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Läs mer på sid 12-13
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Den bästa tiden på året har äntligen kommit. Vi har 

flyttat fram klockorna till sommartid och fåglarna 

kvittrar för fullt. Nu ska många anläggningsprojekt 

köras igång och det är hektiska dagar både inom 

transportsektorn och privat.

 Vi är mycket stolta över att vårt serviceteam 

Snoddas drängar från Jönköping vann både Sverige-

finalen och den andra regionsfinalen i Europa och 

därmed går vidare till Världsfinalen i Scania Top 

Team 2015 som avgörs i Södertälje den 3-5 dec.

 Ingmar Eriksson skriver om efterlevnaden av 

våra cabotageregler som är en mycket viktigt fråga 

för svensk transportnäring. Konkurrens är alltid bra 

om den sker på lika villkor, vilket är vad branschen 

efterfrågar. Förhoppningsvis kommer de ökade kon-

trollerna med t.ex. klampning att få önskad effekt.

 Vi har två intressanta reportage från Smålands 

Logistik och Kaj Inrikes som båda eftersträvar så låg 

CO
2
 -påverkan som möjligt genom att köra på förny-

elsebara bränslen. Inom miljöområdet går utveck-

lingen nu mycket snabbt och i Åkeritidningen fanns 

en intressant artikel om Clean Truck - ett projekt som 

drevs av Stockholm stad, bränsleleverantörer och 

transportbranschen för att testa olika bränslen och 

dess miljöpåverkan.

 Vi har en mycket intressant artikel om Forserums 

Berg & Grus. Företaget startades i slutet av 50-talet 

och snart är 4:e generationen på väg in. Hur man 

krossar berg till grus och sand är en hel vetenskap 

beroende till vad resultatet ska användas till.

 Under veckorna 12-13 hade vi en anläggnings-

karavan som var på plats på samtliga våra anlägg-

ningar. I Tranås passade vi också på att inviga vårt 

nya kundcenter som vi började bygga vid halvårs-

skiftet 2014. Vi är glada över att vi nu kan erbjuda 

både personal och kunder en trevligare miljö i Tranås.

 Inom organisationen har det hänt en hel del se-

dan förra tidningen. Jag lämnar nu över till vår nye 

VD för bolaget Jurgen Vater som tillträder den 4 maj. 

Lena Ekström är sedan mitten av februari ny Con-

troller inom Lastvagnar. Mats Hultgren är ny service-

chef i Torsvik. Alexander Ström, Ibrahim Sawan, Jo-

nas Malm och Dennis Johannesson är nya mekani-

ker. Du kan läsa mer om dem under Nya på jobbet.

 Vi har även två reportage om våra anläggningar 

i Tranås respektive Ljungby som båda är lastbils-

verkstäder men som jobbar med mycket mer än att 

bara reparera nyare Scaniafordon.

 Jag vill samtidigt passa på att tacka er alla för 

den tid som jag haft förmånen att fått arbeta med er 

och önskar er en riktigt skön sommar och höst.

Hälsningar

Örjan Kollander

Produktion: Atteviks Lastvagnar AB i samarbete med Rolf Johansson Marknadsföring AB. Tryck: Tabergs Tryckeri AB. 

Synpunkter och idéer om innehåll lämnas till: Nicklas Arvidsson, Atteviks Lastvagnar AB, Tel 036-34 88 34, E-post:nicklas.arvidsson@atteviks.se. 

Ansvarig utgivare: Örjan Kollander, Atteviks Lastvagnar AB, Tel 036-34 89 09, E-post: orjan.kollander@atteviks.se.

VD har ordet Cabotage
Gamla problem blir som nya

-Problem med cabotageregler och 
tillämpning av dom är inget nytt, 
säger Ingemar Eriksson i Mullsjö. 
Det råkade redan min far ut för efter 
att ha startat sitt åkeri i mitten av 
1940-talet. 

Då liksom nu var man tvungen att ha ett 
trafiktillstånd för att få bedriva verksam-
het inom åkeribranschen. Men då gällde 
inte tillståndet landet utan länet. Så re-
dan när fader Nils Eriksson körde de få 
milen till Jönköping bedrev han cabota-
geverksamhet. Det var t.o.m. så att en 
annan åkare i trakten försökte stoppa 
hans etablering av företaget eftersom 
han inte ville ha konkurrens på orten.

Mångsysslare 
Ingemar själv tänkte aldrig bli åkare. Ef-
ter den åttaåriga skolgången började han 
istället jobba på lager, som brevbärare 
etc. Men begärde ledighet en månad för 
att rycka in i familjeföretaget när en av de 
anställda skulle in på repövning. 
 Den lediga månaden tog egentligen 
aldrig slut. Ingemar blev kvar, även om 
han varvade med lite brevbärning då och 
då, och samtidigt läste på en gymnasie-
utbildning. 
 1984 tog han över företaget som 
enligt egen utsago är ett lite ”lustigt” åkeri 
som kör distribution, rundvirke, flis och 
lite till. Man har också en entreprenad-
verksamhet och gör mindre markentre-
prenader.
 Utöver det är Ingemar engagerad 
både i politik och föreningsliv. Han är 
ålderman i kommunfullmäktige i Mullsjö 
och var dessutom kommunalråd under 
några år. Han är också engagerad i Fö-
retagarna i Mullsjö, Skaraborgs Åkerifö-
retag och Sveriges Åkeriföretag där han 
varit 2:e vice ordförande i åtta år. 
 - Det har fungerat tack vare lojala 
och fantastiskt duktiga medarbetare, 
säger Ingemar. Idag har vi i tre bolag 28 
anställda, med en platt organisation där 
var och en har ett mycket stort ansvar.
 
Tufft i branschen
- Det är oerhört tufft i branschen idag, 
menar Ingemar, och det är säkert något 

många läsare kan skriva under på. 
 - För att överleva måste vi få upp lön-
samheten och det i sin tur förutsätter att 
vi kan jobba på samma villkor som åkare 
som kommer från t.ex. låglöneländer. 
 - Logistiker som köper in frakttjänster 
har ju lärt sig att köpa transporter så bil-
ligt som möjligt. Och följer man det fullt ut 
så gagnar det bara den olagliga delen. 
 
