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Företagarna är Sveriges 
största organisation för 
små- och medelstora före-
tag med över 60 000 med-
lemmar. Företagarna Ale 
delar varje år ut pris till 
Årets företage.

– Det är den största en-
skilda händelsen under 
året, förklarade ordföran-
de Per-Anders Klöversjö 
när han i sällskap med 
styrelseledamot Barbro 
Ericson gästade Centrum 
Pile för att överlämna he-
dersutmärkelsen till Lars 
Gustafsson.

– Efter att ha fått in ett 
antal nomineringar under 
våren blev sedan uppgif-
ten att syna desamma. Det 
är tuffa kriterier och långt 
ifrån alla som kan bli Årets 
företagare, konstaterade 
Klöversjö innan han läste 
upp motiveringen och ut-
delade en vacker glasstaty-
ett till pristagaren.

Per Brohagen, närings-
livschef i Ale kommun, 
tog också tillfället i akt att 
uppvakta Lars Gustafsson 
genom att överräcka en 
blomma.

– Vi är stolta över att ha 
Centrum Pile i vår kom-
mun och dessutom att få 
ha med dig Lars i närings-

livsrådet, sade Brohagen.
Lars Gustafsson har va-

rit med på hela Centrum 
Piles resa sedan etable-
ringen i Kollanda för 13 år 
sedan.

– Det har varit en grad-
vis utveckling med upp- 
och nedförsbackar under 
vägen. Tålamod har varit 
en nyckelfaktor.

Vad är du mest stolt 
över?

– Vår personal och att de 
rekommenderar Centrum 
Pile till sina bekanta. Att 
personalen trivs på jobbet 
är ett kvitto att vi har en 
fungerande arbetsplats. 

Vad kännetecknar dig 
som företagare?

– Jag gillar att arbeta 
med långsiktighet. Att vi 

ska ha en bra kund- och 
leveransrelation är prio-
riterat – att vi gör det till-
sammans. Jag tror att det 
vinner i längden.

Vilken är din största 
drivkraft?

– Utveckling! Vi har be-
drivit ett utvecklingsar-
bete sedan 2008 och det 
har inte stannat av någon 
gång. Det handlar om kon-
stant utveckling och för-
bättring. 

Hur ser dina mål och 
visioner ut för framti-
den?

– Vi ska fortsätta utveck-
la produktionsprocessen. 
Det vi gör bra idag ska vi 
göra ännu bättre i fram-
tiden. Andra utvecklings-
områden är arbetsmiljö 
och miljöfrågor. Vi tittar 
också på möjligheten att 
finna andra produkter än 
de vi redan har.

– Noterbart i samman-
hanget är att det flyttas ett 
spontlager från Gunnilse 
till Kollanda i augusti. Det 
innebär ytterligare tre 
tjänster här.

Den största tillväxt-
marknaden, var finns 
den?

– Som det är nu så är 
Norge en potentiell mark-

nad där vi kan växa. I Nor-
ge används mycket stål-
pålar idag där man skulle 
kunna använda betong is-
tället. Det skulle bli väsent-
ligt mycket billigare och 
kvalitén minst lika bra.

Vad gör du när du inte 
jobbar?

– Då ägnar jag tid åt fa-
miljen. Jag har två barn, 
11 och 15 år gamla, som 
spelar handboll och fot-
boll. I övrigt cyklar jag 
mountainbike och håller 
dessutom på att lära mig 
kitesurfing.

JONAS ANDERSSON

Utveckling är drivkraften 
för Årets företagare

Per-Anders Klöversjö och Barbro Ericson från Företagarna Ale uppvaktade Årets företagare Lars Gustafsson, vd på Centrum Pile AB. Bilder: Jessica Lindén.

Lars Gustafsson

Ålder: 50.

Bor: Torslanda.

Familj: Fru och två barn.

Lyssnar på: Allt från rock till 

svensk pop.

Ser på tv: Sport.

Ska jag göra på semestern: 

Åka till sommarstugan i 

Kopparberg.

Motivering

Centrum Pile AB etablerade sig i Kollanda för 13 år sedan 

och har haft en stark utveckling. Företagets huvudprodukt 

är betongpålar, Sveriges första CE-certifierade och tekniskt 

ledande påltillverkare. 

2020 blev ett rekordår med en omsättning på drygt 

140 miljoner och Centrum Pile anställde ytterligare 10 

personer. Totalt arbetar nu 40 personer på anläggningen. 

Företagets marknadsområde växer stadigt och är numera 

ett känt namn på Sverigekarten.  

I våras invigdes nybyggda lokaler med kontor, 

konferensrum, matsal, omklädningsrum och 

gemensamhetsutrymmen. En satsning för att stärka och 

förbättra arbetsmiljön för personalen. 

Med detta som bakgrund utses Centrum Pile AB och Lars 

Gustafsson till Årets företagare 2021

KOLLANDA. Det har varit en tillväxtresa på många olika  

plan. Centrum Pile AB ser till att näringslivet blomstrar även i 

lilla Kollanda. I torsdags mottog företagets vd Lars Gustafsson 

priset som Årets företagare.

Centrum Pile AB etablerade sig i Kollanda för tretton år sedan. Företagets huvudprodukt är 

betongpålar.”Det är tuffa 
kriterier och 
långt ifrån alla 
som kan bli 
Årets företagare

Per-Anders Klöversjö


