
Hållbarhetsrapport 
för Atteviks Bil AB år 2018

Atteviks – mot en hållbar framtid. 



VD har ordet
Under 2018 har vi fortsatt att metodiskt lägga grunden för den strategiska inriktningen i vårt hållbarhetsarbete. Hållbar-
hetsförändringar tar tid och vi har insett att samverkan med andra aktörer är av största vikt liksom klargöranden internt 
vad hållbarhet innebär. 

Ägarna till Atteviks koncernen har förtydligat vikten av hållbarhetsarbetet. Det har stipulerats i följande text : ”Atteviks 
skall arbeta för att bli ekologiskt hållbara genom att minska vår miljöpåverkan och arbeta för att bli koldioxidneutrala. 
Vi skall fortsätta att arbeta för att bli socialt hållbara genom att vara en god samhällsaktör.”

Som ett led i vårt samhällsengagemang valde vi därför våren 2018 att bli medlemmar i Klimatrådet i Jönköpings Län, 
för att aktivt agera ihop med andra samhällsaktörer och påverka mot hållbarhet på flera plan. Klimatrådet med lands-
hövding Helena Jonsson som ordförande, möjliggör detta tvärsektoriella och branschöverskridande samarbete, något 
vi tror är avgörande för att framtidssäkra vår planet. 

Således har ovanstående förtydligande gjort att hållbarhetsarbetet integrerats ännu mer i vår verksamhet. En organi-
sation och mötesagenda för hur hållbarhetsarbetet genomförs i bolagen under ledning av företagets Hållbarhetsstra-
teg har under året implementerats. Detta innefattar även hur inköp av varor och tjänster, upphandlingar av fastighets-
investeringar och fastighetsunderhåll görs. Våra nya hus och de fastighetsreparationer som utförs skall upphandlas 
med hållbarhet för ögonen, liksom de produkter och tjänster som vi köper dagligen. Fokus under 2018 har varit att 
förändra det vi kan påverka inom vårt företag och det arbetet skall förstärkas under 2019. 

Detta är inte minst viktigt då vi inte styr över våra produkters hållbarhet, utan det vi direkt kan styra är hur vårt eget 
arbete inom Atteviks är hållbart. Vi har under året dock med glädje konstaterat att de bilmärken vi företräder ligger i 
framkant på nya hållbara produkter. Stora insatser och investeringar görs för att våra produkter som vi tillhandahåller 
är av yttersta hållbarhet.

Vi känner att vi under 2017 och 2018 nu lagt grunden för ett aktivt och framgångsrikt hållbarhetsarbete. Målet för år 
2019 blir att genomföra de allokerade hållbarhetsförändringarna och påverka andra aktörer med goda och smarta 
hållbarhetsidéer.

Upprättad hållbarhetsrapport är ett komplement till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för Atteviks Bil AB 2018.

Dan Jonsson

Koncernansvarig/styrelseordförande

Atteviks Lastvagnar, Torsvik  
Jönköping.



Våra intressenter

Allmänt om företagets  
affärsmodell

Atteviks grundades 1945 av Sigvard 
Attevik och drivs i dag av tredje gene-
rationens Attevikare. Företaget är en av 
Sveriges större privata återförsäljare av 
märkena VW, Audi, SEAT, Skoda och 
Scania. Atteviks är en modern koncern 
med verksamhet på åtta olika orter i 
Småland: Tranås, Nässjö, Jönköping, 
Ljungby, Älmhult, Växjö, Nybro och 
Kalmar. Verksamheten är uppdelad i två 
försäljningsbolag (100% ägande-del): 
Atteviks Personvagnar AB och Atteviks 
Lastvagnar AB, där försäljning av fordon 
och service och handel med reservdelar 
är grundpelarna i verksamheten.  Mo-
derbolaget Atteviks Bil AB (org. 556213-
0400) har sitt säte i Jönköping och 
fokuserar på att tillhandahålla adminis-
trativa tjänster till dotterbolagen och driva 
fastighetsrörelse. Koncernens omsätt-
ning 2018 uppgick till 2,8 miljarder SEK 
och företaget har 443 medarbetare. 

JÖNKÖPING

VÄXJÖ

KALMAR
Nybro

Nässjö

Tranås

Ljungby

Älmhult

Atteviks i Nässjö.

Atteviks verkstad i Nässjö.

Kunder

Medarbetare

Leverantörer

Kommun och
 Landsting

Myndigheter

Allmänhet

Generalagenter

Aktieägare

Finansinstitut

Leif Augustsson 
VD, Atteviks Personvagnar AB

Patrik Rehnqvist 
VD, Atteviks Lastvagnar AB



Vår affärsmodell

Glada medarbetare genererar 
utomordentligt nöjda kunder!

INTERNA 
UTVECKLINGS-

GRUPPER
INTERNA 

UTVECKLINGS-
GRUPPER

INTERNA 
UTVECKLINGS-

GRUPPER

KUNDEN
BILUTHYRNING REKONDITIONERARE

Vi som jobbar på Atteviks:

SÄLJARE

VERKSTADS 
CHEFER

HR- 
CHEF

LEVERANSPERSONAL

RESERVDELS- 
ANSVARIG

MARKNADS- 
AVDELNING

VERKSTÄLLANDE 
LEDNING

VD

STYRELSE OCH ÄGARNA

MÄRKES- 
CHEFER

LAGERPERSONAL

DÄCK- 
PERSONAL

SKADETEKNIKER PLÅTSLAGARE

FÖRSÄLJNINGS 
CHEFER

TEKNIKMEKANIKER

SERVICERÅDGIVARE

RESERVDELS- 
PERSONAL

VÄXEL/ 
RECEPTION

VÄRDERINGAR
• Långsiktighet
• Ordning och reda
• Lyhördhet
• Respekt

ARBETSSÄTT
1. Vi gör rätt första gången

2. Vi ber om ursäkt om vi skulle missa

3. Vi rättar till felet omedelbart – utan kostnad

4. En rätt skött reklamation är inte en kostnad, det är en 
investering i en 
framtida nöjd kund!

STRATEGISKA FRAMGÅNGSFAKTORER
• Kundomhändertagande
• Än mer motiverade och engagerade medarbetare
• Säljande beteende
• Allt till bilen

KUNDNÖJDHET
Vi mäter vår kundnöjdhet genom enkäter och 
telefonintervjuer och värdesätter kommunika-
tionen med våra kunder. På hemsidan finns 
chattfunktion och möjligheter att återkoppla via 
Ris och Ros.