Måste tillämpa reglerna
- Det finns ju klara regler i ärendet. Som 
utländsk åkare får man frakta varor till 
Sverige. Man får t.o.m. frakta varor på 
returen. Men sedan är det stopp. 
 - Det är inget som vi vare sig kan eller 
vill ändra. Vi har ju gjort likadant i deras 
länder...
 - Men vad som är oerhört viktigt är att 
reglerna tillämpas och att man kontrolle-
rar utländska åkare lika bra som oss. Där 
finns det en skillnad idag. Polisen har fått 
till uppgift att kontrollera ett visst antal 
lastbilar. Och då är det betydligt enklare 
att stanna en svensk chaufför än en som 
man p.g.a. språksvårigheter inte kan 
kommunicera med. 
 - Där finns också en annan skillnad. 
Om vi gör en förseelse som resulterar i 
böter så får vi betala dom. Men de som 
kommer från andra länder kan man 

inte följa upp, så de kan ofta bara riva 
böteslappen...
 - Dessbättre infördes nu i vår en möj-
lighet för polisen att ”låsa” bilen tills man 
gjort rätt för sig, s.k. klampning. Det är en 
åtgärd vi krävt i åratal.
 - Nu vill jag inte i första hand skylla på 
chaufförerna. De här killarna som sitter 
på rastplatser och lagar mat på spritkök 
jobbar ofta för slavlöner. Det är någon 
annan som sitter och håvar in pengarna.

Man får det man betalar för
- De som köper in transporter borde fun-
dera på det här. Man får det man betalar 
för. Transportbehoven kommer att öka 
markant framöver och det är viktigt att 
det finns en svensk åkerinäring. Inom 
branschen har vi nu tagit fram ett pro-
gram som heter Fair Transport för att ge 
vägledning där.
 - Men vi måste förstås också bli 
bättre. Vi har ett samarbete med våra 
fantastiska svenska lastbilstillverkare. Vi 
har idag bättre comfort i bilen än hemma 
i TV-soffan. Men nu måste vi också se till 
att utveckla det som ligger bakom hytten. 
Det vi ska transportera med. Då kan vi 
ha förutsättningar att göra detta till en 
riktig framtidsbransch.
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Atteviks Jönköping
Tel: 036-34 88 24

Atteviks Växjö
Tel: 0470-75 31 31

Atteviks Ljungby
Tel: 0372-267 95

Atteviks Nässjö
Tel: 0380-55 63 20

Atteviks Tranås 
Tel: 0140-38 46 12/13 

Atteviks Älmhult
Tel: 0476-511 00

9 st Amarok No. Atteviks Silver Edition 
Highline 2.0 TDI Automat 4MOTION 180hk Refl ex silver metallic. 

Tryggt, enkelt och 
ekonomiskt. Service 
och underhåll för 99 
öre milen!

PLUS-paket (drag. multiratt parkvarnare) • Nya Teknikpaketet Nav RNS315 ink mobilförberedd. Regnsensor. 
Kurvdimljus. Parkeringvarnare fram & bak. Backkamera • Diffspärr bak • Parkeringsvärmare med tidur och 
fjärr • BI-Xenonljus

Styla din Amarok
Just nu har vi ett paketerbju-
dande till Amarok. Köp kåpa, 
frontbåge och belysningspaket.

Bränsleförbrukning bl. körning 7,3 – 7,8 l/100 km 192 – 205 CO2/km. Reservation för ev. skrivfel och slutförsäljning. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

NU 309.900 kr
Ord pris 356.900 kr exkl. moms

35.700 kr 
Ex. moms. 
Monterat och klart.

Får du
köra lastbil 2016

Skräddarsydda 
helgkurser

Godstransporter
Kursen avhandlar de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, 
rutiner vid lastning och lossning. Vi går igenom de ekonomiska villkor som 
gäller transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

Modul

C
Modul

D
Arbetsrisker och hälsa
Här belyser vi vikten av god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta 
så ergonomisk som möjligt. Allt för att kunna förebygga risker och öka 
medvetenheten om vikten av psykisk och fysisk förmåga.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

Det kritiska datumet närmar sig. Efter den 10 september 2016 förlo-
rar man sin rätt att köra tung lastbil i yrkesmässig trafik om man inte 
genomgått utbildningen på 35 timmar för att behålla sitt yrkeskompe-
tensbevis - YKB.

Lagen bygger på ett EU-direktiv och är alltså införd i hela EU. 
Avsikten med de nya kraven är att förbättra 
trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och 
underlätta framtida rekryteringar av förare.

Under hösten anordnar Atteviks 
Lastvagnar i samarbete med Scania 
kompletta YKB-utbildningar i både 
Jönköping och Växjö. 
 Utbildningen skräddarsys för att 
passa behoven i just ditt företag. 
 Vi kombinerar teori med praktiska 
övningar i Scanias utbildningsfordon. 
  Efter utbildningen rapporterar vi till 
Transportstyrelsen. Vi håller också koll 
på vilka förare som gått vilka moduler 
och kan kalla till vidare utbildning så att 
ingen missar sitt Yrkeskompetensbevis.
 Här intill ser du både de olika kurser-
nas innehåll och höstens kursschema.
 Har du inte anmält dig ännu är det 
hög tid. Välkommen!

För mer info eller anmälan kontakta 
Anna Lemchen tfn 036-34 88 47, 
mail anna.lemchen@atteviks.se

Modul Jönköping Växjö
A - Lagar och föreskrifter 29/8 5/9

B - Bränsleeffektiv och trafiksäker körning 26/9 24/8, 3/10

C - Godstransporter 10/10 24/10

D - Arbetsrisker och hälsa 31/10 7/11

E - Nödsituationer och företagsimage 14/11 21/11Ku
rs

da
ga

r

Modul

A
Lagar och föreskrifter
Här uppdateras kursdeltagarna på de lagar och bestämmelser som gäller 
inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom 
görs en genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor 
som gäller för godstransporter. Problematiken i samband med brottslighet 
och människosmuggling belyses.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

Modul

B
Bränsleeffektiv och trafiksäker körning
Den här modulen ska ge kursdeltagarna kunskaper att optimera  bränsle-
förbrukningen - viktigt såväl ur ett miljö- som ett ekonomiskt perspektiv. 
Man ska känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal använd-
ning av dessa, samt säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper 
och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga 
störningar. 

