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Vänersborg - med unika utsikter

Glasexperter med ständig jour
Allt glas är inte fönsterrutor som
glimmar. Det finns en oändlig massa
olika modeller - putsfria, filmade, tonade, brandsäkra, med mera. Bergers
Glasjour AB kan hantera dem alla.

Glasjour heter de för att de har dygnet runt
jour. Som enda glasfirma i kommunen är de
tillgängliga närhelst ett glas går åt pepparna.
Särskilt på helgerna kan det kraschas både
skyltfönster och skolrutor om det vill sig illa.
Bergers är kommunens glasleverantör så det
kan bli en del att göra emellanåt.

Konstnärliga inramningar

Leif Berger har lång erfarenhet av glasbranschen, uppväxt i den som han är. Hustru Ulrica Sundén-Berger har lärt sig genom åren.
Hon är nu firmans expert på att sätta film på
rutor, ett pilligt jobb. Ulrika är också den som
håller i inramningar.
– Man kan framhäva motivet på många olika sätt. Och förresten, i våra ramar använder
jag bara inhemska träslag. Miljötänkandet
och helheten är mycket viktigt för oss. Alla
gamla bilrutor som byts ut går till återvinning
exempelvis, säger hon.

Auktoriserade montörer
av bil- och brandglas

Bergers är också auktoriserat bilglasmästeri
med utbildad personal och är godkända av
alla försäkringsbolag.
– Framrutan på en bil är en bärande del av
karossen och det är mycket viktigt att den
monteras korrekt. Vår leverantörs europalager ligger i Göteborg så vilken bilruta som
helst kan vi ha här inom 24 timmar, berättar
Leif Berger.
Auktorisering behöver man också för att få

Hela firman
Bergers är
samlad utanför
verkstaden.
Fr vä: Ulrica
Sundén-Berger,
Leif Berger med
Lotus, Anders
Bengtsson, Lars
Larsson samt
Kim Sundén.

montera brandsäkert glas. Leif Berger har genomgått noggrann utbildning för att lära sig
tekniken.
På sex år har firman växt till att ha fem anställda. Nej, sex. Schäfern Lotus är en fullvärdig medarbetare.
– Han är en utbildad säkerhetshund och han
är alltid med vid utryckning på nätterna. Det
har förekommit incidenter när vi har kommit

för att fixa rutor så Lotus är vår trygghet, säger Ulrica Sundén-Berger.

Skräddarsydda uterum

En annan specialitet är deras uterum som beställs efter önskade mått och kvaliteter, allt
från vanliga uterum och balkonginglasningar
till skjutbara, isolerade vinterträdgårdar.
Skönt i vårat land som har korta somrar.

Tel: 0521-353 33 • Fax: 0521-130 59
E-post:bergersglas@telia.com

Specialist och veteran i bilbranschen
Vänersborgs Bildelslager AB har funnits på samma plats sedan 70-talet.
Janne Emanuelsson har varit med lika
länge men det betyder inte att firman
är omodern.
– Nej, det går inte att vara kvar i det gamla om
man vill hänga med, vi är ständigt uppkopplade, säger ägaren Janne Emanuelsson.
Det som från början var en traditionell bilskrot är idag en modern firma för bil- och
Mc-demontering, reservdelsförsäljning, däckservice och nu helt nyligen också för lackeringsfärger. I hela verksamheten ligger en
linje av bästa möjliga servicetänkande. Det
ska gå fort att få sina reservdelar, helst inte
mer än några timmar. Bildelslagret, som ingår i kedjan Bildelsspecialisten, servar inte
mindre än 75 verkstäder och därför går budbilen varm om dagarna.

Kör flera turer varje dag

– Vi kör fyra fasta turer i särskilda rutter, varje dag. Saknar vi någon del har vi samarbete
med andra som kanske har den. Annars har vi
ett over night serviceabonnemang med flera
leverantörer, berättar Janne Emanuelsson.
I sitt lager har han runt en och en halv miljon nybilsdelar plus ett okristligt antal begagnade delar. Reservdelarna visas upp på internet via www.bildelsbasen.se. Där kan vem
som helst söka bland miljontals begagnade
delar och sedan beställa hem. Bildelslagret
skickar delar till hela Sverige, ja hela Europa
om det behövs.

Demonterar både Bilar och MC

Sedan en tid tillbaka tar man också hand om
motorcyklar – demonterar dem och tar tillvara användbara delar.
– Det är lite roligt med MC. Vi hämtar de
flesta i Skåne/Halland, demonterar dem i Vä-

www.tidning.net

nersborg och säljer delarna till Norrland, säger Janne Emanuelsson och flinar.
MC-delar kan sökas via www.mctorget.se.
Vid demonteringen är det viktigt att man tar
tillvara allt som kan räddas. Inte bara för begagnatmarknaden utan också för att det inte
ska belasta naturen. Fordonet måste demonteras utifrån ett miljöriktigt sätt och det gör
man på Bildelslagret.
– Bilen saneras först från smutset: motorolja, bromsvätska, glykol och bränsle. Sen tar
man vara på delarna, tar omhand glaset och
sen pressar man ihop bilen, säger Janne Emanuelsson.

Ny och avancerad färgbar

Vill man nu inte skrota fordonet utan kanske bara fixa en lackskada har Bildelslagret
resurser för det också. Janne Emanuelsson är
väldigt stolt över firmans nytillskott – färgbaren.
– Vi utgår ifrån färgkoden och mäter upp
färgen i tiondels gram. Sen pressas färgen
ner i en sprayburk vilket underlättar väldigt
mycket för den som ska måla sen.
Med färgbaren kan de fixa vilken färg som
helst, även House of Color om någon så önskar.

Billigast på avgassystem

I regionen har Bildelslagret väldigt många
nöjda kunder. Om Janne Emanuelsson får
välja särskilt en grej han vill framhäva tänker
han efter. Ja, det är ju den nya fina färgbaren
och deras genomtänkta miljöhantering, men
han väljer ändå till slut att framhäva något
annat:
– Avgassystem. Vi är billigast i regionen på
avgassystem. Det kan skilja flera hundralappar mellan att köpa det här och i Göteborg till
exempel, avslutar Janne Emanuelsson, och
nickar nöjt.

Några av Bildelslagrets anställda har hjälpts åt att sätta upp den sprillans nya skylten om
färgbaren. Fr vä: Clas Andersson, Micke Lindbäck, Anders Norén samt Tony Emanuelsson. På
marken står Janne Emanuelsson.

Vi finns vid Rösebovägen intill 45:an, 2 km norr om Vänersborg
Tel: 0521-57 20 90 Beg reservdelar • Tel: 0521-57 20 99 Nya reservdelar
Fax: 0521-146 42
info@bildelslagret.net • www.bildelslagret.net
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