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Sortland Bil utvider for
nesten 6,5 millioner
kroner
Verkstedet i industrifeltet har vokst ut av lokalene
sine. Nå bygger de ut for å kunne møte den stadig
økende mengden med oppdrag.
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Daglig leder ved Sortland Bil, Roy Olsen, sier til VOL at det er snakk om et tilbygg på
430 kvadratmeter.
– Selve tilbygget er planlagt til 430 kvadratmeter, noe som er en dobling av dagens
areal, i tillegg til carport. Vi håper å komme i gang med bygging i år, sier Olsen.
På spørsmål om pris, svarer Olsen at prising av prosjektet er pågående.
– Om vi inkluderer det tekniske vil jeg tro at prisen havner på omkring 15.000
kroner kvadratmeteren. Investering i nytt utstyr kommer i tillegg, sier Olsen.
15.000 kroner ganger med kvadratmetertallet på 430, gir et kostnadsanslag på 6,45
millioner kroner.

Trenger større plass
Olsen sier at de har vokst ut av dagens lokaler.
– Det eksisterende kundemottaket ble fort veldig lite. Vi har nylig ansatt ny
kundemottaker og må trolig ansette ere når utbyggingen blir en realitet. Den økte
tilgangen på oppdrag gjør at vi utvider for å tilpasse aktiviteten etter de kravene
som stilles for et autorisert verksted, sier Olsen.
En kantine og et spiserom er blant de nye fasilitetene.
– Det er viktig med trivsel på arbeidsplassen og lokaler og utstyr som kan lette
arbeidet vårt er en viktig del av dette puslespillet. Vi vil nok ansette ere i både
kundemottak og verksted i tillegg.

Kommer nye tilbud
Verkstedet vil tilby ere nye tjenester fremover, blant annet for el-biler.
– Vi vil komme med en del nye tjenestetilbud i sammenheng med utbyggingen.
Blant annet i forbindelse med reparasjon og periodisk kjøretøykontroll for tyngre
kjøretøy opp til syv og et halvt tonn. Vi vil også satse mer på el-biler. Vi er med i
kjeden Automester som har et økt fokus på dette og vi må henge med, slår Roy
Olsen fast.
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Bli abonnent
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TIPS OSS
Har du et nyhetstips?
Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.
DITT NAVN (VALGFRITT)

E-POSTADRESSE (VALGFRITT)

TELEFON (VALGFRITT)

HVA VIL DU TIPSE OM? ***

Send tips

MENY

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, Nyhetsstudio
trusler eller hatskePluss
meldinger
blir slettet.
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Sorter etter Eldste
MENY

3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i
debatten.

Legg til en kommentar ...

Programtillegg for Facebook-kommentarer

GIKK DU GLIPP AV DISSE?

Bekymret helsetopp:
Norge står overfor
skjebneuker i
pandemien

Helsedirektoratet:
Smittevernplanene til
Hurtigruten var ikke
gode nok

– Spennede
blåkveitefiske

Kan lukte på 20-tallet

Utenlandsk statsborger
kjørte i veggen

- Mange nye studenter
gir en lysere fremtid
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Sortland Bil utvider
for nesten 6,5
millioner kroner

6.000 kroner i bot for
å ha tent på egen låve

Ber Riksadvokaten
omgjøre henleggelse
av mulig drapssak