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

Modul

E
Nödsituationer och företagsimage
Kursen ger kunskaper för att säkerställa passagerares och medtrafikan-
ters säkerhet och bekvämlighet. Vi belyser riskerna i trafiken och arbets-
relaterade olyckor, hur man ska agera i krissituationer och bidra till att 
företagets anseende höjs.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

2016
SEPTEMBER10

v.36

LÖRDAG
Tord, Turid

 Kundpanelen 
2015. Ett nytt år med nya möjligheter och nya utmaningar. Ingen vet förstås med säkerhet hur det kommer att utvecklas, men 
alla har både förhoppningar och farhågor.

Hur ser du på åkeriets verksamhet 2015?

Bröderna Anderssons Åkeri AB
Ryssby

Carl-Magnus 
"Manne" 
Andersson

W. Johannissons Åkeri AB
Åseda

Fredrik 
Johannisson

Sture Gustafssons Åkeri AB
Österbymo

Viktor 
Gustavsson 

Ernebrands Åkeri AB
Liatorp

Kalle 
Ernebrand

Bärgning och Transport AB 
Nässjö

Johan 
Sandberg

Hit & Dit Transport AB
Jönköping

Catrin 
Jalkander

Det ser bra ut 
hittills med fullt 
upp att göra och 
vi hoppas det 
fortsätter så. Så jag är positiv och räknar 
t.o.m. med att kunna göra någon nyin-
vestering under året.

Vi kör mest 
skog, och den 
branschen är 
ju på uppgång 
nu. Hittills har det sett väldigt bra ut, och 
jag hoppas förstås att det kommer att 
fortsätta så. Det finns inget som tyder på 
motsatsen ännu.

Vi har massor 
att göra och det 
ser ut att hålla i 
sig. Så jag tror 
att 2015 kommer att bli ett bra år för oss 
men även för hela branschen. Vi kommer 
även att göra en del verksamhetsföränd-
ringar under 2015.

2015 har börjat 
väldigt starkt 
för oss men det 
går inte en dag utan att man funderar på 
vad och hur vi kan göra det vi gör ännu 
bättre. Det största orosmolnet är hård 
prispress pågrund av osund konkurrens.

Här går det för 
högtryck nu. 
Både 2013 och 
2014 har varit bra och 2015 kommer 
absolut inte att bli sämre. Hösten är alltid 
lite lugnare men med förbättrade skogs-
konjunturer kanske det ökar där också.

Det har varit 
lugnt ett tag, 
men nu börjar 
det arta sig igen. Så jag är optimist och 
tror det kommer att gå bra. Vi skulle bara 
ha lite bättre betalt. Det vi får rimmar inte 
riktigt med våra kostnader.
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Smålands Logistik 
- stora och små samtidigt

Bränsleförbr. blandad körning 5,7 l/100 km. CO₂ 149 g/km.

Atteviks Växjö
Söderleden 2
Tel: 
0470-75 31 00

Atteviks Jönköping
John Bauersgatan 1
Tel: 036-34 88 60
www.atteviks.se/audiBränsleförbrukning, blandad körning: 5,8 l/100 km. CO₂-utsläpp, blandad körning: 153 g/km. 

Bilen på bilden är extrautsustad. Erbjudandet går ej kombinera med andra avtal eller rabatter. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.

Audi A4 Allroad
Sports Edition Navi Connect

Atteviks Växjö
Söderleden 2
Tel: 0470-75 31 95
www.atteviks.se/audi

• Mytsvart metallic med nerlackade 
skärmar

• MMI Navigation Plus
• Dieselvärmare med fjärrkontroll
• Sportstolar
• 18” Alu fälgar
• Farthållare
• 3 ekrad multisportratt

• Xenonljus med LED bakljus
• Audi connect inkl. biltelefon
• Audi sound system
• 3 zons klimatanläggning
• Parkeringshjälpsystem bak
• Baklucka med aut öppning 

och stängning
• Avt dragkrok

• Genomlastningslucka
• Innerbackspegel aut avblän-

dande
• Mittarmstöd fram
• Färddator med färgskärm
• Audi music interface
• Tonade rutor

Ord pris 389.700 kr 

NU 359.900 kr

2,0 TDI 150 hk quattro

Ord pris 424.800 kr 

NU 389.900 kr

2,0 TDI 190 hk quattro S-tronic

- Scania och även 
andra leverantörer ska 
känna att vi är stora. Vi 
tror att vi får ett bättre 
förhandlingsläge då, 
säger Nicklas Svens-
son, tredje generationen 
på Smålands Logistik 
i Växjö. Men kunderna 
ska känna att vi är rätt 
små och nära. 

Så är det säkert också. 
Det är inte alla kunder som 
anlitar t.ex. A.H.L Johanssons Åkeri AB i 
Skånes Fagerhult som vare sig vet eller 

märker av att företaget 
ingår i en stor koncern med 
455 miljoner i omsättning, 
405 anställda och 200 bilar 
i drift.

Lo som i Logistik 
Det är Börjes-koncernen vi 
talar om. Med huvudkontor 
i Nybro och dotterbolag/
åkerier på ett antal platser 
främst i Småland. Skånes 
Fagerhult är undantaget. 
 Lodjuret är den gemen-

samma symbolen för alla. 
 - Lo som i logistik, säger Nicklas. Lo-

djuret som är kraftfullt, målmedvetet och 
lyhört precis som vi vill vara. 
 Åkeriet startades av Nicklas morfar 
Börje Johansson med en lastbil 1947. 
 - Åkeriet växte och morfar drev det till 
mitten av 80-talet. Idag är Gunvor Munck 
VD för koncernen. 