Våra varumärken

Volkswagen E-Golf

Audi e-tron

SEAT LEON

Skoda Kodiaq 

Volkswagen e-Crafter

Scania



Bakgrund till hållbarhetsarbetet

Vår valda redovisningsmodell

Årets rapport är liksom förra årets, baserat på den vetenskapliga grundmetodiken för strategisk hållbar utveckling 
FSSD (Framework for Strategic Sustainble Development). Metodiken som är framtagen av framstående forskare och 
praktiker, undervisas vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola under ledning av professorerna Karl-Henrik Robèrt och 
Göran Broman. Genom att belysa Atteviks genom de åtta hållbarhetsprinciperna har vår verksamhet analyserats och 
kartlagts på ett systematiskt och vederhäftigt sätt (se bilagor).

Karl-Henrik Robèrt, professor i strategisk hållbar utveckling på Blekinge Tekniska högskola, Cecilia Löf, Hållbarhetsstrateg At-
teviks, Helena Jonsson, Landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet under ett hållbarhetsseminarium i Atteviks 
regi under klimatveckan 2018.

U N I V E R S E L L A H Å L L BA R H E T S P R I N C I P E R

När vi är hållbara bidrar vi inte till att utsätta naturen för systematisk… 

1. …koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

2. …koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

3. …degradering på fysiskt sätt

och vi bidrar inte till att människor utsätts för strukturella hinder för…                                                                               
4. …hälsa, 5. …inflytande, 6. …kompetens, 7. …opartiskhet och 8. …meningsskapande.

Kartläggningen redovisar de befintliga hållbarhetsproblemen, de risker som kan finnas och de områden som har 
förbättringspotential. Vår målsättning är att vara en framåtorienterad aktör till ett hållbart samhälle på sikt. Sålunda 
kommer denna kartläggning och analys fortleva och förfinas genom ständig förbättringssträvan inom organisationen.

Som ett led i vår strävan att minska vår klimatpåverkan har vi under året utökat vår samverkan med våra generalagen-
ter samt andra samhällsaktörer. Klimatrådet i Jönköpings län under ledning av Landshövding Helena Jonsson är en av 
de plattformar där vi samverkar.

Källa: Karl Henrik Robèrt



Ett hållbart Atteviks

Hur jobbar vi då med hållbarhet?

Som bilden nedan visar, får ledningsgrupperna och medarbetargrupperna i Bil AB, Last- och Personvagnsbolaget frå-
gor om praktiska förbättringsåtgärder i hållbarhetsarbetet via en gemensam Hållbarhetsgrupp. Denna grupp får även 

sin tur input från såväl GDPR grupp, IT och den gemensamma 
inköpsgruppen. Genom att göra ABCD-analyser enligt back-cas-
ting metoden utifrån ett hållbart Atteviks utvärderas sedan 
förslag och implementeras i hållbarhetsgruppen.

På Atteviks intranät samt på Youtube finns videomaterial röran-
de strategisk hållbar utveckling och vår redovisning. (se youtu-
be.com).  Medarbetargrupperna har hållbarhet som punkt på 
dagordningen vid sina sammankomster. Vi arbetar internt med 
indikatorer som hjälper oss att mäta våra framsteg. 

Vi anser att endast genom att synkronisera vårt miljö-och kvali-
tetsarbete med samtliga företagspolicys via denna organisation och arbetssätt kan vi åstadkomma klimatkliv i hållbar 
riktning.

Atteviks honungsbin
Som en del av Atteviks miljösatsning har vi anställt 50 000 bin. En tredjedel av den mat vi äter framställs tack vare bins hårda slit. Bina är viktiga för oss 
människor och står för väldigt mycket i vår vardag som vi tar för given, därför känns det fint att vara med att sponsra detta projekt och stödja binas fina 
arbete för naturen.

Källa: Karl Henrik Robèrt

Hållbarhetsgrupp
Kvalitet, Hållbarhetsstrateg, VD PV & LV

Bil AB PV LV

Inköp ITGemensam 
ledningsgr. GDPR

Medarbetargrupper



Ekonomisk hållbarhet
Atteviks är ett privatägt företag som 
funnits i över 70 år. Grundförutsätt-
ningarna till ett företags existens är 
att man har kontroll över räkenska-
perna. God ekonomi och ett lönsamt 
företag är villkor för att utveckla sin 
verksamhet hållbart och därmed fler 
arbetstillfällen. Det skapar möjlig-
heter till handlingskraft, oberoende 
och långsiktighet. På Atteviks är det 
viktigt att följa upp att alla ekonomis-
ka förehavanden sköts på ett korrekt 
sätt. Inom företaget råder mängder 
av rutiner för hur bokföringen ska 
hanteras. 

Våra externa revisorer följer årligen 
upp att tillvägagångssätt och pro-
cesser uppfyller kraven för en god 
intern kontroll. Genom tydliga rutiner 
och genom betalning via kreditkort, 
swish och faktura (företagskunder 
som beviljats denna betalningsform 
efter noggrann kontroll) motverkas 
korruption och penningtvätt. Inga fall 
har rapporterats under året. Risken 
bedöms som liten. 

Under 2018 har vi sett över antalet 
leverantörer och fört in en hållbar-
hetsbedömning vid våra inköp.

”I början av 1950-talet fick Sigvard Attevik agenturen för Scania och Volkswagen. Andra världskriget var slut och be-
hovet av bilar och lastfordon var stort så Atteviks fortsatte att växa för att nu, 70 år senare, vara en av Sveriges större 
privata återförsäljare av märkena VW, Audi, SEAT, ŠKODA, VW Transportbilar och Scania.”

Att bidra till samhället är en självklarhet för Atteviks och vi har under året 
2018 betalat 27 Mkr i skatt och 140 Mkr i moms till staten.

Sigvard Attevik med kund



Atteviks följer svensk lagstiftning samt de riktlinjer och rekommendationer som finns rörande produkter och tjänster 
från generalagenterna Scania Sverige AB och Volkswagen Group Sverige AB. Atteviks har också en egen kvalité- och 
miljöpolicy vars mål är att produkter och tjänster ska uppfylla kunders krav och samtliga myndighetskrav som berör 
verksamheten.

