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Åpnet i nye verkstedlokaler
Av HILDE JØRGENSEN HILDE@BLV.NO
07. april 2016, kl. 15:11 

SORTLAND: – Dette unner jeg dem, sier Hans Lungstad, gammel kunde av
Sortland Bil as.

Fornøyd i nye verkstedlokaler: Hans Lungstad, Ivar Alvenes fra Automester og Roy Olsen, eier
og daglig leder av Sortland Bil as. (Foto: Hilde Jørgensen)
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Torsdag holdt verkstedet åpent for gamle og nye kunder i anledning den oﬃsielle åpningen av de
nye lokalene i Vestmarka industrifelt.
– Det er blitt et ﬂott lokale, sier Lungstad, som likeså godt bestilte time for en nærmere kikk på
bilen sin.
Eieren selv, Roy Olsen, tok imot på åpningen, der det vanket både kake og grillmat.
– Det er en god følelse når vi nå åpner og alt er på plass, sier han.
Les også:
Satser friskt på bilproblem
Strenge krav
Ivar Alvenes fra Automester, som Sortland Bil as nå er en del av, er glad de har fått med
verkstedet i kjeden.
– Det er strenge krav for å være med oss. At de satser så mye i lokaler og utstyr viser at de er et
seriøst verksted, sier Alvenes, som er fra kjedekontoret og er hovedleverandør av godkjente
deler.
– På Sortland er det tøff konkurranse i bilbransjen. Her på verkstedet er det både ﬂinke folk og
bra utstyr, så de er absolutt å anbefale, mener han.
I lokalene, som er en investering på rundt 12 millioner kroner, er det eget rom for
tectylbehandling, og egen bukk for EU-kontroll blant annet.
Olsen har drevet uavhengig verksted i andre lokaler tidligere, men så tiden an nå for å investere i
nytt, der det kan utføres små til store reparasjoner på biler opp til 3,5 tonn. Han har ﬁre
bilmekanikere ansatt.
Les mer om: Sortland nyheter næringsliv
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