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Hos oss hittar du alltid
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Svårt att hitta 
julklapp?

FÖR- & MELLANDAGS- 
REA I PARFYMERIET

ALAFORS. Sveriges el-
handelskunder ger Ale 
El toppbetyg i Svenskt 
Kvalitetsindex mätning 
om kundnöjdhet.

Ale El, som rankades 
trea förra året, är nu 
näst bäst i landet.

– Arbetet mot vår 
vision fortsätter. Att 
ha Sveriges nöjdaste 
kunder är det vi käm-
par för och det som 
betyder mest för oss, 
säger Stefan Brandt, vd 
på Ale El. 

Svenskt Kvalitetsindex mät-
ning om kundnöjdhet ger 
återigen Ale El en framskju-
ten placering. Med knapp 
marginal placerade sig återi-
gen Luleå Energi på plats ett.

– Jag gläds åt resultatet 
men vi kommer inte luta oss 
tillbaka utan jobba vidare. 

Inte minst med att fortsätta 
driva konsumentfrågorna 
inom branschen, säger 
Stefan Brandt.

Ale El har fått en inbjudan 
av energiminister Anna-
Karin Hatt till ett möte 
före jul, just för att disku-
tera branschens förtroende 
och konsumentproblem. På 
mötet hos Näringsdepar-
tementet kommer Ale Els 
marknadschef Malin Flysjö 
att delta.

– Jag tolkar det som att 
man från politiskt håll ser 
att det faktiskt finns elbolag 
i landet som har högt för-
troende hos kunderna och 
där Ale El bjudits in som 
ett gott exempel på det, för-
hoppningsvis för att lyssna 
och ta till sig goda förslag. 
Nu får vi möjlighet att på 
hög politisk nivå diskutera 
de konsumentproblem vi ser, 

där tillsvidarepriser, vilsele-
dande jämförelsesajter och 
oseriösa försäljningsmetoder 
utmärker sig särskilt, avslutar 
Stefan Brandt.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I 40 år har 
han sålt granar utanför 
Ica – ända sedan buti-
ken öppnade. 

Bertil Johansson är 
julgransförsäljaren som 
alla känner till. 

Redan i oktober ger 
han sig ut i skogen för 
att märka ut de vack-
raste granarna. 

– Om det är kallt att stå här? 
Nej, det tycker jag inte, fast 
jag är ju van, säger Bertil 
Johansson och går iväg för 

att hämta en rödgran åt en 
kund som bestämt sig efter 
noga övervägande. 

På bara några sekunder 
är granen nätad och klar för 
avfärd. 

I år är det exakt 40 år sedan 
grundaren till Ica Älvboden 
frågade om inte Bertil, som 
redan sålde granar i Lödöse, 
ville sälja även utanför buti-
ken i Älvängen.

Sedan dess har han varje år 
i december tagit en paus från 
jobbet som bagare och ägnat 
sig åt julgransförsäljning. 
Han vittnar om en marknad 
som ökar stadigt för varje jul.

– Försäljningen ökar hela 
tiden. Något år var det så 
mycket snö att till och med 
bönderna kom och köpte.

Många av granarna huggs 
i trakten kring Backamo och 
Ljungskile och för att för-
säkra sig om att inte de vack-
raste försvinner under snön 
är han ute redan i oktober 
och märker ut favoriterna. 
Det är dock inte enda anled-

ningen till att han befinner 
sig i skogen.

– Jag jagar mycket också. 

Smala granar
Julgransförsäljningen startar 
redan i november, men först 
i början av december finns 
Bertil på plats utanför Ica.

– Första veckan går folk 
omkring länge och väljer 
innan de bestämmer sig, men 
den 23:e tar man första bästa. 

Några direkta julgrans-
trender tror han inte existe-
rar, men menar att de flesta 
är ute efter en smal gran.

– Folk har ju ingen plats 
hemma. 

Trots att han bara träffar 
sina kunder en gång om året 
har han lärt känna många av 
dem.

– Efter 40 år har man nog 
träffat de flesta någon gång.

Toppbetyg för Ale El

Stefan Brandt, vd Ale El.

En riktig granveteran
– Firar 40 år som julgransförsäljare

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På grön kvist. 1973 stod Bertil Johansson och sålde julgranar utanför Ica i Älvängen för 
första gången. 40 år senare står han fortfarande kvar och inte mycket har ändrats.

BERTIL JOHANSSON

Ålder: 71
Bor: Lödöse
Familj: Hustrun Kerstin och tre 
barn
Gör: Pensionerad bagare, julgrans-
försäljare och biodlare
Intressen: Jakt
Aktuell: Firar 40 år som julgrans-
försäljare utanför Ica i Älvängen. 

Byt till Pot199 från 3 
så ingår mobil, surfplatta och Jayspaketet!

Med 3-abonnemanget Pot199 + 100 kr/mån i 24 månader får du Alcatel 
One Touch Idol Ultra, surfplattan Samsung Galaxy Tab 7.0 med WiFi och 
Jayspaketet med marknadens kanske vassaste hörlurar och earphones.

Välkommen in till Mobilizera mitt emot coop, så får du alla villkor! 

Garverivägen 4, Älvängen
Erbjudandet gäller till den 24/12, eller så länge lagret räcker. 