Blandad verksamhet
Koncernen har idag en mycket blandad 
verksamhet. 
 Sune Carlssons Åkeri i Åryd har 
egen bergtäkt och jobbar huvudsakligen 
med entreprenader och transport av 
timmer och flis. Man har egen flyttbar 
bergkross och hjälper även andra företag 
att krossa bergsmassor.
 Smålands Logistik bedriver fjärr-
trafik för Schenker på ett geografiskt 
verksamhetsområde som sträcker sig 
från Småland till Mellansverige.
 Duvemåla Åkeri bedriver distribution 
för Schenker, har trafik mellan Växjö och 
Skåne och firmabilstrafik för VVS-gros-

sisten Dahls.
 A.H.L. Johanssons Åkeri i Skånes 
Fagerhult bedriver fjärrtrafik mellan 
Skåne och Dalarna och distributionstrafik 
i trakten, framför allt av livsmedel.
 Börjes Packhus, där systern Char-
lotta Ahlkvist är VD, har 16.000 m2 lager-
yta i Nybro och Ljungby för pallager och 
fristapling och bedriver e-handel för ett 
stort antal företag.
 
Börjes värderingar gäller
Koncernen har vuxit kraftigt sedan mor-
fars tid, både genom ”egen kraft” och 
genom uppköp. Men fortfarande är det till 
stor del de värderingar som morfar Börje 
formulerade som gäller för verksamhe-
ten:
 Kom ihåg - kunden är inte beroende 
av Dig, det är Du som är beroende av 
honom för Din existens - det är ju också 
han som betalar Din lön.
 Kunden är inte en person som Du ska 
imponera på eller övertyga om att Du vet 
bättre än han. 
 Men när han kommer till Dig är han 
Din gäst, behandla honom som Du skulle 
vilja bli behandlad när Du är gäst.
 - Det är viktigt att vi har 100 % nöjda 
kunder och 100 % nöjd personal, säger 
Nicklas. 
 - För att nå upp till vår målsättning 
som morfar formulerade har vi ett intimt 
samarbete med våra kunder. Det är 
inte alltid för att han ska kunna få sin 
leverans så snabbt som möjligt. Det kan 
lika gärna innebära att han får vänta en 
halvtimme extra för att vi tillsammans 
kan uppnå något annat, t.ex. en bättre 
rutt som spar tid, pengar och bränsle. 
Och därmed är mindre miljöstörande. 

RME sedan fem år
Det var dialogen med kunder som gjorde 

att man började gå över på RME redan 
för c:a 5 år sedan.
 - Vi började med RME redan innan 
Scania hade lyft fram det som ett miljö-
vänligare alternativ. Det var ett par kun-
der som krävde det. 
 - Vi började testa på ett par bilar och 
hade inga som helst problem. Inte ens 
under de kalla vintrarna runt 2010. Men 
vi hade förstås en fördel i att våra bilar 
nästan aldrig stod still så länge att de 
hann kallna.
 Idag går ungefär hälften av bilarna på 
RME och andelen kommer att öka efter 
hand som bilbeståndet byts ut. Och det 
gör det i rask takt.

 - 20-30 bilar om året brukar vi köpa. 
Senaste tillskotten är en Scania 490 och 
en 580, båda för RME-drift. 
 Satsningarna på en mer miljövänlig 
verksamhet kommer att fortsätta, men 
exakt hur det tar sig uttryck går inte att 
säga i dagsläget. 
 - Det händer ju mycket på bränsle-
fronten, säger Nicklas. Men den skatt 
som lades på RME vid årsskiftet var inte 
i miljöns intresse. 
 - Vi skulle behöva en större tydlighet 
från myndigheternas sida. Staten har väl-
digt stora möjligheter att styra upp detta. 

Scania 76
20-30 nya bilar om året. Men det finns 
en som aldrig verkar bytas ut. En Scania 
76 som används för att köra släpvagnar 
in och ut ur verkstaden. En raritet som 
fortfarande är i tjänst.
 - Det är praktiskt, säger Nicklas. 
Den är inte registrerad och kan därför 
inte lämna området. Så den finns alltid 
tillgänglig här.

Nicklas Svensson
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Ordertecknarfesten 13/3
Med kunden i focus
Att ha kunden i focus kan tyckas 
självklart i alla servicenäringar. 
Men kanske är det särskilt viktigt 
när man som Atteviks Lastvagnars 
Tranåsverkstad ligger nästan på 
gränsen för företagets geografiska 
verksamhetsområde. Och dessutom 
i en trakt med ett sedan länge mins-
kande lastbilsbestånd.

- Du ska väl ha 
bilder också, säger 
Stefan Strigner, 
servicechef i 
Tranås när Atten-
tion är på besök. 
- Det ser ut som tu-
san i verkstan men 
det står vi för, för vi 
har väldigt mycket 

att göra.
 Och visst verkar det vara en hel del 
att göra. En helrenovering på en motor, 
en buss som behöver ses över, byte av 
bromsar på en lastbil. Det är några av de 
projekt som pågår under den här dagen. 
 Det kan ju tyckas stämma dåligt med 
traktens minskade lastbilsbestånd, men 
faktum är att Tranåsverkstaden trots det 
har lyckats behålla och t.o.m. öka voly-
men.
 - Jag kan inte riktigt sätta fingret på 
varför vi lyckats hålla uppe arbetsvoly-

Den traditionella Ordertecknarfes-
ten för alla som tecknat sig för en 
ny Scania under 2014 hölls den här 
gången i Atteviks nya bilhall i Näs-
sjö.

God mat, goda drycker och gott sällskap 
var som vanligt huvudingredienserna. 
Liksom god underhållning som den här 

TRANÅS

men, fortsätter Stefan, men det är nog 
så att vi vid sidan av lastbilar och bussar 
även gör en hel del jobb på släpvagnar, 
och den andelen har ökat under senare 
år. Här i trakten finns ju ingen specialise-
rad släpvagnsverkstad. 

