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ALAFORS. 2001 var Jer-
ry Magnusson en av de 
första deltagarna i Ales 
entreprenörsutbildning 
YEE.

Tio år senare köpte 
han sig och blev en av 
delägarna i KB-Rör.

I onsdags berättade 
han om sin resa för 
långväga gäster från 
Botswana.

Ale kommuns utbyte med 
Ghanzi distrikt i Botswana 
fortsätter. I veckan som gick 
var en delegation från det 
afrikanska landet på besök 
för att lära mer om åter-
vinning, entreprenörskap, 
medborgardialog och kom-
munens styrsystem. Dess-
utom ägnades tid åt att pla-
nera den andra upplagan av 
utbildningen YEE som sker i 
november-december.

Med anledning av detta 
valde Ale kommun att låta 
sina gäster från Botswa-
na få träffa en av de första 
deltagarna som genomgått 
utbildningen. Jerry Magnus-
son, 31, tog emot i butiken 
på KB-Rör i Alafors.

– Det har gått några år 
sedan dess, men det är de-
finitivt en erfarenhet som 
haft betydelse för mig. Mitt 
självförtroende fick sig en 
rejäl knuff i rätt riktning och 
suget för entreprenörskap 
stärktes, menar Jerry som 

fick berätta om hur han för 
tio år sedan fick chansen att 
ta över ansvaret för komfort-
butiken i Alafors.

– Jag måste berömma 
”Cålle” (Karl-Olof Karls-
son) som hade modet att 
satsa på mig som då var både 
ung och oerfaren. Tillsam-
mans har vi utvecklat företa-
get och för tre år sedan fick 
jag chansen att köpa in mig 
med 20%.

Helhetslösning
När Jerry dessutom kunde 
bekräfta att KB-rör förra året 
utsågs till Årets Företag i Ale 
uppstod en spontan applåd. 
Gästerna från Botswana im-
ponerades och undrade vad 
som ligger bakom företagets 
framgång.

– Det är ett väletablerat 
företag sedan 40 år tillbaka. 
Kvalitetsmedvetenheten och 
ambitionen att alltid ha nöj-
da kunder har funnits med 
från början. På senare år har 
vi tänkt om när det gäller 
målgrupp. Vi jagar inte läng-
re de stora uppdragen. Istäl-
let har vi utvecklat ett samar-
bete med lokala hantverkare 
som ger oss möjligheten att 
ge kunderna en helhetslös-
ning när de till exempel ska 
renovera sitt badrum. Vi 
samordnar renoveringen och 
anlitar de fackmän som be-
hövs, säger Jerry.

Konkurrensen med en 
ökad näthandel kan enligt 

honom bara mötas genom 
att ständigt förbättra servi-
cen för kunden och därige-
nom ge ett unikt mervärde.

Utbytet kommunerna 
emellan sker inom ramen för 
ett SIDA-finansierat projekt. 
Partnerskapet mellan Ale 
och Ghanzi avser två olika 
projekt, förutom entrepre-
nörsutbildningen YEE, där 
det ena är ett utbyte på kom-
munledningsnivå och det an-
dra handlar om hur medbor-
gardialogen kan utvecklas. I 
samband med detta besökte 
gästerna från Ghanzi förra 

veckans ”Påverkanstorg” där 
Ales politiker diskuterade 
angelägna frågor med ale-
ungdomar.

Ghanzis borgmästare 
Douglas D Tharese var 
märkbart nöjd när han läm-
nade KB Rör.

– Vi har gjort många 
spännande och lärorika stu-
diebesök. Det finns mycket 
att lära om återvinning och 
sophantering, men det som 
imponerade mest var robot-
mjölkningen i Kilanda. Det 
var helt otroligt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jerry Magnusson, ung delägare på K-B Rör, var en av de första deltagarna när entreprenörsutbildningen YEE startade 2001. I ons-
dags fick han besök av gäster från Botswana som lyssnade intresserat på Jerrys erfarenheter av YEE.

Långresta gäster hälsade på hos Jerry Magnusson på K-B Rör i 
Alafors.

Långväga gäster hos KB Rör
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Vill du veta vad
din bostad är värd?

 

I SAMARBETE MED 

 

ALE  WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

PÅSKÖPPET

ÄLVÄNGENS CYKEL
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LÅNGFREDAG 11.00-14.00 PÅSKAFTON 9.30-14.00
PÅSKDAGEN 11.00-14.00 ANNANDAG PÅSK 11.00-14.00

MONARK MONA
3-vxl. damcykel. Aluminium ram.
Korg. Kjolskydd. Fotbroms.
Självriskeleminering, vit.
REK. PRIS 3995:-
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CRESCENT 
BJARKE 
26 MTB. Aluminium ram.
24-vxl. shimano acera.
Fjädrande framgaffel. 
Suntour med låsbar funktion.
Mekaniska skivbromsar.
REK. PRIS 4495:- 

CRESCENT 
MARIANNE
28 tum, Ramstorlek 51cm. 
Aluminium ram. Navgenerator. 
Justerbar styrstam. 7-vxl. med fotbroms. 
Godkänt lås. Vit eller röd.
REK PRIS 7495:-


