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TEATERN
ALE KULTURRUM

KL 16

15
FEBRUARI

SÖNDAGEN

– EN FÖRELÄSNING OM DOPING –

Jonas Karlsson – Sportjournalist, föreläsare & krönikör 

föreläser tillsammans med Tommy Moberg – expert i 

frågor kring ungdomar, doping och missbruk.

ONSDAG 11 FEBRUARI KL 18 – 21
TEATERN, ALE KULTURRUM

FRI ENTRÉ – FÖRST TILL KVARN GÄLLER

Ale kommun, Vakna, Ungdomsrådet, Lärlingsgymnasiet, STC, 
Nordic Wellness, SISU i samarbete med SPORTFRONT

TOMMY MOBERGJONAS K ARL SSON

Jonas Karlsson – Sportjournalist på SVT, 

föreläsare och krönikör föreläser tillsammans med 

Tommy Moberg – expert i frågor kring ungdomar, 

doping och missbruk

Slobodan Stanisic driver sedan 1995, BOBBO Quality Toys, ett grossistföretag med 
inriktning på leksaker och presentartiklar. Sortimentet importerar han från sitt 
nätverk av leverantörer i Europa. Bland kunderna återfinns allt från mindre butiker 
till de riktigt stora affärskedjorna. Lagret ligger i Surte och på Ale Torg driver han 
presentbutiken Drömhuset. Han har också ett antal säljare som saluför BOBBO 
Quality Toys på olika platser i Sverige.

FYRA RAKA
SEK eller Euro

Restaurang eller Hemlagat
Beröm eller Bra betalt
Handboll eller Fotboll

Om 2015: ”Det blir mitt och  
mina kunders bästa år”.
Favoritleksak som liten: 
”Plastbollen”.
Favoritleksak som vuxen: 

För Bobbo är
företagandet
en lek

Du firar 20 år som före-
tagare i Sverige och Ale. 
Vad har varit den stora 
drivkraften?
– Jag kom från kriget på 
Balkan och ville inte bli en 
belastning för samhället. Jag 
ville klara mig själv. I forna 
Jugoslavien jobbade jag på 
ett grossistföretag, liknande 
Dagab, men jag förstod att 
livsmedel kunde bli svårt. 
Dessa varor har ju en be-
gränsad livslängd. Leksaker 
var det bästa jag kom på just 
då. Sedan dess har jag för-
sökt utveckla min affärsidé 
med kvalitetsleksaker och 
den stora drivkraften har va-
rit att kunna stå på egna ben 
– det vill säga att skapa en 
trygghet för min familj.

Finns det någon enskild 
händelse som har betytt 
särskilt mycket under 
ditt företagande?
– Mötet med Jerry Bratt-
åsen och Kjell Lundgren 
som då jobbade på kommu-
nens näringslivsbolag, Ale 
Utveckling, var avgörande. 
De trodde på mig och min 
idé. Det gav mig självför-

troende att gå vidare. Över-
huvudtaget har bemötandet 
från Ale kommun varit top-
pen.

Vad har varit den störs-
ta utmaningen?
– Du ställs inför stora prov 
nästan dagligen. Som företa-
gare måste du ta alla beslut 
själv. För mig har det kan-
ske varit extra svårt med alla 
myndighetskontakter. Idag 
går det bra, men i början var 
språket ett stort problem. 

Vad har ditt företagande 
betytt för dig?
– Det var som att öppna en 
dörr till ett nytt liv. Genom 
mitt företagande tvingades 
jag mer eller mindre att lära 
mig svenska fortast möjligt. 
Det går snabbt när du är 
motiverad. Tack vare att jag 
startade eget integrerades 
jag snabbt i samhället och jag 
har aldrig känt mig utanför. 
Jag har fått vänner för livet.

Varför har du lyckats 
som företagare?
– Jag försöker bara vara mig 
själv. Jag tror mina kunder 

handlar leksaker av Bob-
bo och inte av mitt företag. 
Mycket handlar om att skapa 
relationer och få ett förtro-
ende. Sen gäller det själv-
klart att vårda detta.

Hur ser framtiden ut för 
en leksaksgrossist?
– Barn älskar att leka och de 
kommer självklart att fort-
sätta göra det. Datorn är 
bara ytterligare en leksak, 
men den är inget hot. Barn 
tröttnar och vill ständigt ha 
nya saker. Det handlar om 
att fortsätta erbjuda en per-
sonlig och bra service, pris-
värda produkter samt det 
lilla extra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

”Haha…lite knep & knåp är alltid skoj”.
Bästa timmen på dygnet: ”Den är på 
morgonen när man är utvilad och 
klar i huvudet”.

Ålder: 51
Bor: Nol
Familj: Hustrun Zivana 
och tre söner.
Favoriträtt: Kåldolmar.

FÖRETAGARE I FOKUS SLOBODAN STANISIC