Flyttade industrier
Orsakerna till det minskade lastbilsbe-
ståndet är framför allt två. Dels har flera 
stora industrier flyttat utomlands vilket 
gör att det blir mindre transporter till och 
från Tranås. Dels 
har speditionsfö-
retagen försvun-
nit härifrån. Men 
de som finns kvar 
är väldigt trogna. 
 Vi har inga di-
rekt stora åkerier 
på orten här, men 
det förekommer 
att man vid t.ex. 
ett haveri långt borta ändå bogserar hit 
sin bil för att man vill ha den fixad på At-
teviks Lastvagnar och inget annat.
 - Förmodligen för att vi har ett väldigt 
starkt kundfocus. Jag försöker hela tiden  
tänka mig in i hur kunden vill ha det för 
att leverera ett så bra resultat som möj-
ligt. Och jag vet att grabbarna på verk-
stan tänker likadant. 
 - Ett bra jobb är ju den bästa rekla-

men och hittills har vi klarat oss väldigt 
bra i de undersökningar som görs angå-
ende kundnöjdhet.

Nio ska bli tio. Kanske elva.
Idag är man nio anställda på verkstan, 
varav fem mekaniker. Men förstärkning 
är på gång och till sommaren hoppas 
Stefan att man har anställt ytterligare 
en eller två mekaniker. Som lär stanna 
under lång tid framöver.
 Stefan berättar att han nyligen tittade 

på en bild från en resa man gjorde 1995. 
Varenda ansikte på bilden finns fortfa-
rande på Tranåsverkstan.
 - 20 år är ingen lång tid på det här 
stället...
 Både personal och kunder trivs.

Tillbyggnad med nytt kundcenter
Under våren har man tagit i bruk den nya 
tillbyggnaden med kundcenter för att bli 
ännu kundvänligare och ge ett bra första 
intryck.
 - Nu sitter vi också samlade på ett 
bättre sätt än tidigare vilket underlättar 
jobbet väsentligt. 
 - Härom dagen fick vi in en kvinnlig 
lastbilschaufför från Stockholm med ett 
problem som vi skulle åtgärda. Jag bad 
henne ta en kopp kaffe i kundcentret 
medan hon väntade. Bara det var en fin 
känsla. 
 - Tidigare fick vi ta upp dom via spiral-
trappan till vårt lunchrum. Men eftersom 
omklädningsrummet ligger i samma trakt 
kunde man ju stöta på nakna karlar där. 
Det kanske inte alltid var så lämpligt...

kvällen serverades av Cover Funkers.
 Ett 90-tal gäster hade infunnit sig för 
att fira sitt Scania-köp och beskåda den 
nya bilhallen. 
 För att bekanta sig med såväl kunder 
som anställda fanns också Atteviks 
Lastvagnars tillträdande VD Jürgen Vater 
på plats. Han presenteras närmare på 
annan plats i Attention.



Attention 1-2015Attention 1-201510 11

Kaj Inrikes 
Här går alla bilar på HVO

- Det här är en lagom storlek på ett 
företag om man vill lära känna alla, 
säger Jonas Rydström, sedan års-
skiftet VD på Kaj Inrikes i Älmhult. 
Och det bästa är att man är inblan-
dad i alla delar av företaget. 

Som så många andra i den här bran-
schen hade Jonas det hela lite i blodet. 
Hans far hade åkeri i Vislanda. Så Jonas 
började också i branschen, först på Al-
wex där han blev affärsområdeschef för 
Fjärr/partiverksamheten och de senaste 
tre åren som trafikchef på Schenker i 
Värnamo.
 - På de större företagen är arbetupp-
gifterna ofta ganska inrutade och t.o.m. 
lite isolerade. På förra jobbet tror jag inte 
jag pratade med någon chaufför mer än 
10 gånger. Här blir det nästan dagligen. 
Det här ska bli riktigt spännande.
 - Ja, det känns riktigt bra att du är 
här, kommenterar företagets ägare Kaj 
Johansson. 
 Spännande lär det nog bli, för det här 

är ett företag där det alltid händer saker 
och där man gärna vill testa nya innova-
tioner som verkar vettiga. 

Vill gärna vara först
För ett par år sedan kunde vi rapportera 
att Kaj Inrikes var först i Sverige med 
Euro 6-bilar i sin storleksklass. I nära 

samarbete med Atteviks Lastvagnar och 
Scania följdes bilarna upp mycket nog-
grant och med utmärkta resultat.
 Nu var det dags igen. Den här gång-
en med ett nytt bränsle - HVO.
 Kaj visar upp en liten Alwexmärkt 
flaska med klart innehåll som har en 
väldigt svag doft av lacknafta. 
 - Det här är HVO, säger Kaj, och det 
kör alla våra bilar på nu.
 De flesta bilarna fördes över på HVO 
redan när tappen installerades vid års-
skiftet, men för Euro 6:orna fick man in-
vänta ett besked från Scania och Atteviks 
innan man kunde köra igång.
 HVO kan tillverkas på det mesta som 
går att förgasa. Det bränsle Kaj Inrikes 
använder är tillverkat på slakteriavfall, 
d.v.s. sådant som till större delen skulle 
blivit just avfall om det inte blivit bränsle.

Saknar specifikation
Problemet med HVO är att det saknas en 
specifikation av hur det ska vara beskaf-
fat. Och Euro 6-motorer måste certifieras 
för det bränsle de ska köras på. Därför 
var man tvungen att invänta godkännan-
den från Scania och Atteviks. För att det 
inte skulle hända något med garantier 
eller serviceavtal.
 - Men när specifikationerna kommer 
är jag säker på att det kommer att se ut 
så här. Bränslet har precis samma egen-
skaper som diesel men minskar kraftigt 
utsläppen av såväl CO

2
 som partiklar.

 - Det kräver heller inga modifieringar 
av motorer eller extra servicar. 
 - Det kostar idag några ören mer än 
diesel, men den stora vinsten är ju att 
vi inte i onödan förstör vår jord för våra 
efterkommande.

LJUNGBY

Bilar, släp, industrimotorer, truckar...
Atteviks Lastvagnars verkstad i 
Ljungby verkar vara ett populärt 
ställe att serva och reparera bilar. 
Men inte bara det. Hit kommer även 
en och annan buss, släpvagnar, 
industrimotorer och truckar.

