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ÄLVÄNGEN. Ale får sin 
första anläggning för 
bilbesiktning.

ClearCar tar plats 
bredvid Meca i Älv-
ängen.

Verksamheten beräk-
nas dra igång i början 
av februari nästa år.

Markus Börjesson på Meca i 
Älvängen har länge funderat 
på att hyra ut delar av verk-
staden till ett besiktningsfö-
retag. Nu blir det verklighet.

– Det har funnits i huvu-
det sedan bilprovningen 
avreglerades. Samtal har 
förts med en del intressenter, 
men vi har aldrig kommit till 
skott. Inte förrän nu, berättar 
Markus.

Nyligen signerades avta-
let med ClearCar. Företaget 
finns på 21 platser i landet, 
den närmaste enheten åter-
finns i Trollhättan.

– Vi har funnits i bran-

schen i ungefär ett år. Vi 
räknar med att ha öppnat 
hundra anläggningar inom 
en treårsperiod, förklarar 
Kristina Sundén som är 
marknadschef på ClearCar.

– Tillgänglighet är ett 
nyckelord för oss. Vi vill 
komma närmare kunden. 
I Ale har det aldrig funnits 
någon besiktning. Vi letade 
lokal i det här området och 
på den vägen är det, säger 
Kristina Sundén.

Varför ClearCar föll 
Markus Börjesson och hans 
kollega Rickard Larsson i 
smaken förklaras med flexi-
bilitet.

– Att ClearCar hyr av 
verkstäder tilltalade oss och 
att de har en uttalad policy 
om att ha ett lågt pris. 

Nu väntar bråda dagar 
för Mecas personal som ska 
hinna med att renovera och 
bygga om verkstadsdelen, 
innan ClearCar flyttar in.

– Det krävs en organisa-

tionsförändring och effek-
tivisering av vår lokalyta. Vi 
ska minska lagerhållningen 
av däck eftersom vi ändå är 
garanterade snabba leveran-
ser. De vanligaste dimensio-
nerna kommer vi emellertid 
alltid att ha hemma, säger 
Rickard Larsson.

– Vi vill också noga poäng-
tera att Meca och ClearCar 
är två separata bolag som inte 
har någonting med varandra 
att göra. Vår gemensamma 
nämnare är att vi sysslar med 
bilar och att vi blir under 
samma tak. Det som vi ser 
som en konkurrensfördel är 
att vår verkstad och butiksdel 
kommer att finnas i direkt 
anslutning till besiktningen. 
Det blir smidigt för kunden 
eftersom vi ombesörjer 
ombesiktning av bilar.

JONAS ANDERSSON

Rickard Larsson och Markus Börjesson på Meca hälsar ClearCar välkomna till Älvängen. Be-
siktningsföretaget kommer att hyra in sig i Mecas lokaler på Hålstensvägen. Anläggningen 
beräknas öppna i februari nästa år.

– ClearCar blir granne med Meca

Du som köper din 
gran hos oss får en 
julklapp till bilen!
1,5 liter färdigblandad 
spolarvätska (värde 39:-)

Vardagar 06.30-22.00
Lördagar 08.00-22.00
Söndagar 09.00-22.00

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar Mattias 
med personal

Välkommen!

Shell Nol
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SKEPPLANDA. Julmark-
naderna avlöser varan-
dra.

På söndag är det pre-
miär för ett nystartat 
arrangemang – Jul på 
Forsvallen.
– Vi vill skapa en tradi-
tion för familjerna i vårt 
närområde, säger Åsa 
Arrhenius i Skepplanda 
BTK:s föräldraförening. 

På söndag eftermiddag 
kommer Forsvallen stå i 
julskrud. Det blir försälj-
ning av granar, julkärvar och 
hembakat. Besökarna kan 
dessutom se fram emot tips-
promenad för både stora och 
små. Chokladhjul och jul-
klappslotteri utlovas därtill.

– Sedan kommer vi att 
få besök av Ale Lucia och 
hennes tärnor. Även tomten 
har lovat att gästa oss för att 
ta emot barnens önskelistor, 
förklarar Åsa Arrhenius.

Påskbrasa är en mång-
årig tradition på Forsval-
len. Däremot blir det första 
gången som SBTK står som 
värd för en julmarknad.

– Vi tycker att vår fina 
idrottsplats ska användas till 
mer än bara fotboll. Vi väl-
komnar alla i samhället att 
ta del av detta arrangemang, 
inte bara klubbens medlem-
mar.

Föräldraföreningen är 
entusiastisk inför söndagens 
begivenhet och har fler pro-
jekt på gång.

– Då ska vi ha fredagsmys 
under olika tider för barn 
och ungdomar från årskurs 
3 upp till årskurs 9. Då är 
det inte fotbollen som ska 
stå i centrum utan helt andra 
typer av aktiviteter, avslutar 
Åsa Arrhenius.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Premiär för ”Jul på Forsvallen”

Bilbesiktning öppnar i Älvängen

Jul på Forsvallen äger rum nu på söndag. Det är föräldraföreningen i Skepplanda BTK som 
tagit initiativet till det. Det blir bland annat tipspromenad, luciasång och granförsäljning.
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ÖPPETTIDER V 52 
Måndag  23/11 kl 10.00-16.00 
Fredag  27/11 kl 10.00-18.00
Lördag  28/11 kl 10.00-15.00
Tisdag  31/12  stängt

ÖPPETTIDER VECKA 1
Onsdag  1/1  stängt 
Lördag  4/1 stängt

ÖPPETTIDER VECKA 2
Måndag  6/1  stängt 

35%

Badrumsmöbler

Bad och dusch

Handdukstorkar

Blandare

WC

Vi gör plats för nyheter och säljer 
därför ut ALLA utställningsmöbler 
i HELA BUTIKEN med…
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ORDINARIE ÖPPETTIDER
Måndag - fredag  kl 10.00-18.00 
Lördag  kl 10.00-15.00 R
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