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FÖRETAGARE I FOKUS BENGT JOHANSSON

Vecka
29-32
har vi
stängt

FYRA RAKA
Lyckorna – Mallorca

(pga semester)

Husvagn – Husbil
Euro – Krona
Sommar – Vinter

Ålder: 72.
Bor: Alvhem.
Familj: Fru och två söner.

Gör: Ägare till Bengts Husvagnar Alvhem.
Intressen: ”Sport, i synnerhet

motocross och enduro. Campinglivet får också ses som ett intresse”.

För Bengt är
arbetet en hobby
Alvhem har satts på kartan mycket tack vare Bengts Husvagnar.
Senast i förra veckan kom det en kund från huvudstaden för att köpa en husvagn.
72 år till trots har ägaren själv inga planer på att gå i pension.

Det som från början var en
bilverkstad utvecklades med
tiden till att bli ett försäljningsställe av begagnade
husvagnar. I år firar Bengts
Husvagnar 35-årsjubileum.
– Efter ett tag blev vi återförsäljare för Cabby och senare Hobby. Det var 1992,
samma år som vi flyttade in
i nya lokaler, berättar Bengt.
Sedan tolv år tillbaka erbjuder han också försäljning
av husbilar.
– Husbilar köps mestadels
av generationen 55 plus. För
småbarnsfamiljerna är fortfarande husvagnen nummer
ett och det kan man förstå.
Under åren har Bengt fått
uppleva en enorm utveckling

inom
husvagnsindustrin.
Det är stor skillnad på de
vagnar som såldes på 80-talet
mot dagens lyxvarianter.
– Den tekniska utrustningen är fantastisk på en
ny vagn. Det beror på att
kunderna ställer högre och
högre krav. Nu ska man ha
de flesta bekvämligheter och
campinglivet är inte så spartanskt som det var förr.
Ni är själva campare?
– Ja, vi har husvagnsplats
på Lyckorna sedan 21 år tillbaka. Vi trivs utmärkt där.
Har du någon annan
campingplats att rekommendera?
– Oj, det finns många.
Ursand i Vänersborg, Vita

BENGTS HUSVAGNAR ALVHEM
Grundat: 1980.
Antalet anställda: 9.
Omsättning: Cirka 30 miljoner kronor.
Verksamhetsinriktning:
Försäljning av husvagnar

och husbilar samt butik med
diverse tillbehör.
Bonusinfo: Blev 2012 utsedd
till ”Årets företagare” i Ale
kommun.

Sannar i Mellerud och GrebbestadFjorden är exempel på
några riktigt fina campingplatser. Det finns också några riktiga pärlor längs med
västkusten.
Blir det någon semester
i sommar?
– Nej, då låter vi personalen vara ledig. Vid den här
tiden på året brukar det gå
för högtryck, inte minst i butiken där vi säljer tillbehör.
Birgit och jag tar semester på
vintern istället, då brukar vi
åka till varmare breddgrader.
Har du inga tankar på
att gå i pension?
– Det finns inget slutdatum sagt. Arbetet är min
hobby. Sedan är det som så
att jag är rätt bra på att delegera.
När satt du upp på motorcykeln senast?
– Det var i höstas. Jag har
haft problem med en höft,
men nu är tanken att jag ska
åka lite motorcykel igen.
JONAS ANDERSSON

Vid akuta reperationsärenden
hänvisar vi till vår samarbetspartner
Stendahls Bil i Lilla Edet

Vi önskar alla
en trevlig sommar!
Välkomna!
/Niclas med personal
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