- Dagen var fullbo-
kad redan i morse, 
och sedan har det 
bara fyllt på, säger 
Niclas Svensson, 
som är servicechef 
på platsen.
 Det är fredag 
eftermiddag i mars 
när Attention är på 
besök och Niclas har fullt sjå att avstå 
några minuter så vi kan talas vid. Helgen 
närmar sig, snart ska de flesta vara 
lediga ett par dagar, och lördagens be-
manning i verkstan är planerad och klar. 
Men den spricker mitt under vårt samtal. 
Niclas får besked från Scania Assistance 
att det står en bil en bit neråt Halmstad 
som behöver tas om hand och åtgärdas. 
Efter att ha kollat med verkstan i Älmhult, 
som också är fullbokad, beställer han en 
bärgare för att dra bilen till Ljungby och 
åtgärdas där. Efter ett samtal med äga-
ren bestäms att den repareras måndag 
morgon.
 - Vi har ett väldigt fint samarbete mel-
lan Atteviksverkstäderna i trakten, säger 

Niclas. Och inte bara med verkstäderna 
utan även säljarna. Vi kan ju tipsa säl-
jarna om vi får nys om en tänkbar affär. 
Och säljarna är ju ofta ute hos kunder 
och kan tipsa oss om åkarnas tankar, 
funderingar och behov. 

Turné hos åkarna
Men även Niclas har varit ute på besöks-
turné. Både på egen hand och tillsam-
mans med säljaren Mattias Forsell. När 
han började på det här jobbet för ett och 
ett halvt år sedan 
inledde han sin 
verksamhet med 
att resa runt till 
åkare i trakten för 
att bekanta sig 
med dem och ta 
reda på vad de 
ville ha ut av sin 
serviceverkstad. 
 - Jag ville öka 
volymen på verksamheten och tyckte att 
en ”besöksturné” kunde vara en bra idé.
 Det gav resultat och verksamheten 
har vuxit undan för undan. Och i dagarna 
fick man välbehövlig förstärkning när 
Alexander Ström med bakgrund i buss-
branschen började sin anställning. 
 - Jättebra att vi får in en kille med re-
jäl kunskap från bussidan, menar Niclas. 
Det ger oss ytterligare breddad kompe-
tens.

Reparerar allt
Man kan tycka att Ljungby med sitt stra-
tegiska läge utmed E4 skulle vimla av 
stora åkerier. Men så är det inte. 
 - Visst finns det en hel del lastbilar 
här och det kommer även in bilar utifrån 
ibland som fått något problem på vägen.
 - Alla är välkomna hit och vi ger alla 
den bästa service vi kan. Vem som helst 
kan ju bli vår nya kund. Eller kanske tittar 
in nästa gång de åker förbi.
 Men det är som sagt inte bara lastbi-

lar och bussar man jobbar med.
 - Det är mycket med byggnationer 
som skåp, kantlinor, bakgavelliftar och 
lastväxlare också.
 Dessutom ligger Ljungby i industrimo-
torernas centrum. I trakten finns tillver-
kare av truckar, hjullastare och flistuggar. 
Alla drivs av en motor som kan vara av 
märket Scania. Det här biten utgör en 
väsentlig del av verksamheten även på 
Atteviks Lastvagnars Ljungbyverkstad. 
Med motorer som behöver bytas eller 
renoveras. 
 - I första hand är vi förstås en last-
bilsverkstad, jag är stolt över servicetea-
met här som alltid ställer upp och gör sitt 
bästa. Och det verkar som man tycker vi 
gör ett bra jobb, avslutar Niclas. 
 - Scaniaåkarna kommer ofta hit när 
de behöver service eller reparationer 
utförda. Men vi har också åkare som inte 
har en enda bil av vårt märke men som 
ändå lägger all service och alla reparatio-
ner här. Så där kanske vi bidrar till att de 
köper Scania nästa gång...

Kaj  Johansson och Jonas Rydström

På tappen vid Kaj Inrikes kan man 
tanka alla sorters ”diesel”.
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Grattis!
Sveriges bästa Scania Service-Team!
I mars avgjordes den andra regionfinalen i Scania Top Team 
2014-2015 i Bratislava. ”Snoddas drängar” från Atteviks 
Lastvagnar i Jönköping kammade hem segern med god 
marginal.

Tillsammans med nio andra lag från Europa avgjordes den andra 
regionfinalen av tre i Bratislava. I stenhård konkurrens med mycket 
högrankade Top Team-länder i  Europa vann team ”Snoddas 
Drängar” övertygande, med hela tolv poäng före andrapristagaren 
”Low rider” från Österrike. 
 Tävlingsstationerna bestod av fyra kombinerade teori- och prak-
tikstationer samt en teoristation. 
 - Laget presterade bra i alla momenten, vilket gjorde det möjligt 
för dem att vinna med en hedrande marginal, säger Gunnar Carls-
son, tävlingsansvarig för Top Team i Sverige.
 ”Snoddas drängar” och även andra Attevikslag, har under lång 
tid legat i topp i de svenska uttagningarna. 2011 stod de överst på 
prispallen och för två år sedan knep de tredjeplatsen. 
 Atteviks Lastvagnar har gjort en medveten och proaktiv satsning 
på rekrytering och utbildning av fordonstekniker, både för aktuella 
och framtida behov. Top Team-aktiviteterna har tillsammans med 
ordinarie Scania-utbildning varit en del av denna strategi.  
 För att lyckas bra i Top Team krävs breda kunskaper inom både 
lastbilar, bussar, marin- och industrimotorer. Top Team handlar om 
både kunskapsbredd och kunskapsdjup. Dessutom är samarbetet i 
teamet avgörande för att nå ett bra resultat. 
 - Vi har alla mer än tio års erfarenhet som servicetekniker. Vi är 
ett sammansvetsat gäng som trivs i varandras sällskap och har en 
öppen kommunikation. Det gör det lätt för oss att lösa ett problem 
eller en uppgift, säger lagets coach Johan Södergård. Vi kom till 
Bratislava med inställningen att vi kunde gå hur långt som helst och 
det ser vi resultatet av nu. 
 Nu återstår världsfinalen i Södertälje den 3-5 december. 
 - Vi känner oss oerhört laddade för världsfinalen. Vi har många 
olika kunder i vår verkstad och vi försöker alltid överträffa kundens 
förväntningar. Nu har vi ett antal månader att vässa oss ytterligare, 
säger lagledaren Fredrik Liljeberg.

