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AutoConsult AB i Heby erbjuder såväl 
plåt- och lackverkstad som butik med 
reservdelar, arbetskläder, fyrhjulingar 
samt släpkärror - allt under samma tak 
och med samma kvalitetsstämpel.

AutoConsults plåtskadeverkstad har avtal 
med alla försäkringsbolag.

– Vi tar emot försäkringsskador, plåtskador 
och lackeringar. Vi utför också AC-reparatio-
ner och lägger om däck, säger Mats Forsberg, 
företagets ägare.

Autoconsult är även en Autoverkstaden och 
därmed en del av en rikstäckande bilverk-
stadskedja vars anslutna företag erbjuds kon-
tinuerlig vidareutbildning i samarbete med 
Autoexperten för att kunna serva alla bilar.

Tid för kunden
Sedan ett år tillbaka kompletteras Autoverk-
staden med en Autoexpertenbutik där före-
taget säljer bilreservdelar, bilvårdsprodukter, 
fyrhjulingar, arbetsmaskiner, däck, fälgar, 
släpvagnar, släpvagnsdelar och båttreilers 
med mera

Autoexperten är en ledande affärskedja 
inom fordonsbranschen, representerad på 56 
platser i landet. Målet för de anslutna företa-

Tel: 0224-314 00 (verkstad)
Tel: 0224-600 70 (butik/försäljning)

autoconsult@telia.com
www.autoconsult.biz

AutoConsult 
– när prylarna ska hålla

AutoConsult AB är en Autoexpertenbutik och en Autoverkstad. Kvalitet i produkter, tjänster och 
service kännetecknar företaget. På bilden ägare Mats Forsberg.

www.autoexperten.com

gen är att marknadsföra ”tillbehör till allt som 
rullar, reservdelar till allt som står still”.

Kedjans kunder är till större delen proffsan-
vändare men allt fl er konsumenter attraheras 
av kombinationen kunnig personal och kvali-
tetsprodukter.

– Målet är att sätta kunden i fokus på ett 
familjärt sätt oavsett om han/hon är bilverk-
stadsägare eller gör-det-självare. Hos oss är 
ingen kund anonym och vi tar oss alltid tid.
Autoexperten har över 300 000 artiklar i sor-
timentet, vilka med några få undantag kan 
levereras inom 24 timmar.

1971 bryggdes sista pilsnern i P Lun-
dells Bryggeri & Läskedrycksfabrik i 
Heby. Men kultursugna behöver inte 
törsta – i maj invigs ny konsthall och 
pånyttfödda Tegelbruksmuseet.

Hebybaserade konstnärsparet ÅC Danell och 
Sonja Petterson köpte bryggeriet 2005 och 
har med egna medel, hårt arbete och tid sett 
till att Heby berikas med ny konsthall. Till 
god hjälp i renoveringsarbetet har även glas-
mästare Lars-Erik Larsson varit. Huset öpp-
nar för efterlängtad invigning den första maj 
– tegelbrukens dag.

– Vi fl yttar över tegelbruksmuseet från 
järnvägsstationen till bryggeriets bottenvå-
ning. Det känns som ett lyft. Det är viktigt 
att bevara och föra vidare denna kunskap. Te-
gelbruken har byggt upp hela samhället Heby. 
Här fanns leran och järnvägen kunde trans-
portera nödvändigt timmer från Bergslagen. 
Som mest fanns här tolv tegelbruk, berättar 
ÅC Danell, till vardags intendent på Augéli-
museet i Sala.

Tegelbruken – folkets och Hebys historia
ÅC Danell producerade även boken ”När far-
far var ung” tillsammans med femteklassare i 
Heby i mitten av 1980-talet. Sonja, uppvuxen 
i Heby, har tegelhanteringen i blodet. Hennes 
far var chef för Lantmännens tegelbruk.

– Det här är folkets historia, något som man 
föraktade förut, även de som arbetade där, det 
var i mycket ett eländigt slit. Men det är trots 
allt bygdens och människornas historia som 
inte får glömmas bort. De gamla brännarna 
som fortfarande kan berätta lever inte i evig-
het.

Levande verksamhet
Bryggeriets övervåning görs till konsthall. 
Vid invigningen presenteras ett urval av 
konstnärsparets egna samlingar i traditionella 
tekniker. ÅC Danell öppnar gärna för andra 
att ställa ut.

– Vi vill ha ett levande hus, konst är alltid 

I trädgården runt bryggeriet och längs det 
planerade gångstråket utefter ån planeras 
det för en skulpturpark med Sonja Pettersons 
skulpturer. Redan har en katt hunnit klättra 
upp i lyktstolpen. Medfi nansiär till skulptur-
parken är Sala Sparbank.

förnyelse, något som är ständigt pågående. 
Jag ser gärna att yrkesverksamma konstnärer 
i Heby och Sala ställer ut i konsthallen. Vi har 
även en gästateljé som står till förfogande, ex-
empelvis för kurser. Vi känner att vi har såväl 
kommunen och Tegelbruksmuseets intresse-
förening som invånarna med oss i satsningen. 
Det här är ett tillvägagångssätt att sätta Heby 
på kartan, menar ÅC Danell.

Tegelbruksmuseet ämnar även inleda ett 
samarbete med Augélimuseet, bland annat 
i en gemensam marknadsföring. Vintertid 
kommer konsthallen och museet att vara öp-
pet för gruppbokningar.

P Lundells Bryggeri & 
Läskedrycksfabrik i cen-

trala Heby uppfördes under 
slutet av 1800-talet med 

samma tegel som använts i 
Domkyrkan i Uppsala. Det 
bör stå pall för ytterligare 

decennier som konsthall och 
hemvist för Tegelbruksmu-
seet. På bilden initiativta-

garna konstnärsparet Sonja 
Pettersson och ÅC Danell 

med hunden Puma.

Sonja Petterson:
Född 1935 i Västerås, uppväxt och se-
dan fl era år boende i Heby. Utbildad 
på Konstfack och Konsthögskolan. 
Har haft fl era separatutställningar, 
bland annat på Augélimuseet. Finns 
även representerad på Moderna mu-
seet i Stockholm samt konstmuseerna 
i Västerås och Uppsala. 

Bryggeri blir till konsthall
Samtidigt fl yttar Tegelbruksmuseet in i nya lokaler

ÅC Danell:
Född 1944 i Stockholm, bosatt se-
dan många år i Heby. Utbildad på 
Konstfack, Konsthögskolan och 
Lunds Universitet. Verkar idag som 
intendent på Augélimuseet i Sala, 
dessförinnan avdelningschef på 
Konsthögskolan i Bergen. ÅC Da-
nell har under åren haft fl era sepa-
ratutställningar och är bland annat 
representerad på Nationalmuseum.
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