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Varberg: Bensinstation, 
laddstolpar, biltvätt, 
butik och restaurang. 
Varberg är först ut i Sve-
rige när St1 förändrar sitt 
koncept där mat och lugn 
står i fokus – dygnet runt. 
Företagaren Gordana 
Pavlov håller i trådarna.

Det har inte funnits någon 
bensinmack i kommunens 
södra delar. Behovet är nu 
fyllt och ny verksamhet har 
öppnat i Jonstakarondellen, 
strax söder om Stora Coop.

I februari stängs den gamla 
St1-macken på Södra vägen 
nära centrum. På den tom-
ten ska det byggas bostäder.

Butikschefen Gordana Pav-
lov bor själv i Breared.

– Det byggs ju extremt 
mycket bostäder här och folk 
har efterfrågat detta, säger 
hon. 

St1 har investerat 30 mil-
joner kronor i nybygget som 

är först ut i Sverige. På tre års 
sikt ska 105 bensinstationer 
byggas ut efter samma fran-
chisekoncept.  

29-åriga Gordana Pavlov 
är ST1:s franchisetagare för 
både Shelltappen vid Las-
sabacka, där butiken än så 
länge heter Välkommen in, 
och för den nya butiken med 
varumärket Ploq. Ploq finns 
på tre andra ställen i Stock-
holmsområdet, men där rör 
det sig om ombyggen – inte 
splitt nya byggnader.

– Jag är väldigt drivande 

och det är jätteroligt att få 
göra nya saker, säger Gordana 
som har totalt 15 anställda.

Länge har det varit mer mat 
och godis än bilvårdspro-
dukter på dagens bensin-
stationer. St1 har tagit det 
ett snäpp längre. Här finns 
visserligen varor som mo-
torolja, bilschampo och tor-
karblad, men varorna döljs i 
ett skåp utan insyn.

– Oljor passar inte så bra 
ihop med mat, konstaterar 
Stefan Samuelsson som är 
affärsområdeschef för sta-
tionsverksamheten i Sverige.

Företagets marknadsun-
dersökningar visar att folk i 
allmänhet tycker att det är stö-
kigt och stressigt vid landets 
vägkrogar och bensinstatio-
ner, att man vill ha lugn och 
ro och god mat när man rastar. 

– Vi lagar all mat här och 
säljer till exempel focaccia, 
sallader, pizza och smörgå-
sar. Kaffet är fair trade-märkt 
och kommer från Peru och 

Honduras, berättar Gordana 
Pavlov. 

Restaurangen är ljus och luf-
tig, utrustad med uttag för 
datorer.

– Du ska kunna sitta här 

och jobba en stund, säger 
Stefan Samuelsson.

Om du inte hittar lugnet 
där så finns det på toaletten. 
Där kan du sitta och kont-
emplera, lyssna på inspe-
lad fågelsång och studera 

väggarna som är fyllda av 
svenska landskapsdjur- och 
blommor.

Marie Hebelius Svahn
marie.hebelius.svahn@hn.se  

010-471 52 66

Gordana Pavlov har nu öppnat sin andra bensinstation/restaurang. Nu vid Jonstakarondellen.  
”Mat och kvalitet ska vara huvudskälet att komma hit”, säger hon. Bild: Håkan Johansson

Varberg !örst 
ut med nybyggt 
mackkoncept

” Det byggs ju  
extremt mycket 
bostäder här  
och folk har  
efterfrågat detta.
Gordana Pavlov
Franchiseföretagare

Hallands Nyheter
– din lokala mediebyrå

H A L L A N D

5  8 7 3   V I E W S

1 1  M I N U T E R  S E D A N

Visste du att Hallands Nyheter också är en 
mediebyrå? Och inte vilken som helst.

Med lång erfarenhet och knivskarp kompetens 
vågar vi sticka ut hakan och säga att vi är  
vassast i Halland på digital marknadsföring. 
Med ett oslagbart nätverk av kanaler når vi ut 
till 9 av 10 på den lokala marknaden. Mäktigt, 
eller hur? 

Som din mediepartner hjälper vi dig att bli bäst 
på hemmaplan. Hör av dig till oss på  
mediehuset.hn.se.
 

#mediehusethallandsnyheter#lokalmediebyrå 
#bästpåhemmaplan #socialamedier
#digitalmarknadsföring #seo

#medierådgivare
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