Johan Södergård Fredrik Liljeberg Niklas Almkvist Joakim Edlund Stefan Persson Mikael Olsson
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Där berget blir till sand

Klockan är kvart över sex på ons-
dagsmorgonen och styrkan på 
Forserums Berg & Grus är samlad 
för att påbörja dagens arbete. Som 
förstås består av diverse transpor-
ter, huvudsakligen med utgångs-
punkt från den egna bergtäkten i 
Forserum.

En stund senare står de tre Scaniabilar-
na på rad i gropen för att bli lastade. 

 Rickard Nybell står först i kön och 
kommer därför först iväg. Bil och släp 
är lastade med bergkross och målet är 
gamla folkparken i Nässjö som nu är 
borta och ska bli bostadsområde. Först 
är det gator, vatten och avlopp som ska 

på plats. 
 Rickard sitter i sin nästan nya Scania 
- en två månader gammal R730 - och 
verkar trivas utmärkt med det.
 - Jag ska inte klaga på den gamla 
bilen, säger han, men det här är skillnad. 
Det är ju förnämligt med automatlåda 
och den har en fantastisk segdragning. 
 Bil och släp är utrustade med auto-
matkassett vilket väsentligt underlättar 
arbetet på mottagningsplatsen där det 
antagligen skulle vara ganska kompli-
cerat att komma in med ett traditionellt 
påbyggt släp. 

Gjuteri
Ytterligare en bil är utrustad på samma 
sätt, dock inte den R560 som Urban 
Johansson rattar när han ska iväg och 
bättra på ytan på en grusväg några mil 
bort.
 Urban är tredje generationen Johans-
son i företaget. 
 - Det var farfar Ivar som startade det 
i slutet av 50-talet. Men då var det inte 
åkeri. 
 På Ivars marker fanns en grusfyndig-

het så han beslöt helt enkelt att starta 
ett betonggjuteri. Det mesta av råvaran 
fanns ju på fastigheten. Det som 
framställdes i gjuteriet var be-
tonghålsten och gångplattor. 
 - Men marknaderna föränd-
rades; betonghålsten an-
vänds inte i stor utsträckning 
längre och gångplattor finns betydligt 
billigare masstillverkade. 
 Men gruset fanns ju kvar och kunde 
säljas till både företag, kommun och 
privatpersoner. 
 - På 1970-talet kom man på berget 
och det var förstås en besvikelse. Det 
innebar ju att gruset höll på att tryta. Det 
visade sig trots allt vara en positiv vänd-
ning. 1994 började vi med bergtäkten 
och det är berget som fått företaget att 
växa. 

Tre bilar. Och en i reserv.
- Tidigare hade vi bara en bil, säger 
Urban, men nu har vi tre. Och en i reserv 
om någon av de ordinarie står still eller vi 
behöver förstärkning. 
 - Jag fick en ny bil 2000 och det var 

då vi ökade till två bilar. Och sedan har 
det fortsatt. 
 Varje dag går det ut 20-30 fullastade 
ekipage med bergmaterial från täkten 
på de egna bilarna. Till det kommer den 
kvantitet som andra åkerier hämtar. 
 Den egna krossen i täkten kan fram-
ställa ett flertal olika kvalitéer och upp till 
fyra kvalitéer i samma process. 
 Berget består av s.k. gnejsgranit 
som är en ganska hård bergart. Den är 
mycket lämplig t.ex. som vägmaterial.
 Produktionen i bergtäkten pågår året 
om men givetvis finns det säsongsvaria-
tioner beroende på byggaktiviteter och 
annat. 

Snart dags för fjärde generationen
- När det är lite mindre beläggning får 
min bil stå i första hand, säger Urban, 
så då får jag ägna mig åt annat, t.ex. på 
kontoret.
 Behjälplig på kontoret är också fadern 
Kenneth Johansson. Det är fortfarande 

han som äger företaget, och han jobbar 
även med bergtäkt och lastning bland 
annat. 
 Tankar finns förstås på att ta över 
verksamheten men i vilken form är ännu 
inte klart. 
 Urban har jobbat 33 år i företaget.

 - Jag började som 16-åring direkt 
efter skolan, säger han. Till en början 
jobbade jag en del i gjuteriet och med att 
köra hjullastare. 
 Vid 19 års ålder tog han erforderliga 
körkort och började köra lastbil, vilket 
han fortsatt med sedan dess. 
 Vid Attentions besök på företaget 
finns även sonen Adam med. Han går 
fortfarande i skolan - Nifsarpsskolan i 
Eksjö - där man utbildar ungdomar som 
vill jobba inom transportbranschen.
 Adam har siktet klart inställt.
 - I juni är jag klar med skolan och 
räknar med att börja på företaget. 
 - Så då blir reservlastbilen ordinarie 
igen, säger Urban.

Urban Johansson

Rickard Nybell

Välkomna till AtteviksGolfen i Hok!
AtteviksGolfen kommer i år att gå av stapeln den 14 augusti på golfbanan i Hok.

Under sommaren kommer vi att skicka ut mer detaljerad information och formulär för anmälan.

Vill du redan nu vet mer är du välkommen att kontakta 

Göran Gustavsson på tel 036-34 89 71.
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Här får du snabb informationen om vad som händer på Atteviks 
Lastvagnar.

På www.facebook.com/Atteviks.Lastvagnar hittar du aktuella kampanjer, nylevererade 
bilar, gjorda och kommande aktiviteter o.s.v. Och så förstås en massa kommentarer 
från folk som följer oss.
Välkommen att titta in!

Följ oss på Facebook!

