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Kjellssons Servicecenter är det kom-
pletta serviceföretaget som löser det 
mesta för företagen.

– Vi smygstartar nu vår nya butik 
med försäljning av verktyg och reserv-
delar. Vi kan också erbjuda hydral- 
och industrislangar tack vare vår nya 
slangpress, säger 
Johan Kjellsson.
 
Företagets kompletta 
verkstad riktar sig till 
f öretagsmark naden 
och reparerar:
• Alla busstyper 
• Alla bil- och last-
bilstyper
• Alla båttyper 
• Skadereparationer 
av bussar (godkänt av 
försäkringsbolagen)
• Jourutryckningar med servicebil.
Dessutom erbjuder verkstaden diagnosutrust-
ning för felsökning till de flesta biltyper samt 
Scania, och besiktning och installation av 
färdskrivare.
Kjellssons Servicecenter är även kontrakts-
verkstad för AYATS och Autosan S.A. bussar 
i Sverige.

Tjänster
Kjellssons Servicecenter sätter kunden i fokus 
och kan därför erbjuda en rad mertjänster. Fö-

retaget är av Swedac godkänt för att installera 
och besiktiga färdskrivare. Kjellssons utför 
även montering av Dafo släckutrustning.

– Genom vår nya investering av en ny 
slangpress kan vi erbjuda framför allt åkare, 
entreprenörer, industrin och jordbruket alla 
slags hydraul- och industrislangsmodeller för 
hydraulik, lyft, last och smörjutrustning efter 

behov.  

Försäljning
Kjellssons Servicecenter 
kan erbjuda:
• Nya och begagnade re-
servdelar (stor lagerhåll-
ning). 
• Huzells & Hella produk-
ter (auktoriserad återför-
säljare).
•Kvalitetsverktyg (ex. 
mejslar, bits, borr, såg-
blad, skiftnycklar, tänger 

mm) 
• Effektboxar för de flesta bilmodeller, även 
lastbil, buss & marint. 
• Fordon: bilar, bussar, båtar och lastbilar. 

Kvalitets- och miljöcertifierade 
Kjellssons Servicecenter som helt nyligen 
byggde ut verkstaden med ytterligare 225 
kvadratmeter har idag sju medarbetare och är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvali-
tetscertifierade enligt ISO 9001.

Butik för proffsmarknad. Kjellssons Servicecenter smygstartar ny butik med försäljning av 
reservdelar, verktyg och hydraulslangar, på Svetsargatan 5 i Vänersborg. På bilden Johan 
Kjellsson.

Kjellssons Servicecenter
– en problemlösare för företagen
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    Genom vår nya 
investering av en ny 
slangpress kan vi erbjuda 
framför allt åkare, 
entreprenörer, industrin 
och jordbruket alla slags 
hydraul- & industrislangs-
modeller.

”

Yngves Antenner & Kabel-TV har i 
över 50 år innovativ verkat i den snabbt 
utvecklande mediekommunikations-
branschen. Där andra upplevt hot har 
Yngves sett möjligheter.

På 1950-talet var företaget en ren serviceverk-
stad för grammofoner, radioapparater och 
svart/vit TV. I takt med teknikutvecklingen 
har verksamheten successivt förändrats.

– Idag står serviceverksamheten för 3-4 
procent av omsättningen. Kärnverksamhe-
ten ligger idag på antenn och kabel-TV, säger 
Sten Håkansson, som sedan 1975 äger företa-
get tillsammans med Göte Emanuelsson. 

Företaget driver även en framgångsrik bu-
tik enligt Dialect-koncept, öppen vardagar kl. 
9-18, komplett med försäljning och service av 
mobiltelefoner, växeltelefonilösningar, dato-
rer, tv, hifi, paraboler och boxar.

Äger ofta själva infrastrukturen
Just nu arbetar företaget intensivt med att di-
gitalisera kabelnätet i stora delar av Västsve-
rige. Stora aktörer som ComHem och Canal 
Digital anlitar Yngves. Dessutom äger före-
taget själva kabelnät i exempelvis Brålanda, 
Frändefors, Mellerud och Färgelanda.

– Vi verkar framför allt i Älvsborgs län, 
Bohuslän och Värmland, där flera fastig-
hetsägare och allmännyttiga bostadsföre-
tagen är våra kunder. Vi kan erbjuda korta 
ledtider för servicearbeten och en jourverk-
samhet för kabelnätet fram till kl. 22 sju da-
gar i veckan, säger Göte.

Ny tekniska lösningar ger nya tjänster
Fram till september 2007 ska digitalisering-
en av nätet vara klart. Men utvecklingen tar 
inte paus.
Göte förklarar:

– Vi ser en allt tydligare tendens att te-
lefoni-, data- och TV-tekniken integreras i 
gemensamma system. Med ökad fiberka-
pacitet direkt in till lägenheterna utvecklas 
även möjligheter för tillvalstjänster som vi 
idag inte kan se vidden av. Det gör att vi 
hela tiden fokuserar på marknadens behov 
och ser till att våra medarbetare kontinuer-
ligt får nödvändig vidareutbildning. Vi står 
inför spännande utmaningar i framtiden. 

Antenn & Kabel-TV har idag 14 medar-
betare. Såväl Vänersborgs kommun som 
Vänersborgsbostäder har ramavtal med fö-
retaget.

Vänersborgsföretag digitaliserar Västsverige
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Att tänka steget före är en förutsättning för att lyckas på mediekommuni-
kationsmarknaden. På bilden Sten Håkansson som äger företaget tillsam-
mans med Göte Emanuelsson.


