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OVES BILVERKSTAD – AUTOEXPERTEN        
Text och foto: Inge Bæckström, Harads 

 

 

Vår tidskrift brukar ta upp nyheter i vår föränderliga värld (läs Harads). Eller 

saker av historisk betydelse, värden att bevara ur hembygdsperspektiv. 

Här är dock lite fakta om Oves bilverkstad. ”Men han har ju alltid funnits...? Det 

har man ju vant sig vid. 
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Ove Andersson började 1971 som reparatör i garaget vid Shell bensinstation. 

Innehavare då var Börje Enberg. Byggnaden rymde max två fordon och har kvar 

sin undervåning ”smörjgropen”, välbehövlig då när bilarna ofta behövde rund- 

smörjas. 

2001 kunde Anderssons bilservice flytta till industrihuset strax norr om byn. 

 

Under åren har gradvis tillkommit större investeringar som t.ex. två liftar, 

avgasutfläkt, däckmonteringsmaskin, bromsprovare och mjukvaror till datorn. 

Under taket finns en flyttbar travers som lyfter vad som helst. 

Man behöver inte längre smida om bladfjädrar med slägga och städ. Via datorn 

beställer man nytt. 

 

I dessa nedgångstider, när vi inte ens kan få dokumentera våra lekamliga brister 

på den tomma vårdcentralen, får vi väl vara glada åt att uppsöka Autoexperten 

och få analysbesked på bilen, så den kan frakta oss de fem milen till närmaste 

hälsocenter. Världen är föränderlig (läs Harads).  

 

Reservdelar till ”normala” bilen 

kan oftast levereras med bussen vid 

12-tiden nästa dag, men ibland kan 

en bil få bli stående i flera dagar 

och ta plats. 
 

Ibland kan en nackdel vara den 

nödvändiga telefonen som ofta av- 

bryter rytmen i arbetet. Ett plus i  

verkstadsjobbet är f.ö. kontakten 

med olika kunder, de flesta av posi- 

tiv karaktär. Möjligen är någon en- 

staka väl så ”pratoför” (Förf. anm.)                                                                                                                      
                                                                       Datorn, sedan 90-talet oundgängligt hjälpmedel.                                                                               

Ove har gjort sig känd för att hitta mystiska felkällor, även om bilkonstruktören 

har lyckats gömma undan ett infernaliskt datastyrt minirelä under värme- 

paketet. 

 

Spännvidden under åren blir stor.  Alltifrån en enkel 70-tals Ford Anglia till en 

komplicerad fyrhjulsdriven Merca år 2016.  

Sedan något år tillbaka finns också Rolf från Bredåker på plats, också en 

effektiv montör. 

 

I den här utgåvan får Ove representera edeforsbygdens företagare. De som vi så 

väl behöver. 


