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Företagarkväll med prisceremoni
– Årets företagare, nyföretag
gare och entreprenörer utsedda
ALAFORS. Birgit och
Bengt Johansson mer
kända som företagarna
bakom Bengts Husvagnar i Alvhem mottog i
onsdagskväll Företagarnas prestigefulla
utmärkelse Årets företagare 2012.
Ale kommun premierade i samma stund
Jennifer Aldermo Forsberg som årets nyföretagare och familjen
Dahlbäck utsågs till
årets entreprenör.
Det blev en festlig företagarkväll i Alafors medborgarhus.
Familjen Johan och Katarina
Dahlbäck som under ett antal
år satt Mauritzberg i Hålanda
på kartan som ett mecka för
professionella kulturarrangemang bjöd på musikunderhållning i absolut världsklass.
Johan på tvärflöjt, dottern
Marika på cello och Katarina på elpiano är en gränslös
trio. Senare erhöll de också
pris som årets entreprenörer
i Ale kommun 2011.
Jennifer Aldermo Forsberg fick kommunens andra
utmärkelse, årets nyföreta-

gare. Blott 21 år gammal har
hon redan rönt stora framgångar med sitt smyckesföretag JFR Smycken AB.
Årets stora pris, Företagarnas utnämning av Årets
företagare, gick till en betydligt mer erfaren entreprenör.
Bengts Husvagnar har 32 år
bakom sig i Alvhem och är
idag inte bara ett etablerat
Aleföretag, utan en bekant
husvagnssäljare i Sverige (läs
artikel nedan).
Förtagarkvällen innehöll
också mycket annat. Kommunchef Erik Lidberg kommenterade och engagerade företagarna i den senaste
rapporten från Svenskt Näringsliv om näringslivsklimatet i Ale kommun. Raset
har fortsatt och placeringen
241 av landets 290 kommuner imponerar inte.
– Det är underkänt! Nu
måste vi vända den här skutan
och till det behöver vi er hjälp.
Vad är det som inte fungerar,
vad kan vi göra annorlunda
och framför allt bättre, frågade Lidberg.
Per Lindholm från Trafikverket redogjorde för det
Västsvenska infrastruktur-

Juryns motivering
– Årets företagare
2012
Företaget har varit ver
ksamt sedan 1972. Det
är ett företag som till
stora delar arbetar lite
i ”skymundan”, en bit
utanför kommunens
centrala delar, men är
ett gott exempel på ido
gt,
träget arbete i vardag
en.
Verksamheten har påg
ått genom hög- som
lågkonjunktur och om
Birgit och Bengt Johansson mer kända som företagarna bakom Bengts Husvagnar i
fattar idag en återförsä
lAlvhem mottog i onsdagskväll Företagarnas prestigefulla utmärkelse Årets företaga- jarstatus för välkän
da varumärken som
Cabby,
re 2012. Ale kommun premierade i samma stund Jennifer Aldermo Forsberg som årets Hobby samt Eura.
nyföretagare och familjen Dahlbäck utsågs till årets entreprenör.
Ett företag som åtnjute
r ett gott rykte samt
en
TEXT
kundkrets som vida öve
rskrider Ale kommuns
paketet som bland annat selskatt från 2013.
gränser.
Per-Anders Klöversjö

kommer att medföra träng-

perra@alekuriren.se

Trotjänare i Alvhem blev Årets företagare
– Bengt och Birgit har inga tankar på pensionering
ALVHEM. Sedan 1980
har Birgit och Bengt
Johansson sålt husvagnar i Alvhem.
I förra veckan
utnämndes de till
”Årets företagare” i
Ale kommun.
– Självklart känner
man sig stolt och
hedrad, säger Bengt till
lokaltidningen.
Firman startades redan 1972,
men till en början fungerade
verksamheten som bilverkstad plus att Bengt sålde en
del bilar och traktorer.
– Att vi började sälja hus-

vagnar berodde på att vi själva
hade, och fortfarande har, ett
stort intresse för camping.
2003 introducerade vi husbilar i vårt utbud, ett område
som successivt har växt, förklarar Bengt Johansson.
Under åren har Birgit och
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, säger
Bengt.
Birgit och Bengt har
aldrig haft någon tanke på att
överge Alvhem för att istället
söka sig närmare storstaden.

Alvhem på kartan
– När vi skrev kontrakt med
Cabby tyckte de att vi skulle
finnas vid Bäckebol, men det
var aldrig aktuellt. Jag marknadsför alltid Alvhem i min
annonsering. Ibland träffar
jag folk som säger att de inte
vet något om Alvhem mer än
att det finns en husvagnsförsäljare på orten…
Kundkretsen spänner över

hela landet, till och med så
långt norrut som Kiruna. I
veckan beställdes en husvagn
från en kund på Öland och
nyligen hörde en köpare från
Borlänge av sig.
– Vårt försäljningsområde
är väldigt sort, men det är
klart att många hör hemma
i Göteborgsområdet, Stenungsund, Trollhättan och
Dalsland.
Birgit är 68 år och Bengt
70. Några planer på att pensionera sig har de emellertid
inte.
– Bengt kan inte ens vara
ledig en timme på dagen,
skrattar Birgit.
– Vi tycker det är roligt.

Sedan har vi två söner,
Thomas och Patrik, som är
involverade i firman. Tanken
är att de ska ta över rörelsen
på sikt, förklarar Bengt.
Var tror du om årets
säsong?
– Det har varit lite lugnare än förra året, men det
kommer säkert igång. Vi ser
ljust på framtiden.
Hur upplever du livet
som företagare i Ale
kommun?
– Det finns inget att klaga
på förutom att vi i Alvhem är
besvikna på att det inte blev
något mot på nya E45. Den
kontakt som jag har haft med
kommunen vad det gäller

om- och tillbyggnader har
enbart varit positiv, avslutar
Bengt Johansson.

GRATTIS!
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
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