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 Kundpanelen 

  Ny på jobbet

För att din verksamhet ska fungera optimalt utan onödiga stillestånd är det förstås viktigt att du snabbt kan få kontakt och 
därmed kan få besked och eventuella problem avhjälpta.

Tycker du att tillgängligheten på våra verkstäder är tillfredsställande?

Tanka på 
Atteviks

Nu kan du 

Ny RME tankstation från ECO bränslen hos 
Atteviks Lastvagnar i Jönköping

RME blir allt vanligare som drivme-
del i lastbilar, och det av flera skäl. 
Det är billigare än vanlig diesel. Och 
det är betydligt bättre för miljön. För 
att ytterligare höja servicen gent-
emot våra kunder kan du nu börja  
tanka såväl RME som AdBlue på 
Atteviks Lastvagnar i Jönköping. 
RME kan du också tanka på Atteviks 
Lastvagnar i Ljungby.

Det är Ecobränsle i Karlshamn som 
kommer att stå för den här verksamhe-
ten. Ecobränsle är en av landets absolut 
ledande producenter av RME, tillverkad 

av svensk raps från Skåne av högsta 
kvalitet.

Startade 1993
Företaget Ecobränsle bildades 1993 och 
var då först i Sverige med att tillverka 
RME och sälja det till ett antal pionjärer 
som ville bryta sitt beroende av fossil 
diesel. Företaget har sedan dess arbetat 
med att utveckla och producera RME för 
främst den svenska marknaden.

Näst störst
Första fabriken stod klar i Stidsvig i 
Skåne 1995 och producerade RME fram 
till 1998. Förbrukningen av RME ökade, 
både som B100 och inblandning i diesel. 
Den första dieseln med 2 % RME-in-
blandning lanserades 1996. Det ökade 
behovet av RME täcktes med import 
fram till Lantmännens beslut att bygga 
produktionsanläggningen i Karlshamn. I 

Vår tankstation är utrustad med två 
pumpar, en för RME och en för AdBlue.

För att kunna tanka måste du ha ett 
drivmedelskort från Ecobränsle. 

Det får du genom att kontakta Jonas 
Roth på tel 0454-824 15.

maj 2010 köpte Energigårdarna i Eslöv 
hela produktionsanläggningen och bola-
get Ecobränsle. Målsättningen är att 
samordna alla aktiviteter och utveckla 
Ecobränsle vidare från den topposition 
man har som Sveriges näst största till-
verkare med den kvalitativt goda RME 
som tillverkas idag. 

Råvara från Skåne
Ecobränsle får all sin rapsolja från AAK´s 
rapsoljeraffinaderi som ligger c:a 150 
meter från RME-fabriken. I Sverige pres-
sas idag uppskattningsvis 90% av allt 
rapsfrö av AAK i Karlshamn. 60-70% av 
detta kommer från Skåne.
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Man har en fan-
tastisk verkmäs-
tare i Ljungby 
som nästan alltid 
är anträffbar. Och vi får även mycket bra 
service på andra Atteviksverkstäder.
 Men man borde utöka öppettiderna, 
åtminstone på morgonen och kanske 
även någon kväll i veckan. Vi rullar oftast 
igång mellan 4 och 5 på morgonen och 
då är det väldigt långt till kl 7 om något 
behöver fixas.

För våran del 
så betyder det 
mycket att verk-
staden öppnar 
vid 06, då hinner vi med enklare repa-
rationer innan företagens godsmottag-
ningar öppnar.
 Det är lätt att nå personalen via tele-
fon samt att behöver man akut hjälp så 
gör dom alltid sitt yttersta för att tillgodo- 
se det.

Ja, det tycker jag 
faktiskt. 
 Verkstaden i 
Älmhult kan jag 
verkligen rekommendera. De är lätta att 
få tag i och ställer alltid upp till 100 %. 
Dessutom tycker jag de har bra öppet-
tider med 7-18 de flesta dagar i veckan 
och t.o.m. öppet på lördagsförmidda-
garna.

Både ja och 
nej. Vi har ju en 
fantastiskt bra 
kontakt med 
verkstaden och de ställer alltid upp. 
T.o.m. på övertid om det behövs.

Men det skulle vara bra med lite
längre öppettider, kanske några kvällar i 
veckan.

Ja, vi har aldrig 
haft några 
problem med 
tillgängligheten. 
Det fungerar klockrent och de fixar alla 
problem galant.

Telefonväxeln är 
katastrofal. Upp 
till nio knappval 
innan man kom-
mer rätt.
 Men i verkstan är det aldrig några 
problem. Ställer upp snabbt när man 
behöver dom. Fast det borde vara öppet 
till kl 18 på kvällen.

Eskil Jeansson, 19 år, jobbar sedan 
1 september 2013 som mekaniker på 
Atteviks Lastvagnar i Växjö.

Eskil, som är bosatt i Emmaboda,  är 
dock inte helt ny. Han har praktiserat 
på företaget det senaste året under sin 
utbildning på Kungsmadsskolan i Växjö.

- Det är ett intressant jobb, säger
Eskil, och det är ju bra att ha så många 
arbetskamrater om det är något man 
behöver fråga om.
 Vi hälsar Eskil hjärtligt välkommen i 
gänget!




