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NYA ÄGARE TILL KALMAR TELESYSTEM AB  

 

Kalmar Telesystem AB på Franska vägen i Kalmar har fått nya ägare. Det är Pär och 
Christina Ingelsson som tar över. De nya ägarna bor i Nybro men har sedan tidigare verk-
samhet i Kalmar. Bakgrunden är att de tidigare ägarna Christer och Marie-Louise Svensson 
har kommit upp i pensionsåldern och ville sälja företaget.  

Några snabba frågor till Pelle: 

Berätta om dig, vem är du? 

- Jag är en glad gubbe på 55 år som är född i Kalmar men bor i  
Nybro. Gift med min fru Christina. Vi har både barn och barnbarn. 

Vad har du jobbat med? 

- I nästan hela livet har jag arbetar med någon form av försäljning 
och jag brinner för att hjälpa mina kunder till en bra lösning på  
deras problem. Under flera av mina mest aktiva år så var jag bilför-
säljare eller resande säljare. 

Vad gör du på fritiden då? 

- Skratt, ja ni, det var en bra fråga. Om det blir lite tid över så brukar jag ta med mig frun och 
hunden på en promenad, eller om det är de som får rasta mig…  Sedan har  jag mitt stora 
intresse för bilar. 

Men kan du det här med att driva företag då? 

- Jag ser med stor ödmjukhet fram emot uppgiften att få driva vidare och utveckla Kalmar 
Telesystem AB. Jag har sedan sju år tillbaka drivit Kalmar Bilutrustning som jag även  
kommer att ha i framtiden. Nu är jag och hela personalen verkligen taggade för att kunna 
hjälpa nya och gamla kunder på bästa sätt. Välkomna! 
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Erbjudande: Om du kommer in i vår butik på Franska vägen 3A i Kalmar  

innan den 30 september och berättar vilka de nya ägarna är för Kalmar  

Telesystem AB så får du 10% rabatt på ett inköp av mobiltelefontillbehör! 


