
 

Mariehamn den 2 november 2018 
 
Bifa Ab är ett företag verksamt inom bilbranschen sedan 1977. Bifa representerar Volkswagen, Nissan och 
Subaru på Åland. Vår affärsidé är att sälja fordon och erbjuda deras ägare full service som ger ett 
varaktigt mervärde. Vår målsättning är att vara det mest kompletta bilföretaget på Åland och erbjuda den 
bästa servicen för våra kunder. Vi finns på Vikingagränd 7 i Mariehamns norra stadsdel. Omsättningen år 
2017 var ca 5,2 miljoner euro och antalet anställda var i snitt 14 personer. 
  
Bilaffär byter ägare 
Bifa Ab byter ägare 1.12.2018 och bolagets grundare Tor-Rolf "Tolle" Karlsson går nu i pension efter 41 år 
med Bifa och 61 år inom bilbranschen. Bifa Ab har ända sedan bolaget grundades målmedvetet utvecklats 
till en av de ledande bilaffärerna på Åland. Med sin slogan "Bil för alla - Verkstad för alla" vill man på ett 
tydligt sätt beskriva både affärsidén och målgruppen. Bolaget bedriver bilförsäljning, reservdelsförsäljning 
och verkstad på Vikingagränd i Mariehamn. Företaget har idag agenturerna på Åland för Nissan, Subaru 
och Volkswagen. Bolaget säljs i form av aktieöverlåtelse och har därför ingen påverkan på vare sig 
kundavtal, personal eller det tjänsteutbud som finns. Verksamheten fortsätter som tidigare. 
  
"Jag vill redan nu passa på att tacka all min personal som jag jobbat med genom åren. Tillsammans har vi 
byggt upp Bifa till det solida och stabila bolag det är idag. Beviljandet av högsta AAA-kreditvärdighet 2018 
är ett bevis på det arbetet.", säger grundaren och ägaren "Tolle" Karlsson. 
 
Ny huvudägare blir Tony Saarinen, 42, som sadlar om från rollen som vd inom logistikbranschen till att bli 
företagare inom bilbranschen. 
 
"Ett bra sätt att beskriva min beslutsprocess som nu kommit i mål, är att citera entreprenörsgiganten 
Richard Branson: If someone offers you an amazing opportunity and you´re not sure you can do it. Say yes 
- then learn how to do it later." säger nya ägaren Tony Saarinen.  
  
"Detta är tveklöst det största beslutet någonsin i hela mitt yrkesliv, men beslutet känns bra och väldigt 
inspirerande. Bifa är ett anrikt och välskött bolag, med en kunnig personal. Jag hoppas mina nya kollegor 
orkar ta itu med mig som deras nya lärling nu", säger Saarinen.  
  
Nyanställningar i sikte 
Nya ägaren ser positivt på branschens framtidsutsikter, i synnerhet på den revolution som sker inom 
teknik, drivmedel och säkerhet.  
  
"Tekniken i stort, men även ägandet och nyttjandet av bilar reformeras i väldigt snabb takt, och vi som 
verkar inom denna sektor måste vara på alerten för att hänga med. Jag räknar med att vi under 2019 skall 
kunna göra både nyrekryteringar och satsa hårt på fortbildning för att möta upp marknadens krav på nya 
lösningar och ny kompetens", säger Tony Saarinen. 
  
"Jag överlåter verksamheten till Tony med varm hand, och önskar honom all lycka och framgång i 
framtiden. Jag vill tacka alla våra kunder för förtroendet genom alla dessa år, och det känns fantastiskt bra 
att veta att Bifa kommer att leva vidare och fortsätta ta bra hand om både gamla och nya kunder.", 
avslutar Tolle Karlsson.  
  
Mera information ges vid behov av Tor-Rolf Karlsson 0457-3135285 eller Tony Saarinen 0400-875025 

 


