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FöreningsSparbanken vill, genom att 
vara representerad på fyra orter i 
Munkedals kommun, vara nära invå-
narna. Det är lätt och fördelaktigt att 
vara kund hos banken – det tycker även 
företagen som åter utsett Förenings-
Sparbanken till Årets affärsbank.

Det är andra gången i rad som tidningen Af-
färsvärlden, genom utarbetade enkäter, korar 
FöreningsSparbanken som Årets affärsbank.
Vad är det som gör FöreningsSparbanken så 
omtyckt bland företagarna?

– Vi jobbar nära våra kunder, i Munkedal 
som exempel, har vi totalt sju personer som 
jobbar mot företagsmarknaden. Det är ingen 
annan bank som kan ställa upp med sådan 
kompetens ute på orterna, säger Börje 
Svenhage, ny chef sedan i maj för före-
tagsavdelningen.

FöreningsSparbanken har även en 
särskild lantbruksansvarig i Jan-Ove 
Dahlberg.

Banken följer med intresse utveck-
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lingen av det nya handelsområdet i Håby som 
just nu planeras.

På kundens villkor
FöreningsSparbanken satsar på Munkedal och 
vill gärna öka sin redan höga marknadsandel. 

– Vi vill även i framtiden vara en viktig 
aktör i samhället. Vi vill vara det naturliga 
bankalternativet. Vi kombinerar den moderna 
banken på internet med lokal närvaro på 
fl era platser i kommunen. Vi vill följa kunden 
genom livets alla skeden. Det kan bl a gälla 
sparande, betalningar, fi nansiering av bostad 
eller bil. Vi fi nns även till hands när det gäller 
juridiska frågor, säger Ylva Flodin Malm ny 
kontorschef som också ansvarar för bankens 
tolv medarbetare inom privatmarknadsavdel-
ningen.

För att vara lättillgänglig för kunderna 
är banken generös med öppettider för 

rådgivning. 
– Vi ställer upp på kundens villkor, 

vilket innebär att vi gärna bokar tid när 
det passar kunden, säger Ylva Flodin 

Malm.

FöreningsSparbanken 
– både lokalt och på nätet

Sedan 1937 har Shellmacken i Hälle-
vadsholm varit ett genuint familjeföre-
tag. Nu tar döttrarna Sofi a och Maria 
snart över och framtidstron är stor. 
Nyligen investerades i ny biltvätt.

Ett gott företagande, hög servicegrad och 
modet att pröva nya grepp har gjort att Shell-
macken överlevt såväl branschförändringar 
som den nya dragningen av E 6:an. Som insats 
har man lagt 364 arbetsdagar om året.

Stort engagemang
Rose-Marie Tuimala, vars farfar en gång star-
tade verksamheten, har i många år själv suttit 
i styrelsen för Shells återförsäljare i Sverige 
och där ansvarat för bland annat klädesprofi -
lering, marknadsföring och utbildning.

– Vi har inte varit rädda för att förändra 
oss efter kundernas och marknadens önske-
mål. Just nu känns det extra bra att vi kunnat 
behålla våra kunder trots att inte E 6:an går 
genom samhället längre. 

Endast stängt juldagen
Kunderna, även från Bullaren och Rabbals-
hede, uppskattar Shellmacken som mötesplats 
och ett glatt välkänt ansikte att prata med. 
Behöver man goda råd för bilen är inte pappa 
Erkki sen att svara.

Även om det fortfarande är bensinen som 
drar kunderna till macken är inkomsterna från 
kiosken, Svenska spel och videouthyrningen 
desto viktigare.

– Vi har öppet till nio varje kväll, sju dagar i 
veckan. Det vet våra kunder. Dessutom känner 
vi nästan alla till förnamn. 

I Shellmacken fi nns, förutom kiosk och 
livsmedel, även ett gott utbud av hyrkärror, 
ATG och apoteksvaror. För tredje säsongen i 
rad fungerar Shell i Hällevadsholm även som 
turistbyrå där alla sommargäster kan få goda 
råd.

Fjärde generationen på macken
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Peder Gustavsson, senast från ett 
chefsjobb i Uddevalla, beslu-
tade sig för att ta över den då 
nedlagda betongfabriken i 
Svarteborg.

– Jag såg möjlighe-
terna i Bohus Betong 
och ville ge det en 
chans.

Inom en snar 
framtid nyanstäl-
ler det anrika fö-
retaget ytterligare 
medarbetare.

För Peder Gustavsson 
handlar övertagandet i 
september förra året om 
att åter hamna i välkänt 
sammanhang. Hans far 
ägde och drev en betongfa-
brik utanför Ulricehamn och 
Peder gillar utmaningen.

– Jag är fostrad att driva företag, det 
passar mig. Sedan uppskattar jag att jobba 
med en organisation som inte större än vår.
Bohus Betong har idag sju medarbetare, med 
sikte på att nyanställa ytterligare inom kort.

Fyller 80 år 2005
Bohus Betong, som grundades redan 1925, har 
i huvudsak producerat betongrör och brunnar 
till VA-system i samarbete med Alfagruppen. 
Produktionen ska nu utvecklas och utökas 
med betongelement till industri-, bostads- och 
lantbruksbyggnader.

– Rörproduktionen kommer även i framti-
den att vara en viktig gren för företaget.

Utvecklat nya produkter
Peders satsning har varit framgångsrik, före-
taget har tagit fl era stora uppdrag och ser ljust 
på framtiden. Som en av sju medlemmar i Al-
fagruppen har man nu tagit fram en helt ny pro-

Nysatsning i Svarteborg
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dukt inom betongrör; ett äggformat rör med fot.
Peder förklarar:

– Det nya röret har överlägsen självrens-
ningsförmåga och är framtaget efter markna-
dens behov.
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Cirkeln är sluten. Peder 
Gustavsson, vars far ägde 
en betongfabrik, har tagit 
över Bohus Betong som 
nu ser ljust på framtiden.

Bohus Industri i Dingle erbjuder partytält för 
10-500 personer.

– Jag har alltid fräscha tält som är lika passande 
som skugga vid soligt väder som skydd vid regnvä-
der, säger Bengt Mattsson, företagets ägare. 

Bohus Industri i Dingle, tillverkar, säljer och hyr ut party-
tält till kalas, bröllop och festivaler.

– Vi hyr även ut bord, stolar, porslin, dansbanor, toalet-
ter och även mat och dryck om så önskas.
För företag och kommuner är Bohus Industris produkter 
eftertraktade vid utställningar, mässor, demonstrationer 
eller personalträffar.

Bengt Mattsson har även agenturen för norsktillverkad 
bränslepellets, en försäljning som fördubblats det senaste 
året.

För fest och kalas
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Bengt Mattsson, fi xar 
festen på västkusten.

Personbilslackering
Alla bilmärken
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