Exlrofus

och krom

reklom förSvelost

Bo Norvhge pä Svelasts göteborgskontorkörl iobbel en Scanla årsmodell 1991, Svelasts
hlttllls enda utställnlngsbll och
som sådan omskrlven I pressen,
En grundmurat bilintr€sse som rssul-

t€rat i chautlörsjobb direkt elt€r skolan lör trs år ssdan och msdl€mskap
iTlA, Truckers lnternalional Association, ligger bakom.
har jag alltid haft. ÄM
-lnlresssl
trån
min far, som ocksä jobbar pä
Svslast , bårätlar Bo Norvinge.
Elter 2-årig londonsteknisk linje
på gymnasi6t och

kvällsoch helgjobb

i Sv€lasts vsrkstad har han nu varit
chaullör på Svslast i tre år. Böriade
msd en sju år gammal lastbil, som
han m6sl arb€tade med atl hålla i
ordning som d6n var, och lick 6n ny

törra året. Då blev dst jobb m6d
sxtrad€taljsr och målning lör att nå

dot lite spsciella. Hur myckst vst han
int€, m€n €n hsl dsl tid ägnar han åt
bilsn.
helgerna brukar jag varanEre

-På medbilen. Kan ju intsta m€d
ochlixa
den hem. Ds 1.700 medlemmarna
(medlemsantalst är på vä9 upp igen
ett€r en nodgång lrån 5.000 tör några
år sedan) i TIA i Svsrigo tar bilarna
med till en årlig fest, i år i Mariestad
och ser på och pratarbil. Då flesta har
ågon bil att visa upp, Bo Norvinge
lånar av Sv6last.

d€t är Svslasts lår jag
-Faslän
behandla bilen som min €gån. Sjålv
harjag kanske lagt n6r'16.000 kronor
på bilsn och fått hjålp av Sv€last, men

del linns då som har lagt

ner

100.000ta1s kronor pA sina bilar, bs-

råttar Bo Norving€.
Förutom årsmötet brukardet blien
och annan sammandragning med likasinnad€ om årei.
Extrapynt msd kromglans, åxtraljus, tuta och kohorn på förarhytten,
dekaler, målat stjårnblink och €n litsn

seriefigur på und€rredet tillhör d€l
ynrs. I hyttån år grundsn lagd msd
mattinredning i krossad plysch. Pyntel

kommer till. Och så törstås dst viktiga: An hålla snyggt. M€sta tidon har

gätt ål an mäla om und€rredst

i

Svolast-blått.

--Jobbigt, msn väl värt besväret,
lycker Bo Norvings.
Och kunderna uppmärksammar det

aö€te han lägg€r nsd.
trågar om det år min €g€n bil
-Oe
eller
Svelasls. D€t ärinte såvanligt afl

Sv€lastchaulförsrna lågger ner extrajobbpå sina bilar, kommentsrar Bo
Norvinge.

Kundsrna är VVS-och rörlä9gsritörotag i Halland, lråmst Falkenbsrg
och Vaöerg, och i Skara.
längtan slt€r att köra
-Någon
långre sträckor harjag int6. Det här år
bra.

6.000 mil snart, blsv åndå svarst
nårvitrågade hur många milbilen har
gått under del år6t han hållit i rattsn.