Som redovisats i denna rapport, är Atteviks ett bilhandelsföretag där fossila bränslen, plast, kemikalier och miljöfarligt 
avfall förekommer. Atteviks tittar kontinuerligt på nya lösningar och innovationer för att bidra till ett hållbart samhälle. 
Vår vattenförbrukning liksom energiförbrukning är föremål för analyser för minskat klimatavtryck. I verkstäderna är det 
fokus på att återvinna förbrukningsmaterial och källsortera rätt. När det gäller vår kemikalieanvändning har åtta ke-
mikalieansvariga utsetts i Lastvagnsbolaget och sex på Personvagnsbolaget under året. Atteviks kemikalieansvariga 
bidrar i allra högsta grad till att skapa en hållbar hantering av våra kemikalier. Stort fokus ligger på att utvärdera våra 
leverantörer och bilda oss en uppfattning om hur leverantörerna jobbar med sitt hållbarhetsarbete. Våra frågeställning-
ar till dem rör såväl deras transportlösningar, värderingar, miljöpolicy som synen på hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet

Emma Gustafsson är en av våra kemikalieansvariga och ansvarar 
såväl för kemikalieinköp som kemikalieregistret lokalt i Jönköping. 
Emma uppdaterar, inventerar, märker och ser till att registret stämmer 
överens med verkligheten.

– Jag började min karriär för 11 år sedan direkt efter min fordonstek-
niska gymnasieutbildning. Jag gjorde min praktik på skadeverkstaden 
och sedan blev jag kvar som mekaniker. Efter en tid fick jag erbjudan-
de om att börja på reservdelsavdelningen. Min erfarenhet som skade-
reparatör underlättar mina arbetsuppgifter inom reservdelsförsörjning, 
där jag har huvudansvar för reservdelsförsörjningen till vår skade-
avdelning (en av landets största och modernaste) utöver kemikalie-
ansvaret. Trivseln på arbetsplatsen är bra med trevliga medarbetare 
på alla nivåer och arbetsmiljön utvecklas hela tiden till det bättre. När 
det blir för tungt finns alltid en hjälpsam kollega tillhands. 

Vi är medvetna om att vatten är en naturresurs vi måste vara rädda om.  Därför har vi under året 
renoverat vår lastbilstvätt i Kalmar. Två oljeavskiljare, förbättrad rening och återanvändning av 
vatten gör att den sparar såväl på vattenåtgång som på energi! Avloppsslammet tar sedan vår 
kontrakterade miljöleverantör hand om för deponi. Tvätten är öppen dygnet runt! I bilden ser vi 
Bergkvarabuss med en av sina 43 biogasbussar.

Atteviks är ett ISO 9001 resp. ISO 14001 certifierat 
företag.

Vad gäller sålda produkter under året har bonus malus systemet påverkat Atteviks Personvagnar så till vida att in-
tresset för miljöbilar har ökat. Atteviks Lastvagnar har på den tunga sida erbjudit flera olika bränslesnåla motorer där 
bland annat biobränslen som HVO och RME minimerar koldioxidutsläppen markant. Vi har även levererat etanol som 
bränslelösning till våra lastbilskunder. Våra egna transportflöden har också varit under lupp det gångna året och före-
taget har haft en medarbetarutbildning i eco-driving för att lära sig köra mer miljövänligt. Målet att resurseffektivisera 
har också resulterat i utökad webbmötesfrekvens där ledningsgruppen i Atteviks Personvagnar AB kunnat minska 
antalet tjänstemil med cirka 16% under 2018.

Framtiden har många intressanta transportlösningar och bränslen i pipe-line. Vi har stor tillförsikt. Många intressanta 
tekniska innovationer och spännande bilmodeller ligger i startgroparna för att ta oss vidare in i ett mer klimatsmart 
samhälle.

Emma Gustafsson 



Social hållbarhet
Atteviks mål är att spegla samhället rörande jämställdhet, mångfald och etnicitet. Vi arbetar med detta vid varje rekry-
teringstillfälle. Glädjande ökar antalet kvinnor i organisationen och vi ser en positiv trend. Vid årsskiftet hade företaget 
55 kvinnliga medarbetare vilket motsvarar 12%. Vi arbetar hårt med att ställa om och målsätter nu arbetet för att ytter-
ligare skapa kreativitet kring frågan, bland annat genom att förbättra våra rekryteringsannonser.

Atteviks ska genom social hållbarhet främja hälsa och välstånd i samhället. Det gör vi genom att sponsra idrottsfören-
ingar på de orter vi är verksamma samt med ekonomiskt bidrag till välgörenhetsorganisationer så som BRIS, barncan-
cerfonden och FUB (Föreningen för barn och unga med utvecklingsstörning). 

Atteviks egen personalpolicy överensstämmer med FN:s konvention av de mänskliga rättigheterna. I policys och på intranät samt övrigt 
internt informationsmaterial framgår klart Atteviks värderingar och de stämmer helt och hållet med FN konventionen. För incidenter rörande 
diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, politisk uppfattning, ursprungsland eller klass råder 0-tolerans inom företaget.

Vi arbetar för jämställdhet men har en bit kvar. Styrelsen däremot består av 60% kvinnor och 40% män.

– Jag trivs bra på Atteviks, jag gillar att jobba med olika bilar och har 
fina arbetskamrater,  säger Viktor Andersson, personbilsmekaniker på 
Atteviks filial i Ljungby. Efter min fordonstekniska utbildning på gymna-
siet i Ljungby, testade jag praktik på ett annat bilföretag i sex månader, 
och gick sedan över till att göra praktik på Atteviks. Här blev jag kvar i 
hela ett och ett halvt år och nu är jag fastanställd sedan några månader. 
Vi jobbar varierat, felsöker via datorer och jobbar mycket med elektro-
nik. Det tycker jag är kul och utvecklande!

Nuran Kylerud har arbetat hela sitt yrkesliv på Atteviks. 

– Mina första år arbetade jag som receptionist innan jag fick chansen 
som säljare på Audi. Har under mina 12 år gått massor av utbildning-
ar, initialt inom telefoni och reception och numera inom sälj. Säljut-
bildning och utbildning när nya modeller kommer sker löpande.
Viktigt för mig och Atteviks är att skapa förtroende gentemot kunden, 
och på så sätt skapa återkommande kunder. Mitt arbete handlar 
mycket om att vara social, vara intresserad av andra människor, 
stresstålig samt känsla för och viljan att göra affärer.
Atteviks har verkligen gett mig möjligheten att utvecklas som person 
samt göra karriär inom sälj.

– Jag arbetar som mekaniker med Scania 
Lastbilar och bussar med reparationer, service 
m.m. Ett säljande beteende mot kunder och 
internt är viktigt för att skapa ett bra engage-
mang i arbetet, man får även en bra förståelse 
och kommunikation med kunden, och då 
kommer kunden tillbaka. Jag har arbetat 7 år 
på Atteviks och gick fordonsgymnasiet på TTC 
i Jönköping med inriktning tungmekaniker/ 
lastbilsmekaniker. På Atteviks har jag sedan 
gått kontinuerligt utbildningar på Scania för att 
kunna utföra mitt arbete.

