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Her utføres alt fra EU-kontroll til 
å finne ut hvorfor i all verden det 
rakler bak på bilens høyre side. Det er 
nettopp disse spørsmålene som stadig 
dukker opp i tillegg til at de tar vanlig 
service. Å ta service på bilen i henhold 
til serviceintervall, kilometerstand evt. 
alder, er veldig viktig hvis man skal 
selge bilen videre - ev. bytte den inn. 
På nyere biler blir service registrert 
inn i et system som følger bilen. Dette 
finner man ut av ved å sjekke opp via 
bilens registreringsnummer. 
De som jobber hos Aasum Bil, er 
problemløsere – for å si det på godt 

norsk. -Det er ikke mange ganger vi 
ikke har klart å finne ut av ting, nei, 
understreker daglig leder Atle Aasum. 
De som jobber her, har mange års 
erfaring og kompetanse innen  
verkstedfaget.

Da guiden var på besøk, traff vi 
Asbjørn Ottesen som har over 50 års 
kompetanse som bilmekaniker. Da 
sier det seg selv at kunnskapen er stor. 
-Ja, vi ringer etter Asbjørn når det er 
fullt trøkk her, fortsetter Atle. Han er 
en viktig person i vårt system, og vi 
kan nesten se på ham som et levende 

bil-leksikon. Akkurat nå driver han 
med en EU-kontroll.

Flere oppdrag
Det er ikke bare bil som er til service 
eller kontroll hos Aasum Bil. -Jo, hit 
blir mange eiere av tilhengere også 
henvist, sier Atle. Mange av de som 
selger tilhengere, henviser kundene 
hit ved reparasjoner. Det er ikke alle 
forhandlere som har eget serviceverk-
sted selv om de innehar et agentur på 
et merke.  Du vet, noen ganger trenger 
også en henger service. Det utfører 
vi her, og vi har mange kunder innen 

Aasum Bil A/S
RASTA, KONGSVINGER

At Aasum feirer 25 år på Rasta er ikke noe å «kimse» av. Dette gjenspeiler seg i at det har 

vært og fortsatt er, et behov for nettopp denne type verksted. De er uavhengig av bilmerke, 

og derfor kan de med rette understreke at de kan ta alle typer biler på sitt verksted.  

Og det er ikke så rent lite det er snakk om. 

denne kategorien. Blant annet faller 
hestehengere (og andre dyrehengere) 
under mat -og næringsmiddeltilsynets 
reglement. Tilhengere som transporterer 
levende dyr, skal jevnlig inn til kontroll 
på lik linje med andre kjøretøy for 
EU-godkjenning.  

Veteranbiler
I vårt distrikt er det mange som har  
veteranbiler. Med mekanikere som har så 
lang erfaring, er det klart at de som jobber 
hos Aasum Bil, også kjenner til ulike  
veteranbiler. Her kan «gliset» få en  
skikkelig sjekk. Samtidig er det også viktig 
at mekanikerne behandler disse bilene 

med «silkehansker». Mange er blankpolerte 
og har en spesiell plass i garasjen. -Derfor 
skal de behandles deretter, smiler Atle. Atle 
har fullt opp på verkstedet, men tar gjerne 
imot flere kunder. -Det er bare å ringe oss 
på 62 81 44 86, så finner vi et tidspunkt 
som passer, avslutter Atle, og legger til at de 
også er på FB.

Det er ikke mange ganger vi ikke har klart å finne ut av  
ting, nei, (...) De som jobber her, har mange års erfaring  
og kompetanse innen verkstedfaget. 

Kvalitet og service ... hver gang!

ÅPNINGSTIDER
Mandag til fredag 
kl 07:00 til 16:00

Tlf.: 62 81 44 86 
aasum@automester.no

www.aasumbil.no

Atle Aasum Asbjørn Ottesen utfører EU-kontroll


