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Sol & Säkerhet ser ljust på framtiden
– Ny butik öppnas i Lilla Edet

Bengts Husvagnar i Alvhems firar i år 30-årsjubileum. Här har Bengt Johansson tagit
plats i en Cabby av senaste modell. Ett svenskt husvagnsmärke som han har salufört sedan
1982.

”Det är lika roligt nu som då”
– Bengts Husvagnar 30-årsjubilerar
ALVHEM. I 30 år har
Bengt Johansson sålt
husvagnar.
På senare år har även
husbilar tagit plats i
utställningshallen.
– Under mina tre
decennier i branschen
kan jag konstatera att
intresset för campinglivet ökar, säger Bengt
till Fokus Företag.
Bengt Johansson fyller 68
år i höst, men har ännu inga
planer på att pensionera sig.
Tillsammans med sin fru,
sina söner, och ytterligare
ett par anställda driver han
Bengts Husvagnar i Alvhem.
– Det är lika roligt nu som
då. Skillnaden är att allt är
betydligt mer avancerat idag
än vad som var fallet för 30
år sedan. Det har skett en
enorm utveckling på husvagnssidan. Det är bredare
och betydligt större vagnar
som efterfrågas, säger Bengt.
Bengt Johansson började

sin era med att sälja husvagnar av märket Kavaljer 1980,
ett märke som gick i graven
två år senare. Det var då
Cabby kom in i bilden.
– En svensk kvalitetsvagn
som jag fortfarande saluför.
Det är husvagnens motsvarighet till Volvo. Cabby är en
väldigt bra vintervagn, konstaterar Bengt.
Sedan 1992 ingår också
tyska Hobby i produktutbudet.
– Det är en liten billigare men väldigt välutrustad vagn. Hobby är störst i
Europa, förklarar Bengt.
Husbilen
gjorde
sitt
intåg i rörelsen för sju år
sedan. Bengt ser det som
ett utmärkt komplement till
husvagnsförsäljningen.
– Husbilar har procentuellt sett ökat mest de senaste
åren i jämförelse med husvagnar.
Husvagnsförsäljningen är ändå klart störst i
landet.
Hur mår 30-åringen?
– Bra, tack! Faktum är att

vi inte märkte av lågkonjunkturen något nämnvärt utan vi
ökade istället vår omsättning.
Nu har försäljningen inför
årets säsong kommit igång.
Problemet med snön är att
ingen köpare vill hämta sin
vagn, men säljer det gör vi.
Bengt Johansson byggde
nytt 1992 och passade samtidigt på att göra större plats
för butiken där diverse husvagnstillbehör tillhandahålls.
– En viktig del i verksamheten utgör också vår verkstadsdel. Det finns relativt få
husvagnsverkstäder i närområdet vilket gör att vi har fullt
upp mest hela tiden.
Hur kommer ni att fira
ert jubileum?
– Det får vi se. På något
sätt kommer kunderna att
märka av det med jubileumshelg och annat, avslutar
Bengt Johansson.

LILLA EDET. Våren står
för dörren.
Varmare väder skulle
också innebära högtryck i affärerna för Sol
& Säkerhet.
Nu går den mesta
tiden åt till att färdigställa den nya butiken
med tillhörande utställning i centrala Lilla
Edet, som slår upp portarna inom kort.
ol & Säkerhet har sina flesta
kunder i Göteborg. Nu vill
företaget bredda sin kundkrets genom att etablera en
butik och tillika utställningshall i centrala Lilla Edet.
– Med den här etableringen hoppas vi självklart
kunna locka fler kunder
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från Fyrstadsområdet och
dessutom öppnar vi en dörr
till privatmarknaden, säger
ägaren Juha Räsänen.
Faktum är att Sol & Säkerhet redan har tagit ett viktigt
kliv i ambitionen att ta nya
marknadsandelar. I fjol vann
bolaget en upphandling med
Uddevalla kommun avseende sol- och säkerhetsfilm.
– Oerhört positivt, konstaterar Juha som ser fram
emot nyöppningen på hemmaplan.

Utställning

– Vi kommer att ha en komplett utställning av inre och
yttre solskyddsmiljö som
persienner och markiser.
Vidare så ska vi visa vårt
utbud av säkerhetsfilmer,
säkerhetsdörrar, galler, och
jalusier.
Sol & Säkerhet verkar i
en framtidsbransch, inget tal
om annat. Den nybyggnation som sker idag utgörs i
mångt och mycket av glas.
– Problemet för många
blir den inkommande strålningsvärmen. Vi har tekniken med energigardiner och
energifilmer. Det är betyd-

GRATTIS!

ligt billigare, och dessutom
mer miljövänligt, att stoppa
värmen än att behöva kyla en
lokal, säger Juha och fortsätter:
– Sedan har du inbrottsbiten. 75 % av alla inbrott
sker genom glaspartier eller
via fönsterrutor. Vi installerar produkter som försvårar
intrång.
Sol & Säkerhet kan presentera en helt unik metod
för ristade och repade glas.
Juha Räsänen berättar.
– Förut var man tvungen
att byta glas, nu slipar vi
glas. Först frostar vi glaset
och därefter sätter vi på en
film som gör det glasklart.
Det kostar dessutom bara en
bråkdel av ett normalt glasbyte.
– Nu väntar vi bara på att
snön ska försvinna och temperaturen stiga. Vi har en
hel del arbeten som väntar
på oss, men som inte kunnat
utföras på grund av kylan,
avslutar Juha Räsänen.
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Juha Räsänen på Sol & Säkerhet som
öppnar en ny butik och utställningshall
i centrala Lilla Edet inom kort.
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