Viktor Andersson

Theodor Bratt

Nuran Kylerud
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I nedanstående rapport belyses de åtta hållbarhetsprinciperna enligt FSSD (Framework 
for Strategic Sustainble Development). Metodiken är framtagen av framstående forskare 
och praktiker och undervisas vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. 

Förtydligande:  SP1 står för Sustainable Principle nr 1 (hållbarhetsprincip 1), osv. 

Genom att scanna Atteviks agerande via de 8 Hållbarhetsprinciperna har vi funnit följande: 
(Både ekologiska och sociala aspekter har beaktats.) 

 
SP1 

 
I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av 
ämnen från berggrunden (till exempel utsläpp av kvicksilver, arsenik, bly och fossilt 
kol från uppvärmningssystem, industrier och transporter.)  
 
På vilka sätt bidrar Atteviks till detta? 
  

 
Bryter 
hållbarhets- 
villkoret 

 
Atteviks Personvagnar AB 
 
Försäljning av fordon/uthyrning av fordon:  
 
Atteviks jobbar med generalagenten Volkswagen Group ABs produkter enligt deras 
anvisningar. Merparten av personbilsproduktprogrammet som Atteviks säljer drivs av 
fossila bränslen så som bensin och diesel (www.vwgroup.se).  
 
Service och reservdelar:  
 
Atteviks jobbar med generalagenten Volkswagen Group ABs produkter enligt deras 
anvisningar. Generalagenten jobbar i sin tur med substitutionsförordning som 
måttstock och tittar på produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Atteviks Lastvagnar AB 
 
Försäljning av fordon:  
 
Atteviks jobbar med generalagentens Scania Sverige ABs produkter enligt deras 
anvisningar. Försäljning av tunga fordon drivs till största delen av fossilt bränsle. På 
bussidan levereras det i stort sett enbart gasdrift (www.scania.se). 
 
Service och reservdelar: 
 
Atteviks jobbar med generalagenten Scania Sverige ABs produkter enligt deras 
anvisningar. 
Generalagenten jobbar i sin tur med substitutions förordning som måttstock och tittar 
på produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Användning av fossila och miljöfarliga produkter förekommer i verksamheten  
så som fossila bränslen, däck och andra bilrelaterade artiklar som produceras av fossil 
råvara.  
 
Atteviks inköpspolicy 
 
Atteviks måste följa Generalagenternas kriterier. En dialog finns alltid för att hitta 
bästa möjliga miljövänliga alternativ, men det är inte alltid Atteviks kan välja beroende 
på produktgarantier o dyl. Vi har infört en hållbarhetsbedömning i vår inköpspolicy. 
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Transporter 
 
Transporter sker till och från våra anläggningar för möten och andra 
verksamhetsändamål, huvudsakligen med fossilt bränsle.  Den totala 
energianvändningen rörande transporter 2018 uppgick till 3.700 MWh. 
 
Fastigheter 

Företaget producerar ingen energi själv. Fastigheterna uppvärms via fjärrvärme som 
inte består av biobränsle endast. Vår lackverksamhet i Nässjö (Atteviks personvagnar 
AB) drivs med Propan-gas. 

Förbrukad energin för 2018 för byggnader och verksamhet var 11.300 Mwh. 

 
Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
Atteviks har en kvalité- och miljöpolicy: Grunden för vårt kvalitetsarbete är att 
produkter och tjänster ska uppfylla våra kunders krav, inklusive samtliga 
myndighetskrav som berör vår verksamhet. I vår verksamhet strävar vi efter ständiga 
förbättringar  i riktning mot hållbarhetsprinciperna och att därmed systematiskt 
minska vår miljöpåverkan. Avstämningar sker kvartalsvis. Atteviks är ett ISO 9001 
resp. ISO 14001 certifierat företag.  
 
Atteviks Personvagnar AB 
 
Försäljning av fordon/uthyrning av fordon: 
  
Atteviks säljer flera el- och hybridbils modeller. Andra alternativa bränslen för 
personbilsprogrammet är Biogas och Etanol. Återvinningsgraden på ett fordon är ca 
95 %, vilket ska utvecklas ytterligare. 
 
Kundevenemang: 
 
Atteviks var ansvarig för ett seminarium under Klimatveckan i Jönköpings Län hösten 
2018 rörande Strategiskt hållbarhetsarbete och Hållbarhetsredovisning. Seminariet 
arrangerades tillsammans med Klimatrådet och Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Moderator var Karl-Henrik Robèrt, professor i Strategisk Hållbar utveckling, Blekinge 
Tekniska högskola. Ordförande i Klimatrådet, Landshövding Helena Jonsson 
medverkade, och bjöd in till samverkan med samhällsaktörer emellan. 

 
Service och reservdelar:  
 
Atteviks följer de riktlinjer som finns från Volkswagen Group Sverige AB. 
 
 
Atteviks Lastvagnar AB 
 
Försäljning av fordon:   
 
Atteviks Lastvagnar AB säljer även lastbilar som drivs med alternativa bränslen som 
HVO, RME och Etanol, vilket minskar koldioxidutsläppen avsevärt. Bussar säljs med 
företrädesvis Biogas som bränsle. 
Ecolusion är en tjänst vi tillhandahåller för att förbättra kundernas driftsekonomi och 
göra transporterna så bränsleeffektiva som möjligt.  
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Service och reservdelar: 
 
Scania Bytesdelar är renoverade delar enligt de ursprungliga Scaniaspecifikationerna 
med samma garanti som nya produkter. Försäljning görs också av begagnade 
reservdelar. Atteviks följer de riktlinjer som finns från Scania Sverige AB. 
 
Hantering av miljöfarligt avfall: 
 
Atteviks miljöfarliga avfall regleras via avtal med avfallsföretag som är väl remitterade i 
branschen. Miljöfarligt avfall hanteras i skåp från avfallsleverantörerna. Miljöskåpen är 
indelade så att fraktionerna hanteras separat. Det miljöfarliga avfallet hämtas på avrop 
från varje anläggning. Flertalet miljöskåp ägs av Atteviks själva. 
Vi kan se hur mycket miljöfarligt avfall som sorteras och återvinns genom 
avfallsleverantörernas kundportaler. Fraktionerna visas i kg, EWC mm. All personal är  
utbildad i hanteringen och sortering av avfall, samtlig personal är uppdaterad om hur 
avfallshanteringen går till efter första genomgången. 
 
