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SOMMAR-

REA 
50%
PÅ UTEGÅRDEN

Gäller på ordinarie priser, ej rea på jordprodukter

SOMMARÖPPET GÄLLER 24/6-24/8 
MÅN–FRE 9.30–18.00,

LÖRDAG 9.30–15.00, SÖNDAG STÄNGT 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

Vi önskar dig en riktigt, 
riktigt, riktigt skön sommar.
�

ÄLVÄNGEN. Blåtunga växer 
för varje år som går.

Framförallt är det försälj-
ningen av dekorsten som har 
tagit rejäl fart.

– Vår enskilt största kund 
är Byggmax. Vi har idag 
30 procent av den svenska 
marknaden, men vår am-
bition är att leverera till 
samtliga deras butiker inom 
den närmaste framtiden, sä-
ger Blåtungas ägare Patric 
Nilsson.

Blåtunga har funnits sedan 1993 
och installerade sig i sina nuvarande 
lokaler, i gamla Wicanders fabriker, 
för sju år sedan.

– Totalt handlar det om cirka 7 
000 kvadratmeter. Vi hyr ut lokaler, 
bland annat till Sportlife, en rad 
småföretagare och till industriverk-
samhet, berättar Patric Nilsson.

– För egen del så börjar vi bli 
trångbodda. Vi behöver lokaler att 
växa i.

Förutom fastighetsbiten så 
utgörs Blåtungas verksamhet av två 
olika inriktningar; marksten och 
dekorsten. Två sorters dekorsten 
levereras till Byggmax varuhus och 
volymen ökar hela tiden.

– Samarbetet inleddes för tre år 

sedan. Norska butiker var först med 
att ta in vår dekorsten och sedan 
följde den svenska marknaden efter. 
I Sverige finns ett 70-tal butiker 
och förhoppningsvis kommer vi att 
leverera till samtliga dessa enheter 
vad det lider, säger Patric Nilsson.

– Vi konkurrerar med priset plus 
att vi har en väldigt snygg dekor-
sten. Vi har tagit ett rejält bett i 
marknaden. Detta är ett segment 
som växer, hittills har vi bara skra-
pat lite i ena hörnet. Fördelen med 
dekorsten är att den passar in över-
allt, det är ett naturligt material som 
dessutom är underhållsfritt. Det är 
bara att breda ut en markduk, lägga 
stenen och sedan är det klart.

Varför har det blivit så popu-
lärt?

– Inredningsprogrammen på tv 
har naturligtvis bidragit till upp-
svinget. Sedan kan man konsta-

tera att räntebilden för fastigheter 
varit väldigt gynnsam under lång 
tid. När folk lånar till ett hus med 
överkomlig ränta så passar många 
på att göra i ordning trädgården 
samtidigt.

– Detsamma gäller för marksten, 
som är populärt att lägga på gångar, 
uppfarter etcetera. 80 procent av de 
som handlar hos oss är privatkun-
der. Trumlade markstenar är en 

trend som håller i sig.
På området driver Blåtunga 

också en butik med presentartiklar. 
Här hittar man alltifrån trädgårds-
belysning till fontäner.

– Damerna brukar ta en sväng i 
butiken när gubbarna går på utsidan 
och kollar stenar, skrattar Patric.

Parallellt med alla andra projekt 
håller Patric Nilsson och hans med-
arbetare på att inreda en lokal i bot-

tenplan på Sportlife. 
– Här ska det öppnas en ny verk-

samhet till hösten/vintern som 
omfattar massage, ansiktsbehand-
ling och eventuellt också fotvård, 
avslutar Patric Nilsson.
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– Blåtunga
fortsätter
att växa

Ett rejält bett i marknaden

Patric Nilsson på Blåtunga kan konstatera att efterfrågan på dekor- och marksten fortsätter att öka för varje år 
som går.

Byggmax är Blåtungas enskilt 
största kund när det gäller dekor-
sten.


