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Morjärvsverkstad bäst i Sverige

Bäst i Sverige. 
Den titeln har Hans Rönnlunds bilverkstad i Morjärv fått av tyska Bosch i konkurrens med 144 
andra Boschverkstäder i Sverige. 
- Känns härligt att få den här utmärkelsen efter att ha varit nära flera gånger, säger Rönnlund. 
I år firar Hans Rönnlunds firma i Morjärv tioårsjubileum och han kunde inte få en bättre present 
än den han fick i Göteborg i måndags. I konkurrens med alla Boschverkstäder i Skandinavien, 
utsågs hans företag i Morjärv som Sveriges bästa Boschverkstad och den nästbästa i hela 
Skandinavien. 
- Den här rankingen utförs av fristående kontrollanter som kommer på oanmälda besök. De tittar 
på allt; kundmottagande, service, städning, färgsättning, utbildning... ja hela rubbet, säger Hans 
Rönnlund som varit nära titeln tidigare år, men nu nådde ända fram. 
Varför lyckades det i år? 
- Vi har ett bra rykte och försöker ha ordning och reda. 
Av de 144 Boschföretagen i Sverige finns fem i Norrbotten, de ligger i Piteå, Luleå (två stycken), i 
Kiruna och så i lilla Morjärv. 
- Tyskarna tycker det är märkligt att vi kan driva en sån här komplett verkstad här i Morjärv. Men 
vi har kunder från Piteå, Luleå, Kiruna, Överkalix och Kalix, säger Hans Rönnlund. 
Han vill gärna dela med sig av framgången. 
- Det är inte bara jag som fått det här. Vi är en hel stab i form av personalen och mina nära och 
kära. 
Ytterligare en utmärkelse 
Hans Rönnlund fick ytterligare en utmärkelse och det var för hans arbete på före detta Fo-staben i 
Kalix där han är med i ett projekt som går ut på att hjälpa människor tillbaka till ett drägligt liv 
efter att de råkat ut för olyckor eller sjukdomar. Det handlar mycket om att lära dem köra bil igen. 

Sida 1 av 2Morjärvsverkstad bäst i Sverige

2009-08-18http://www.nsd.se/Print.aspx?articleid=3959182



Foto: K-L Sundqvist

Hans Rönnlund delar gärna med sig av framgången till de sex anställda och familjen.
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