Olja och oljefilter hanteras via separat avtal med oljeleverantör som även ombesörjer 
bortforsling av oljan samt omhändertagande av oljefilter (personvagnar). 
För lastvagnar sker hanteringen av oljefilter som farligt avfall. 
 
Hantering av Metaller:  
 
All metall sorteras. Atteviks sorterar metallen utifrån skrot och aluminium. Metaller 
återvinns även i fraktionen elektronikavfall. Här återvinns ädelmetaller typ palladium, 
litium m.m. I hanteringen av startbatterier plockas bly ut för återvinning. 
 
Förvaring av olja och fossila bränslen: 
 
Atteviks olika typer av oljor hanteras enligt regler och förordningar.  Spillolja och 
bulkolja förvaras i stora tankar. Dessa tankar besiktigas enligt lagstadgat intervall för 
att utgöra en så säker förvaring som möjligt för att säkerställa att inget läckage skall 
uppstå. Spilloljan står även i klassat utrymme. Inga läckage har inträffat under året. 
 
Brandfarliga artiklar hanteras enligt myndigheters regler och föreskrifter (Atteviks har 
tillstånd för brandfarlig vara där det krävs).  
 
Däck hämtas av Svensk däckåtervinning enligt avtal (däck är ingen brandklassad vara 
men måste förvaras separat). Flyktiga ämnen hanteras enligt förordningen för 
brandfarligvara. 
 
Fossila bränslen förvaras inte inomhus på företaget.  Atteviks har ett upplåtelseavtal 
tillsammans med Ecobränsle på vissa orter där tankarna står placerade på Atteviks 
mark. 
 
Fastigheter: 
  
Företagets köper in grön el av elbolagen. Fastigheterna värms upp av fjärrvärme som 
till en del består av biobränsle. Företaget har gjort en energikartläggning enligt EKL 
(Lagen om energikartläggning). Den totala energianvändningen för 2018 var 15.000 
MWh. Energifördelningen består av 49% på byggnader, 25% transporter och 26% rör 
verksamheten. 
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Atteviks resepolicy:  
 
Målet i resepolicyn är att inga onödiga resor ska göras samt att modern teknik ska 
nyttjas. 
 
Antalet telefon- och webb-möten har därför under 2018 ökat för att minska på 
klimatpåverkan. Under 2018 kunde ledningsgruppen i Atteviks Personvagnar AB  
minska antalet tjänstemil med ca 16%. 
 
Atteviks inköpspolicy: 
 
Atteviks förordar i sin inköpspolicy miljövänliga alternativ. 
 
 

 
SP2 

 
I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av 
ämnen från samhällets produktion (till exempel utsläpp av freoner och partiklar i luften 
och utsläpp som ger övergödning, försurning och anrikning av mikroplast i haven.) 
 
 – På vilka sätt bidrar Atteviks till detta? 

 
Bryter 
hållbarhets- 
villkoret 

 
Kemikalieanvändning: 
 
Det förekommer användning av kemikalier i vår verksamhet, vilket är ett 
hållbarhetsproblem i sig. 
  
Vi arbetar aktivt med kemikalier via ett kemikaliehanteringsprogram som heter  
I Chemistry. Här utför riskbedöms och klassas produkter utifrån miljöpåverkan, vi 
jobbar också med att fasa ut kemikalier som ligger på kemis prio riskminskning 
utfasning mm. 
Kemis prio-listan hanterar först och främst cancerogena och mutagena produkter eller 
andra farliga beståndsdelar i en produkt. Produkterna klassas utifrån dess 
beståndsdelars farliga påverkan och förs samman i en utfasningslista från 
www.kemi.se (Se bifogad). Leverantörer av kemikalier till Atteviks måste förbinda sig 
att jobba med kemis prio-lista, detta är en del i leverantörsbedömningen. 
 
Plastanvändning: 
 
Plast finns i verksamhet i form av delar och material.   
  
Utsläpp i luft: 
 
I vår verksamhet har vi utsläpp till luft på en anläggning på grund av lackverksamhet 
(Atteviks Personvagnar i Nässjö). Rening finns via filter i ventilationen innan utsläpp. I 
övrigt har vi ingen verksamhet som skapar utsläpp till luft. Då vår lackverksamhet är C-
pliktig har vi även här koll på vad vi släpper ut mätt i kg. Dessa mängder skall skickas 
in till kommunens miljöavdelning i form av en rapport årligen. Lackboxen är speciellt 
utformad avseende utsläpp med speciella filter i utgångsluften.  
 
Vattenanvändning: 
  
Vatten krävs i vår verksamhet för bland annat tvätt och rekonditionering av fordon. 
I en del anläggningar har vi tvätten själva och på andra anläggningar köper vi tvätten 
av leverantörer.  Spillvattnet hanteras via oljeavskiljaren enligt kommunens riktlinjer.  
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Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
Plasthantering: 
 
På de stora anläggningarna delas plasten in i två fraktioner, i bildelsplast och i 
mjukplast. Dessa fraktioner hämtas via avrop. 
 
Kemikaliehantering:  
 
Förvaringen av flytande kemikalier sker med olika typer av invallning för att säkerställa 
att inga läckage skall förekomma. Kemikalier typ aerosoler m.m. förvaras på plats där 
inte avlopp finns och då vanligast i ett torrt utrymme. Atteviks tanke är att vi ska 
förhålla oss till de kemikalier som finns på kemikaliesvepets lista i första hand. Därtill 
att förhålla oss till hanteringen av alla kemikalier som riskerar att bryta mot den första 
och andra hållbarhetsprincipen, främst långlivade naturfrämmande kemikalier.  
https://www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet. 
 
Vattenhantering och avloppskontroll: 
 
Två lastbilsanläggningar är klassade som C-pliktiga, vilket innebär krav på att lämna in 
vattenprov årligen. Vattnet i anläggningen renas och återanvänds i vissa delar och går 
genom två oljeavskiljare. Avloppet är sedan kopplat via en falutank som töms för 
deponi av leverantör. 
 
Alla våra avlopp är kopplade till oljeavskiljare som sköts av extern entreprenör 2 
gånger per år inklusive 5 års besiktning som är lagstadgad. Filter i dagvattenbrunnar 
finns installerat på lastvagnsbolaget, filterbyten sker via avtal. 
 
Filtren i dagvattenbrunnarna är en första säkerhetsåtgärd om ett mindre utsläpp av olja 
eller drivmedel skulle ske intill dagvattenbrunnen. Här renas vattnet i ett första skede 
innan vattnet går vidare till dagvattnet. 
 
