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I över 30 år har Janne Emanu-
elsson återvunnit och sanerat 
bilar och mc. Idag återvinns 
85 procent av en bil.

- Vi kan komma upp till 95 
procent om några år, det är 
fullt möjligt.

Vänersborgs Bildelslager AB har 
under drygt tre decennier utvecklats 
från att vara en traditionell bilskrot 
till att idag vara en modern bil- och 
mc-demonteringsanläggning. An-
läggningen, vid Vänersborgs norra 
infart, erbjuder även reservdelsför-
säljning, däckservice, lackerings-
färgsförsäljning (lackbaren) samt 
bilverkstad.

- Vi har nu byggt ut bilverkstaden 
till tredubbel kapacitet. En av våra 
specialiteter är byte av avgassystem 
där vi är billigast i regionen.

Vänersborgs Bildelslager är även 
en betydande grossist till regionens 
bilverkstäder, där två budbilar fl era 
gånger per dag levererar nya och 
begagnade reservdelar.

Effektiv återvinning
Genom att företaget står på fl era 
ben och kan erbjuda bästa service 
har företaget skapat sig ett starkt 
konkurrensläge och bra position på 
marknaden.

- Slopandet av skrotningspremien 
har gjort att bildemonteringen gått 
ner och att mc-demonteringen ökat. 
Här har vi kunder över hela landet. 
Men nu arbetar branschen upp ett 
nytt system som skall göra det lätta-
re för privatpersoner att bli av med 

Miljöarbete i fordonsbranschen
sina skrotbilar. Inom en snar fram-
tid skall ett telefonsamtal räcka, så 
får vi ett mejl, sedan hämtar vi bi-
len på plats för snabb sanering. Vi 
jobbar även nära bilindustrin för att 
underlätta återvinning. Målet är 95 
procents återvinning senast 2016, 
med en fungerande eftermarknad 
och harmoniserade och rationella 
system klarar vi det.

FordonsBranschTorget
Internets möjligheter går hand i 
hand med ökat miljöarbete. 

- Idag fi nns upparbetade system 
för miljösanering och återvinning. 
All miljöåtervinningsrapportering 
sker idag via internet. På webbplat-
sen www.fbt.se fi nns bland annat 
140 bildemonteringsanläggningar 
inlagda över hela landet, med totalt 
4,5 miljoner begagnade produkter 
och fordon. 

Vänersborgs Bildelslager lever 

I april öppnar Vänersborgs Bildelslagers nya större bilverkstad. Ägare 
Janne Emanuelsson ser till att allt kommer på plats inför premiären. I som-
mar byggs mc-demonteringen om för ökad kapacitet och lagerhållning.

Tel (begagnade reservdelar): 0521-57 20 90
Tel (nya reservdelar): 0521-57 20 99

Fax: 0521-146 42
info@bildelslagret.net • www.bildelslagret.net

även som de lär och verkar. Anlägg-
ning på totalt 2 000 kvadratmeter 
värms upp med pellets och luftvär-
mepumpar.

Fakta Vänersborgs 
Bildelslager AB:

Vänersborgs Bildelslager AB 
bildades 1978 och servar idag 
ca 75 bilverkstäder med re-
servdelar i regionen. Företaget, 
med femton medarbetare, är 
aktiv medlem i branschkedjan 
Bildelsspecialisten.

Vänersborgs Bildelslager har 
drygt 1,5 miljoner nybilsdelar i 
lager och plus ett stort antal be-
gagnade delar.

Reservdelar för bilar och mc 
hittas på: www.fbt.se.

Hoppets Stjärna är en obero-
ende insamlings- och bistånds-
organisation som sätter barn i 
fattiga länder i fokus.

– Det känns bra att hjälpa till, 
säger 13-åriga Kajsa Nilsson.

Hoppets Stjärnas arbete bygger på 
de kristna värderingarna om att 
varje människa har samma rätt och 
värde, oavsett hudfärg, religion, et-
nisk eller social tillhörighet. 

Kajsa Nilsson i Alterdalen utan-
för Piteå, är bara 13 år men sedan 
fyra år tillbaka engagerad inom 
Hoppets Stjärna.

– Jag funderade en stund, sedan 
bestämde jag mig för att göra vad 
jag kan. 
Idag har Kajsa tre fadderbarn - i 
Brasilien, Haiti och Lettland. Totalt 
lyckas Kajsa samla in 600 kronor 
varje månad till sina fadderbarn. I 
jultider skickar hon iväg julklappar, 
senast så mycket som 19 kartonger.

Hur är det möjligt, Kajsa?
– Jag ordnar loppisar, säljer vy-

kort och pantar fl askor här i byn, se-
dan får jag hjälp från ett par second 
hand-affärer, säger Kajsa.
Även Kajsas syster Vanja har inspi-
rerats av storasysterns engagemang 
och har två fadderbarn.

Förutsättningar för förändring
Barnen och deras omgivning står i 
centrum för Hoppets Stjärnas arbete. 
Organisationen jobbar efter att 
försöka ge barn i fattiga länder en 
dräglig tillvaro - genom att ge dem 
utbildning, omsorg och tro på sig 
själva. 

Med en trygg bas i livet, bra red-
skap och hopp om framtiden kan de 
själva vara med och utveckla län-
derna de lever i. 

Som fadder på Hoppets Stjärna 
hjälper du långt mer än ”bara” ditt 
fadderbarn eller fadderprojekt med 
utbildning, mat och trygghet. Du är 

Tel: 0662-461 00
info@starofhope.org

”Jag bestämde 
mig för att göra 
vad jag kan” 

Kajsa Nilsson, 
13 år, har tre 
fadderbarn.

Jag önskar att många svenska föräldrar skulle ha ett fadderbarn, som deras 
egna barn kunde få ha kontakt med. Jag tror ett sånt utbyte skulle berika 
människors liv. Det känns både bra och skönt att kunna hjälpa till, säger 
Charlotte Perrelli, en av många engagerade i Hopptes Stjärna. På bilden 
tillsammans med sitt fadderbarn Doris i Kenya.

Vill du hjälpaVill du hjälpa ett barn i nöd?
med i ett världsomspännande arbete 
som hjälper barn runt om i världen 
att få en bättre framtid.

Fakta Hoppets Stjärna: 

• Hjälper dagligen nästan 
30 000 barn att få grundläg-
gande skolgång, näringsrik 
mat, omsorg och hälsovård. 
• Ger stöd till omkring 150 
projekt i fyra världsdelar.
• Ger stöd till byutveckling 
som förbättrat levnadsförhål-
landen för tusentals barn och 
vuxna i tredje världen.
• Har funnits på plats med 
hjälp vid över 50 större och 
mindre katastrofer.
• Har förändrat livsvillkoren 
för tiotusentals barn på insti-
tutioner i Östeuropa.
• Arbetar för att skapa med-
vetenhet hos barn och vuxna 
i Norden om förhållanden i 
tredje världen och Östeuropa.


