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Sveriges bästa verkstad finns i Morjärv
Sveriges bästa Boschverkstad finns i Morjärv. Och som extra grädde på moset placerade sig samma verkstad på andra plats bland Boschs verkstäder i
Europa. Utmärkelserna tilldelades ägaren, Hans Rönnlund på måndagen i Göteborg.

- Härligt, nu har vi visat var skåpet ska stå, säger han.
I december firar Hans Rönnlunds företag, BilTek, tioårsjubileum och bättre present än måndagens utmärkelser går väl knappast att få. Totalt konkurrerade
företaget med 177 andra svenska verkstäder och 14.000 europeiska. Bedömningen har skett via anonyma besök av kontrollanter som bland annat tittat på
kundmottagande, kunskapsnivån hos personalen och verkstadens utseende. Hans Rönnlunds verkstad tog hem pris i två kategorier: Bästa kvalité samt Årets
bästa verkstad.

- Vi har legat i tio i topp under flera år och mitt mål har varit att bli bäst i Sverige, nu har vi klarat det. Men att vi låg så högt upp i Europa hade jag ingen
aning om, vi låg endast ett halvt poäng efter vinnaren, säger Hans Rönnlund.

Speciellt
Utmärkelserna kan ses som ett bevis på att även glesbygden kan hävda sig väl i konkurrensen.

- För tyskarna är det väldigt speciellt att vi kan driva en så här komplett verkstad i Norrbotten. Vi har verkligen placerat Kalix och Morjärv på kartan, säger
Hans Rönnlund.

Vill utveckla
I hans verkstad arbetar sex anställda bland annat med att handikappanpassa bilar efter kundens specifika önskemål. Nu driver Hans Rönnlund även
projektet The European Rehab Racing Center Sweden som inletts i Kalix.

- Mitt nästa mål är att utveckla det ytterligare, i dag är vi ett visningsprojekt för hela Sverige, säger han.

Sina utmärkelser delar han med sin personal och sin sambo.

- Det här handlar inte bara om mig, jag har många bakom mig, säger han.

Britt-Louise Spets
GLAD. Hans Rönnlund har drivit sin verkstad i tio år och jobbat med Bosch i åtta år. Nu prisas
han rejält för sitt arbete.
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