En oljeavskiljare typ klass 1 har även ett koalesensfilter för att ytterligare förbättra 
reningen. Atteviks har både klass 1 och klass 2 oljeavskiljare.  
 
Ett av våra miljömål har varit att i samband med ombyggnad m.m. byta ut gamla klass 
2 oljeavskiljare mot nya klass 1 oljeavskiljare för att få en så bra reningseffekt som 
möjligt. 
  
Ventilationskontroll: 
 
Vi utför OVK-kontroller av våra ventilationsanläggningar enligt lagkrav i våra 
fastigheter med 3 års intervall. Filterbyten sker enligt intervall, avtal finns med 
leverantör. 
 

 
SP3 

 
I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk undanträngning med 
fysiska metoder (t.ex. misshushållning av förnyelsebara resurser - skogsavverkning, 
överfiske, ökenutbredning eller utarmning av ekosystem genom monokulturer, 
artutrotning etc.). På vilka sätt bidrar Atteviks agerande till den fysiska degraderingen 
av biosfären? (till exempel utveckling av bebyggelse, industri och infrastruktur som 
inte lämnar plats för vilda djur och växter, grönska och vatten och stora monokulturer i 
jord och skogsbruk som inte ger livsrum för naturligt växt- och djurliv). 
 

 
Bryter 
hållbarhets- 
Villkoret 
 

 
Vår verksamhet kräver ytor och asfaltering av fastighetsyta är nödvändig för att 
möjliggöra verksamhet.  
Atteviks köper in vatten av kommunala reningsverk. Vår totala vattenförbrukning var 
2018 var 11.400 m3.   
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Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
Atteviks anläggningar ligger i anvisade handels-och industriområden enligt kommunal 
planläggning. På de anläggningar där det är möjligt har vi försökt bibehålla vegetation 
i form av träd och blomsterarrangemang. 
 
Atteviks har anställt 50.000 nya medarbetare till personbilsanläggningen i Nässjö, 
nämligen honungsbin. Deras kupor står placerade på fastigheten året om. 
 
Vi har som målsättning att minska vår vattenförbrukning och ständigt förbättra vår 
vattenhantering, se SP2. 
 

 
SP4 

 
I det hållbara samhället finns inga strukturella hinder för människors hälsa. 
Hur agerar Atteviks för att främja hälsa och säkerhet för anställda, kunder och 
samhället i stort? 
 
 

Bryter 
hållbarhets- 
villkoret 

 
 
 
 

 
Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
Medarbetares arbetsmiljö: 
 
Atteviks arbetar enligt en arbetsmiljöpolicy som är överensstämmande med svensk 
lag. Arbetsplatser skall vara säkra och hälsosamma. Se SP1-2 hur vi arbetar med 
miljöfarligt avfall, fossila bränslen och kemikalier m.m. Atteviks har även en 
brandskyddspolicy för att förhindra brand. Vi har relativt få arbetsplatstillbud/olyckor i 
vår arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt för att minimera dessa. 

Sjukfrånvaron ligger strax under 3 %, varav långtidssjukskrivning utgör ca 0,5 %, vilket 
ligger under branschmedeltalen, detta är densamma som 2017 och förhållandevis låg. 
Sjukfrånvaron är relativt lika fördelad mellan könen. 

Det finns inga tecken som tyder på att det skiljer mellan könen på lika arbete. Dock har 
vi övervägande män på de positioner som är utsatta för tunga lyft och icke 
ergonomiska arbetsmoment, därav högre sjukfrånvaro på dessa roller. 

Medarbetares arbetsvillkor: 

Företaget tillämpar självklart lika lön för lika arbete som grundprincip. Vi använder en 
lönestafflin som grundar sig på nivåer av kunskapskrav och erfarenheter samt 
personligt engagemang. De mindre skillnader i löner som finns beror på faktorer som 
ansvar, utbildning/kompetens, ålder, år i yrket kopplat till en historik i att det är 
övervägande män i de flesta roller.  

Förmåner: 
 
Vi arbetar ständigt med ett starkt ”medarbetarerbjudande” där det ska finnas ett antal 
erbjudande som sträcker sig utanför Atteviks väggar (rabatter i olika affärer/ på nätet, 
körskolor etc.) Dessa beskrivs på vårt intranät med mycket annan information. 
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Företagshälsovård & Friskvård: 
 
Dessa hänger ihop och vi vill ständigt främja ett hälsosamt liv. Vi genomför 
hälsokontroller löpande för alla anställda och som följs upp. Parallellt är vi noga med 
att alla får information kring friskvårdsbidraget och vad det kan göra för ett 
hälsosammare liv. Samtidigt är det viktigt för oss att bygga en kultur och kunskap i att 
det inte är Atteviks ansvar att må bra utan personens eget ansvar.  
 
Alkohol och Drogpolicy 
 
Vår Policy är:  
- Att förhindra missbruk hos enskilda medarbetare.  
- Att öka medvetandet hos anställda om riskerna i samband med missbruk av alkohol 
eller beroendeframkallande droger.  
- Att minska riskerna för olycksfall och öka säkerheten. 
 
Alkohol, droger och arbete hör inte ihop! Med vår typ av arbete som innehåller så 
mycket bilkörning är detta en självklarhet. Alkohol och droger får inte nyttjas på 
arbetsplatsen. Vi är noga med att har alla ett gemensamt ansvar att hjälpa genom att 
ingripa när en arbetskamrat missbrukar alkohol eller droger. Kamratstödjande 
verksamhet skall eftersträvas. 
 
Kunders säkerhet: 
 
Kunder är anvisade till bilhallar, kundmottagningar samt parkeringar. Skyltning såväl 
exteriört som interiört säkerställer hänvisning till dessa kundytor. Det är ej önskvärt att 
kunder befinner sig i verkstadsutrymmen där reparationer utförs. 
 
För produkternas säkerhet svarar tillverkarna. Atteviks ansvarar för att reparationer 
utförs enlig lagar och förordningar. Atteviks är en certifierad Kontrollerad Bilverkstad. 
Konceptet "KBV" innebär att utfört verkstadsarbete kontrolleras teknisk och 
administrativt. Det innebär att beställt arbete åtgärdas på ett korrekt sätt samt att 
kunden fått information och handlingar enligt "verkstadens reparationsvillkor".  
Antalet repeat repairs mäts. Repeat repair frågan togs bort under 2018 med hänvisning 
till reparationskvalitet och här finns inget startvärde, dock är det så att våra KBV- 
anmärkningar har reducerats vilket påvisar en bättre kvalitet på arbetena.  
 
