs 
inte tillräckligt. Det fanns 
jobb för fler. Den bilden var 
korrekt. Företaget växte och 
tio år senare var det dags 

för nya och större lokaler på 
Lunnavägen i Alafors, där 
verksamheten fortfarande 
bedrivs.

– I samband med flytten 
bestämde sig Börje och Karl-
Axel för att starta en Com-
fortbutik. Med undantag för 
några år har vi varit anslutna 
till kedjan. Idag svarar buti-
ken för 20% av vår omsätt-
ning och här utvecklar vi 
ständigt utbudet, säger Karl-
Olof.

Jerry Magnusson, 30, är 
numera delägare och ansva-
rig för butiksdelen.

– Vårt badrumskoncept 
har fallit väldigt väl ut. Vi 
håller i allt från första skiss 
till färdigställandet. När 
ett badrum ska byggas eller 
renoveras är många olika 
hantverkare inkopplade och 
det är detta som vi synkar. 
Vi samarbetar med snickare, 
plattsättare, målare och elek-
triker från bygden, berättar 
Jerry.

K-B Rörs verksamhet 
har förutom butiksdelen tre 
huvudområden. Nyförsälj-
ning av värmepumpar, ser-
vice värmepumpar och klas-
siska VVS-tjänster.

–  Försäljning, montering 
och service av värmepumpar 
är vår stora nisch. Just nu 
säljer vi två värmepumpar 
i veckan, men det är på väg 
uppåt igen. Det skapar en 
stor eftermarknad och beho-
vet av service ökar med åren. 
Att byta från direktverkande 
el eller olja till en värme-
pump är den enda investe-
ring du kan göra i ett hus som 
du räknar hem från dag ett, 
säger Karl-Olof Karlsson.

För det stora flertalet är 
han mer känd som "Kålle" 
på K-B Rör. Han började 
som möntör 1984 och blev 
år 2000 en av fyra delägare 
i företaget. De övriga var då 
Lars Miles, Börje Carlsson 
och Percy Rodén. Fyra år 
senare var bara "Kålle" och 
Lars Miles kvar.

– Det har varit naturliga 
förändringar och ingen har 
slutat eller hoppat av för 
att det gått dåligt eller inte 
har trivits. Det gäller även 

Patrik Karlsson utsågs till årets joker i Ales näringsliv. 
Förutom att fi lma och redigera själv försöker han också lära 
andra.

Årets företagare. K-B Rörs huvudägare Karl-Olof Karlsson (mitten) tillsammans med delägarna Jerry Magnusson och Daniel 
Karlsson fi ck i onsdags kväll mottaga Företagarnas prestigefulla utnämning.

KB RÖR
Ägare: Karl-Olof Karlsson, Daniel 
Karlsson och Jerry Magnusson.
Omsättning: 40 Mkr
Antal anställda: 18
Verksamhet: Försäljning, monte-
ring och service av värmepumpar, 
badrum och övrigt VVS.
Fotnot: Har tillhört de 20 bästa 
återförsäljarna i Sverige av Ther-
mias värmepumpar de senaste 
22 åren.
Största uppdraget: TL-fabriken på 
Tudor i Nol 1983.

personalen. K-B Rör är ett 
familjärt företag där alla får 
tycka till och vara delaktiga 
i utvecklingen. När Göte 
Jakobsson gick i pension 
förra året hade han varit med 
från början. 45 år i ett och 
samma företag, det är gott 
betyg tycker jag, säger Karl-
Olof.

Numera är också sonen 
Daniel Karlsson, 31, delä-
gare. Han är dessutom vd i 
bolaget. Han gläds åt utmär-

kelsen och känner att före-
tagsklimatet i stort har för-
ändrats i Ale de senaste åren.

– Det finns en klar vilja i 
kommunen att det ska hända 
något nu. Vi känner också att 
mycket är på gång och dialo-
gen är mer positiv. Det som 
har varit trögt och stelbent 
tidigare är mer flexibelt och 
lyhört idag, säger han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Företaget fortsätter utvecklas

K-B Rör årets företagare i AleK-B Rör årets företagare i Ale

Näringslivskvällen ägde rum 
hos Klädkällaren i Stora 
Viken. Förutom god mingel-
mat premierades årets före-
tagare, K-B Rör, årets entre-
prenör Jan Ragnarsson, 
UF-lärare i Ale gymnasium, 
årets UF-företag Gröna 
väskan med Gabriella Gus-

tafsson och Sarah Abdul-
quader samt årets joker i 
Ales näringsliv, filmaren 
Patrik Karlsson. Dessför-
innan hade kvällens talare, 
Christer Olsson, talat om 
vikten av att våga. Han gav 
åhörarna många träffsäkra 
råd som var användbara både 

i yrkeslivet som privat.
– Du får aldrig sluta tro på 

dig själv och du måste stän-
digt sätta nya mål. Att bara 
försöka bevara eller behålla 
ett tillstånd är illa ute. Det är 
utveckling eller avveckling 
som gäller. Fundera istället 
på vad du behöver utveckla 
för att behålla till exempel 
lönsamheten i företaget, 
säger Christer Olsson. Att 
bara bevaka och sitta nöjd är 
en livsfarlig strategi.

Föredraget är varvat med 
en stor portion humor, men 
allvaret är hela tiden när-
varande. Acceptans anser 
Olsson är en av våra vikti-

gaste egenskaper som med-
människor.

– Vi måste lära oss att leva 
med varandras olikheter, 
men många har svårt för att 
tala om för sin partner att 
”jag älskar dig till 80%, men 
du behöver inte vara orolig 
för jag har bestämt mig 
för att acceptera de övriga 
20%...

Han återkom ständigt till 
vikten av att våga.

– Den som vågar mest 
vinner och för att våga måste 

du vilja vinna. Viljan skaffar 
sig den kunskap som krävs.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

"Den som vågar mest vinner"
BOHUS. Ale utsågs av svenskt Näringsliv till 
årets klättrare när det gäller företagsklimat i 
Västra Götaland.

Det bekräftades av en synnerligen positiv 
atmosfär under näringslivskvällen i onsdags.

– Det här har vi gjort tillsammans och vi ska 
fortsätta verka gemensamt för det är så vi 
lyckas, sa näringslivschef Jannike Åhlgren.

Kommunalråden Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) 
utnämnde UF-företaget Gröna Väskan till årets UF-företag i 
Ale. Sarah Abdulquader och Gabriella Gustafsson tog tack-
samt emot checken.

Christer Olsson kvällen 
föredragare.


