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Rör & Värme AB är en av de största 
VVS-aktörerna i regionen, där bred-
den är företagets styrka.

- Marknaden vet att man kan lita 
på vår service och kunskap, menar vd 
Gerth Carlson.

Rör & Värme AB, med 36 medarbetare, ut-
för allt inom branschen - från entreprenader 
och service till försäljning och installation 
av värmepumpar och värmepannor. Företa-
get erbjuder sina tjänster i såväl småhus som 
större industrier och värmeverk. Genom ett 
brett nätverk kan Rör & Värme AB alltid åta 
sig totalentreprenader. 

Dessutom erbjuder Comfortbutiken på 
Kurödsvägen i Uddevalla ett fullständigt 
VVS-sortiment och badrumsutställning.

- Butiken har öppet hela sommaren med ett 

En kontakt räcker
fl ertal sommarkampanjer, lovar butikschef 
Anders Pettersson.

Levererar i Munkedal
I Munkedal har Rör & Värme AB ansvarat 
för VVS-entreprenaden vid nya vårdcentra-
len och företaget installerade även den nya 
värmepumpsanläggningen i Hedekas skola.

- Vi har avtal med Munkedals kommun, 
liksom med de fl esta kommuner inom vårt 
verksamhetsområde från Stenungsund i söder 
till Sotenäs i norr, säger Gerth.

För att säkra tillgången till utbildade rör-
mokare i framtiden sponsrar Rör & Värme 
AB Östrabogymnasiets lärlingsutbildning.

Tel: 0522-65 33 40 • Fax: 0522-144 70
info@rovua.se • www.rovua.se

Comfortbutiken i Uddevalla har allt vad du behöver för ditt badrum. På bilden Comfortbutiken i Uddevalla har allt vad du behöver för ditt badrum. På bilden 
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Familjeföretaget HTH och 
Electrolux Home i Munke-
dal fl yttade till nya lokaler på 
Munkeland i september för att 
skapa en ännu mer trivsam och 
snygg utställning.

- Det verkar som att våra 
kunder uppskattar vad vi gör, 
vi har fördubblat omsättningen 
sedan i höstas, säger butikschef 
Jan Svensson.
HTH och Electrolux Home i Mun-
keland är två butiker i ett. Två butiker 
och personal som tar sig dubbel tid 
för att kunden ska känna sig nöjd.  

Med HTH:s utbud av kökssnick-
erier, Nordeuropas största, kan buti-
ken alltid tillmötesgå kundens krav 
och förutsättningar.

När du vill ha goda råd
– I lugn och ro diskuterar vi färg-

sättning, design, behov och öns-
kemål med kunden. Vi ställer upp 
med kunskap och unik service hela 
vägen. Det viktigaste är att kunden 
känner sig nöjd efteråt, säger butiks-
chef Jan Svensson.
HTH Munkedal erbjuder försälj-
ning, leverans och även installation 
om kunden efterfrågar det. 

Stora och nära
Electrolux Home har mer än 100 
butiker i Sverige och kan genom sin 
storlek köpa in stora volymer till bra 
priser, men framför allt strävar man 
efter bästa personliga bemötande till 
kunden. Electrolux Home erbjuder 
det mesta som behövs för ett prak-
tiskt och bekvämt hem, inklusive 
kök. 

Tel 0524-128 25 • Fax 0524-127 01
munkedal@electroluxhome.com

www.hth.se

HTH och Electrolux Home har 
kunder från hela Västsverige och 
Norge. Jan Svensson, som varit i 
branschen sedan tidigt 80-tal tror sig 
veta varför:

– Vi har starka varumärken och en 
fantastisk personal. I vår utställning 
har vi sexton kök och ett badrum. 
Vi har bra kvalitetsprodukter till 
bra priser. Här får man mycket för 
pengarna, helt enkelt. Sedan tror jag 
kunderna känner sig välkomna här. 
De vet att vi vill deras bästa.

På din sida i affären. Robert Svensson och Lotta Hermansson, På din sida i affären. Robert Svensson och Lotta Hermansson, 
två av sju medarbetare i butiken, hjälper dig att fi nna precis två av sju medarbetare i butiken, hjälper dig att fi nna precis 
det kök och de vitvaror som passar dina behov.det kök och de vitvaror som passar dina behov.

GM Plåts ägare Göran Martins-
son och Sonny Hansson utsågs 
till Årets företagare i Munkedal 
2006. Munkedals enda Gasellfö-
retag var skäl nog.
Affärstidningen Dagens Industri utser 
de snabbast växande företagen i landet, 
Sveriges Gaseller. Forskning visar att 
det är de små, snabbväxande företagen 
som ökar antalet arbetstillfällen. Krite-
rierna för att diplomeras som gasellföre-
tag är bland annat att ha en omsättning 
som överstiger tio miljoner kronor, ha 
minst tio anställda och ökat omsättning-
en kontinuerligt till minst det dubbla de 
senaste tre åren. 

- Det är inget man siktar på, men det är 
högkonjunktur nu, där det byggs mycket 
längs Bohuskusten. Vi har fullt upp att 
göra, säger företagets grundare Göran 
Martinsson, som startade verksamheten 
1982 i föräldrahemmets källare.

Kreativitet ett krav
Idag har GM Plåt, med 18 medarbetare, 
fi lial i såväl Uddevalla som Lysekil. 

Årets företagare välkomnar lärlingsutbildningÅrets företagare välkomnar lärlingsutbildning

Årets företagare och enda Gasellföretaget i Munkedals kommun; GM Plåt med ägarna Sonny Hansson och Göran 
Martinsson.
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Allt mer tar sonen Sonny Hansson över 
huvudansvaret för verksamheten:

- Vi utför allt inom branschen från 
svetsning i rostfritt och aluminium till 
takomläggningar, plåtarbeten och se-
rietillverkning av plåtbeslag. För oss 
handlar det mycket om att vara fl exibla 
och kreativa – inget jobb är det andra 
likt. 

GM Plåt erbjuder även tillverkning 
och montering av insatsrör till skorste-
nar (prisvärt alternativ till murning), 
inklädning av skorstenar samt försälj-
ning av hängrännor, vindskivor och 
plåtbeslag.

Ny lärlingsutbildning
GM Plåt välkomnar den nya lärlingsut-
bildning som nu startar i Kunskapens 
Hus till hösten.

- Det är ett allmänt problem att rekry-
tera kunniga plåtslagare. Med lärlings-
utbildningen kan fl era ungdomar tidigt 
se om de passar för yrket.

GM Plåt hyr även ut liftar till företag 
och privatpersoner.

Tel: 0524-719 70 • Fax: 0524-121 80
info@gmplat.se • www.gmplat.se