Kunders integritet är oerhört viktigt. GDPR lagstiftningen 2018 har redan inneburit att 
ansvarig medarbetare har tillsatts för att kontrollera att Atteviks efterlever lagen.  
 
Atteviks påverkan på Hälsan i Samhället 
 
Atteviks sponsrar flera idrottsföreningar på de orter vi är verksamma, exempelvis 
fotbollslaget Jönköping Södra och ishockeylaget Troja Ljungby. Under 2019 kommer 
en översyn av detta att ske. Vi vill spegla sponsorerna utifrån exempelvis mer 
damidrott, föreningar som främjar utanförskap och mångfald. 
 
Atteviks bidrar regelbundet med ekonomiskt bidrag till organisationer så som BRIS, 
Barncancerfonden, FUB (Föreningen för barn och unga med utvecklingsstörning) och 
med Barndiabetesfonden.  I stället för julklapp till medarbetarna för 2018 gavs en gåva 
till samtliga organisationer.  
 

 
SP5 

 
I det hållbara samhället finns inga strukturella hinder för människors inflytande. 
Hur agerar Atteviks så att företagets intressenter har möjligheter att interagera inom 
och med organisationen? Hur arbetar man med att skapa delaktighet?  
Hur hanterar företaget så att undertryckande av yttrandefrihet eller negligering av 
åsikter inte får fotfäste? 
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Bryter 
hållbarhets- 
Villkoret 
 

 

 
Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
För medarbetare 
 
Vi arbetar med en medarbetarorganisation enligt nedan: 

• Att skapa delaktighet för alla de som arbetar närmast kunden som då kan bidra 
med den upplevda kunskapen 

• Vi har en upparbetad rutin så att sexuella, etniska och trosuppfattnings-
relaterade trakasserier motverkas 

• Att kunna tillvarata alla medarbetares kunskap. 
• Att kunna svara på eventuellt missnöje samt framförallt att snabbt kunna lösa 

ett eventuellt sådant. 
• För att alla medarbetare i en organiserad form skall få kunna göra sin röst/idé 

hörd 
• Kollektivavtal finns mellan IF Metall och Unionen 
• Personalhandbok  
• Medarbetarsamtal (PU-Samtal och lönesamtal) varje år 
• Vi genomför fyra medarbetarundersökning per år i syfte att proaktivt arbeta 

med förbättringsförslag som framkommer via mätningarna 

För Chefer 

• Att skapa trygghet i sin ledarroll via ledarträningar 2 ggr/månad 
• Att ha ett framåtriktat arbetssätt gällande återkopplingen av Nöjd Chefsindex 
• Att stödja cheferna i att skapa ett önskat beteende i sina undergrupper 
• Att arbeta igenom en successionsplan genom hela organisationen 

 För kunder och övriga intressenter 
 
Ris och Ros funktion finns på hemsidan. Antalet missnöjda kunder följs upp. Fall som 
ej har gått att lösa, hänvisas till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Atteviks följer 
alltid deras beslut.  
 
Kundernöjdhet mäts och följs upp med index. Produktansvaret tar Generalagenten. 
Garantihandläggning görs av Atteviks som följer Generalagentens riktlinjer. 
 

 
SP6 

 
I det hållbara samhället finns inga strukturella hinder för människors kompetens. 
Hur agerar Atteviks för att främja människors kompetens i organisationen och 
möjligheter till personlig utveckling? 
 
 

 
Bryter 
hållbarhets- 
Villkoret 

 
Om organisationen inte aktivt arbetar med “Potential i Laget” och 
successionsplanering kan kompetensluckor skapas där inte personlig utbildning och 
utveckling främjas. 

 
Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
Atteviks har utvecklingssamtal en gång per år med samtliga medarbetare. Där 
diskuteras kompetensutveckling, egna önskemål och individuell utveckling. 
Företagets tillämpar arbetsrotering på vissa positioner och ser positivt på 
karriärutveckling internt. 
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Succession och potential i laget är verktyg som chefen har för att säkerställa var 
personen befinner sig i utvecklingsstegen. Dessutom finns väl utvecklade 
utbildningssteg från generalagenten som följs löpande via revisioner från GA. 
 
Dessa handlar om praktisk yrkesprofession likväl som hur man fungerar i gruppen 
man verkar i och hur man bidrar till gruppens välbefinnande. 
 
 
 

 
SP7 

 
I det hållbara samhället finns inga strukturella hinder för opartiska beslut utan 
människors inflytande främjas, alla människor har lika mycket värde och partiska 
maktstrukturer är eliminerade,  
 
1)Hur arbetar Atteviks i enlighet med FN:s mänskliga rättigheter, det vill säga  
hur arbetar Atteviks mot diskriminering? Hur arbetar Atteviks med jämlikhet? Hur 
arbetar Atteviks med att mångfald/etnicitet? Hur arbetar Atteviks mot orättvisa val till 
befattningar?  
 
2) Hur bekämpar Atteviks penningtvätt?  
 
3) Hur bekämpar Atteviks korruption/mutor?  
 
 

 
Bryter 
hållbarhets- 
villkoret 
 

 
Idag är det starkt övervägande andel män hos Atteviks och vi speglar inte samhället 
rörande jämställdhet, mångfald och etnicitet. Detta kan skapa utanförskap och 
subgrupperingar för främst kvinnor, men även för personer av annan etnicitet och 
bakgrund. 
 
Under 2018 hade Atteviks sex kvinnor i chefsposition i koncernen. 
 

 
Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
1) Eftersom Sverige antagit FNs konvention om de mänskliga rättigheterna från 1948, 
och Atteviks Bil AB följer svensk lagstiftning, bedöms risken för brott mot att de 
mänskliga rättigheterna som liten. Atteviks har en egen personalpolicy som 
överensstämmer med FNs konvention av de mänskliga rättigheterna. Företagets IT-
policy säkerställer att detta även efterlevs i sociala medier. Atteviks navigering 
beskriver hur värderingarna ska omsättas i verksamheten. För incidenter rörande 
diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, politisk uppfattning, ursprungsland 
eller klass råder 0-tolerans inom företaget. Företagsledningen agerar och tar itu med 
problemet om det uppstår. Under 2018 har inga fall rapporterats. Risken bedöms som 
liten. 
 
 
Företaget har en jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan och önskar öka antalet 
kvinnor på samtliga positioner inom företaget, samt åstadkomma samhällets spegling 
av mångfald och etnicitet.  
 
Styrelsen i Atteviks Bil AB består av 40% män och 60% kvinnor (3 män och 4 kvinnor). 
 
