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Stärk Västra Götaland på den 
internationella kulturscenen
– sök resestipendium från regionens kulturnämnd

Bor du i Västra Götaland 
och arbetar med kultur? 

Då kan du söka  Västra 
 Götalandsregionens 
 resestipendium.  Stipendierna 
kan  delfinansiera 
 resor som stödjer och 
 utvecklar  internationella 
 kultursamarbeten som 
bedöms stärka Västra 
 Götalandsregionen i ett  internationellt perspektiv.

Din ansökan ska vara oss till handa senast 15 september.

Läs mer om våra kriterier och hur du söker på:  
www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendier

ÖPPNAR
30 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 30 Augusti kl 10-13

 

Dagens försäljning går till stöd 
för att hindra spridningen av 

EBOLA i Liberia.

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

10-30%

information

Höstpriser på
GRÄSKLIPPARE

Gäller ej 
beställningsvara

  Göteborgsvägen 94 Älvängen •  0303-74 86 11

Nu har vi flyttat!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f d Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41

Derome tar över
LILLA EDET. Gekå Bygg-
nadsvaror är sålt.

Ny ägare blir Derome 
Byggvaror & Träteknik, 
som tar över verksam-
heten i Lilla Edet och 
Lödöse från och med 
den 1 september.

– Det låg rätt i tiden, 
säger Sven Karlsson 
som drivit rörelsen 
sedan 1983.

Det var byggmästare Gun-
nar Karlsson som grunda-
de Gekå 1962. Sonen Sven 
Karlsson tog över ansvaret 
drygt 20 år senare och ut-
vecklade verksamheten ef-
ter en idé han snappat upp i 
Österrike.

– Vi hade länge talat om 
att expandera och i Österri-
ke fi ck jag inspiration till hur 
det skulle se ut. En brädgård 
var tungrott på många vis, 
man skulle ha ett ställe där 
man kunde köra igenom och 
lyfta på sitt material. Vi ska-
pade ett byggvaruhus med 
ett brett sortiment, allt som 
behövs vid en byggnation, 
berättar Sven Karlsson.

Gekå blev föregångare i 
branschen när man samlade 
allt under ett tak. Företaget 
har därefter fortsatt att vara 
en stark och respekterad 
aktör på marknaden. Verk-
samheten omsätter drygt 68 
miljoner kronor och har ett 
20-tal medarbetare.

– För mig var det viktigt 
att sälja till ett konkurrens-
kraftigt bolag som kan fort-
sätta att föra verksamheten 
framåt. Derome kan trygga 
framtiden för företaget och 
personalen. Det är en bra 
spelare som kliver in.

Varför säljer du?

– Tiden räcker inte till 
och jag blir inte yngre. Jag 
har haft en plan när jag ska 
börja trappa ner och det är 
nu. Som bekant är jag enga-
gerad i en del bolagsstyrel-
ser och driver dessutom ett 
byggföretag och ett fastig-
hetsbolag, så sysselsättning 
lär jag nog inte sakna, säger 
Sven Karlsson.

Vad har du att säga till 
Gekås trogna kunder?

– Jag hoppas att de ska ge 
Derome samma förtroende 
som jag har upplevt under 
alla år. Samtidigt vill jag pas-
sa på att önska de nya ägarna 
lycka till.

Derome Byggvaror är 
Västsveriges största priva-
ta bygghandlare och har en 
försäljning på över en mil-
jard kronor i Halland och 
Storgöteborg. 

– I och med förvärvet av 

Gekå Byggnadsvaror får 
vi ännu en närservicean-
läggning strategiskt belä-
gen i Göta älvdalen, säger 
Carl-Tore Bengtsson, vd 
Derome Byggvaror & Trä-
teknik AB. 

– Vi tror på regionen och 
det är helt klart att här fi nns 
ett uppdämt behov att bygga. 
Med de företagsetableringar 
som görs, så ökar behovet av 
både bostäder och lokaler. 
Lokaliseringen av anlägg-

ningen kompletterar förvär-
vet av Bjurströms tre anlägg-
ningar på Orust i Uddevalla 
och Lysekil som gjordes tidi-
gare i år. Dessutom växer vi 
samman med Storgöteborg 
och Trollhättan där vi har 
påbörjat byggnation av en 
helt ny bygghandelsanlägg-
ning. Detta gör att vi kan 
serva både befi ntliga kunder 
och nya kunder på ett bra 
sätt, speciellt i de fall där 
kunden har svårt att plane-
ra materialåtgången, säger 
Carl-Tore Bengtsson.

En större ombyggnation 
av anläggningen i Lilla Edet 
kommer att ske efter tillträ-
det. Anläggningen kommer 
att vara ombyggd till nästa 
vår. Namnbyte sker under 
hösten till Derome Byggva-
ror.

JONAS ANDERSSON

– Sven Karlsson säljer Gekå Byggnadsvaror

 Sven Karlsson har drivit Gekå Byggvaror sedan 1983. Nu 
 har han sålt bolaget till Derome Byggvaror och Träteknik AB  
 som tar över verksamheten från den 1 september. 

Anläggningen i Lödöse ingår också i Deromes förvärv av Gekå Byggnadsvaror.
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För mig var det 
viktigt att sälja 
till ett konkur-
renskraftigt 

bolag som kan fortsätta 
att föra verksamheten 
framåt. Derome kan 
trygga framtiden för fö-
retaget och personalen.
SVEN KARLSSON