2) Atteviks följer lagen mot penningtvätt och terrorism genom att inte tillåta 
kontantbetalning utan endast godkänna betalning via kreditkort, swish eller via faktura 
(företagskunder som beviljats detta efter noggrann kontroll) vid varje ekonomisk 
transaktion, för såväl försäljnings- som verkstadstjänster.  Vid misstanke om brott är 
policyn att polisanmäla. Inga fall har rapporterats under 2018. Risken bedöms som 
liten. 
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3) Atteviks ser allvarligt på mutbrott och bestickning. Företaget har nolltolerans mot 
sådant agerande och polisanmäler vid misstanke om brott. De interna reglerna är 
glasklara vad gäller representation. Beloppsgränser och rutiner finns beskriva i en 
representationspolicy som efterföljs av god attestordning och ibland 
stickprovskontroll. 
 
 
 
 
 
 

 
SP8 

 
I det hållbara samhället finns inga systematiska hinder för undertryckande av kultur 
eller hinder mot samskapande av meningsfulla villkor. På vilka sätt bidrar Atteviks till 
att undanröja systematiska hinder för att människor/medarbetare ska hitta mening 
med sitt arbete och känna att de bidrar till samhället? Känna att de är viktiga och att 
deras bidrag i vardagen är betydelsefull?  
 

 
Bryter 
hållbarhets- 
Villkoret 
 

 

 
Respekterar
Hållbarhets-
villkoret 

 
Atteviks arbetar med sin företagskultur genom att leva sina värderingar och skapa 
delaktighet. Dessa förmedlas bland annat via intranät, hemsidan, sociala medier, 
informationsmaterial, exempelvis årligen i Atteviks Navigering, men också i 
medarbetargruppen.  Alla anställda ska känna sig sedda och behövda, veta vad som 
krävs för att lyckas i sitt arbete och känna till sin arbetsroll och sina befogenheter. 
Årligen genomförs en medarbetar- och chefsundersökning där resultatet granskas och 
därefter skapas handlingsplaner vid behov. Det är viktigt då trivsel, stress, 
engagemang och prestation belyses vid dessa undersökningar. 
 
Information om bl.a. pågående jobb samt vad som händer i branschen, bolaget och 
den egna avdelningen sker via cheferna till samtliga anställda vid kontinuerliga möten 
(minst månadsvis). Företaget har en kommunikationspolicy. 
Företaget samarbetar med skolor och tillhandahåller praktikplatser. 
 

 

  



Egna anteckningar



Läs mer om Atteviks och våra varumärken på atteviks.se

Följ oss gärna på Facebook #atteviks

Kontaktuppgifter

VÄXJÖ:
Försäljning Volkswagen & Audi 
Söderleden 2, Box 3063,  
350 33 Växjö 
E-post: vaxjo@atteviks.se

Telefon växel:   0470-75 31 00
VW-försäljning:  0470-75 31 30 
Audi-försäljning:   0470-75 31 95 
Transportbilar försäljning:  0470-75 31 31

Försäljning SEAT & ŠKODA 
Storgatan 81, Box 3063, 350 33  Växjö 
E-post: vaxjo@atteviks.se

Telefon växel:   0470-75 31 00
SEAT-försäljning:  0470-75 31 80 
ŠKODA-försäljning:  0470-75 31 80

Försäljning Scania 
Söderleden 2, Box 3063, 350 33 Växjö

Telefon växel:  0470-75 31 00 
Försäljning (Tomas): 0470-75 31 50

KALMAR:
Försäljning Scania 
Strömsbergsvägen 2-4, Box 954,
391 29 Kalmar

Telefon växel:  0480-48 00 50 
Försäljning (Christian): 0480-48 00 55 
Försäljning (Anders): 0480-48 00 76

ÄLMHULT:
Försäljning Volkswagen 
Skolgatan 10, 343 31 Älmhult 
E-post: almhult@atteviks.se

Telefon växel:   0476-511 00
Försäljning:  0476-511 14

Försäljning Scania 
Skolgatan 10, 343 31 Älmhult

Telefon växel:  0476-511 00 
Försäljning (Anders): 0372-267 86

JÖNKÖPING:
Försäljning Volkswagen & Audi 
John Bauersgatan 1, Box 2122,  
550 02 Jönköping 
E-post: jkpg@atteviks.se

Telefon växel:   036-34 88 00
VW-försäljning:  036-34 88 80 
Audi-försäljning:  036-34 88 60 
Transportbilar försäljning:  036-34 88 24

Försäljning SEAT 
Skiffervägen 3, Box 2122, 550 02 Jönköping 
E-post: jkpg@atteviks.se

Telefon växel:   036-34 88 00
SEAT-försäljning:  036-34 89 98 

Försäljning ŠKODA 
Bangårdsgatan 7, Box 2122, 550 02 Jönköping 
E-post: jkpg@atteviks.se

Telefon växel:   036-34 88 00
ŠKODA-försäljning:  036-34 89 90

Försäljning Scania
Lampvägen 1, Torsvik, 556 52 Jönköping

Telefon växel:  036-34 89 00
Försäljning (Claes-Göran): 036-34 89 03
Försäljning (Johan):  036-34 89 02

LJUNGBY:
Försäljning Volkswagen 
Kungsgatan 66, 341 32 Ljungby 
E-post: ljungby@atteviks.se

Telefon växel:   0372-267 70
Försäljning:  0372-267 95

Försäljning Scania 
Kungsgatan 66, 341 32 Ljungby

Telefon växel:  0372-267 70 
Försäljning (Anders): 0372-267 86

NÄSSJÖ:
Försäljning Volkswagen 
Bockängsgatan 12, Box 913,  
571 29 Nässjö 
E-post: nassjo@atteviks.se

Telefon växel:   0380-55 63 00
Försäljning:  0380-55 63 20

Försäljning Scania 
Egnahemsgatan 42, 571 34 Nässjö

Telefon växel:  0380-55 44 80 
Försäljning (Johan):  0380-55 44 82

TRANÅS:
Försäljning Volkswagen 
Holavedsvägen 14, Box 87, 573 21 Tranås 
E-post: tranas@atteviks.se

Telefon växel:   0140-38 46 00 
Försäljning:  0140-38 46 15

Försäljning Scania 
Holavedsvägen 14, Box 87, 573 21 Tranås

Telefon växel:  0140-38 46 00 
Försäljning (Johan):  0380-55 44 82

NYBRO:
Försäljning Scania 
Norra Vägen 4,
382 37 Nybro

Telefon växel:  0481-483 30 
Försäljning (Christian): 0480-48 00 55 
Försäljning (Anders): 0480-48 00 76