Lastbilar, korv och tårta
Det finns många bra skäl att besöka 
Attevikskaravanen. Det främsta är 
naturligtvis att titta på de lastbils-
ekipage som finns där, 
ta del av nyheterna, 
känna på bilarna 
och kanske t.o.m. 
ta en provtur. Of-
tast kan man ju 
inte göra det på 
hemmaplan när 
det gäller nybilar.

Ett annat skäl är förstås 
att man träffar en massa kompisar 
och kollegor i branschen som man kan 
prata om livets väsentligheter med. An-
nat också för den delen. 
 Ett tredje skäl är att få sig en korv el-
ler två. Och oftast finns både Bullen och 
Vaggeryd representerade. 

 I det här fallet fanns det ytterligare 
åtminstone ett skäl - en god bit tårta mitt 
i veckan. 

 
Invigning

Anledningen till tårtan 
var att det förrättades 

invigning av Tran-
åsanläggningens 

nya kundcenter 
i samband med 

karavanen. En re-
jäl tillbyggnad som 

både underlättar arbetet 
på verkstaden och ger kunderna 

ett gott första intryck med möjlighet att ta 
sig en kopp kaffe under ev. väntetid och 
kanske ta en tur i shoppingavdelningen 
för att hitta några fina Scaniaprylar.
 Dagen till ära lämnades också 15 % 
rabatt på hela sortimentet. 

Tema anläggning
Temat för Attevikskaravanen var anlägg-
ning och Tranås var sista anhalten. Tidi-
gare hade karavanen dragit fram både i 
Älmhult, Ljungby, Växjö, Jönköping och 
Nässjö. 
 Fyra tipp- och lastväxlarbilar med släp 
fanns på plats för intresserade åkare 
och chaufförer. Alla i Scania-komplett-
utförande.
 En Scania R520 6x2x4 med lastväx-
lare och asfaltspåbyggnad. En Scania 
R580 LB 8x4*4 med Joabs nya 26 tons 
lastväxlare och MFC-drag, som innebär 
att alla ledningar är samlade i själva 
draget utan extra kablar och slangar att 
hålla reda på. Både el, luft och hydraulik.
 - Just nu har vi ju inga lika stora 
nyheter som t.ex. när Euro 6:orna kom, 
säger Ulf Petersson, försäljningschef på 
Atteviks Lastvagnar, men alla har ju ännu 

inte hunnit känna på t.ex. Opticruise, 
farthållare med Active Prediction och 
andra finesser, och då är förstås det här 
ett gyllene tillfälle. 
 
Provkörning
En av de som passade på att ta en prov-
tur var Johnny Landström som i och för 
sig inte funderade på att köpa bil, men 
som ändå var intresserad.
 - Jag hade eget åkeri här i Tranås 
för 10 år sedan och körde för Bilspedi-
tion. Men det är avvecklat så nu kör jag 
styckegods som anställd. 
 Provturen med 60 tons last utföll i alla 
fall till belåtenhet. Segdragningen, kom-
forten och den tysta gången var sådant 
som imponerade.

Off-Road
En intressant nyhet var de nya off-road-
ekipagen. Två stycken Scania G490. 
Den ena utrustad med Zetterbergs dum-
per i nya utförandet. Den andra med hyd-
raulik för tipptrailer.
 Off-road-bilarna har i och för sig fun-
nits redan tidigare, men reglerna har nu 
ändrats så att man inte behöver ha driv-
ning på alla hjulen, vilket kan göra dem 
intressanta för betydligt fler. 
 Utmärkande är bl.a. den höga fri-

gången för att på ett bra sätt kunna ta 
sig fram i oländig terräng. Vidare är de 
utrustade med rejäla hasplåtar, fotsteg i 
gummiupphängning, väl skyddade strål-
kastare och dolt bakom främre nummer-
plåten en rejäl anslutning för bogserlina. 
Är man ute i svår terräng går det förstås 
att köra fast även med en Scania Off-
Road. 

Scania Hyr
På plats under karavanen fanns också 
en bil från Scania Hyr. 
 - Nu ska vi ta upp den tråden igen, 
säger Ulf Petersson, fast på ett lite annat 
sätt än tidigare. 
 - Scania har ju i Göteborg ett rejält 
antal bilar av olika slag för uthyrning. 
Dessa får vi nu tillgång till och slår det 

väl ut, kan vi så småningom ha några 
stationerade på våra anläggningar i 
Småland.
 
Högtryck på kvällen
Det var inte bara vädret som kunde ståta 
med högtryck under karavanen i Tranås. 
Det var även högtryck på besökarna.
 - På dagen var det ju lite lugnt säger 
Ulf Petersson. Det är ju goda tider i an-
läggningsbranschen just nu, så då måste 
både åkare och chaufförer vara ute och  
jobba. 
 - Men när arbetsdagen närmade sig 
sitt slut blev det full rulle. En riktig succé-
karvan, avslutar Ulf.
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Nyleveranser Här ser du några av de bilar vi  levererat under vintern och våren.

Zenno Transport har investerat i en ny Scania 
R580 6x4 timmerbil. Byggnationen utfördes av 
Bergs Fegen. 

Rosenlunds Åkeri i Jönköping har förnyat sin 
flotta med en ny distributionsbil Scania 
P280DB4X2 med skåp från Närko.

Växjö Åktrans valde en Scania G490 6x2*4HSA. 
Byggnationen utfördes av JOAB och lackeringen 
av Sunnerbo Lackering i Markaryd.

Christer Kallin Åkeri AB har köpt en ny Scania 
P450LB6x2*4. Byggnationen liftdumper med 
kran byggt av LAXO. 

Vigo Edbergs Transport AB i Lessebo har köpt 
en ny Scania R580LB6x2*4MNB med 2-pedals 
Opticruise, Ecorole och Grönt Kort. Byggnation 
med öppningsbara sidor från GEHAB i Alvesta.

Jämjö Gräv & Schakt AB valde en Scania 
R520 8x4*4HNA. JOAB utförde byggnationen.

Transportservice i Häradsbäck har köpt en 
RME-förberedd Scania R580LB6x4HNB med 
2-pedals Opticruise. Timmerredet är byggt av 
Bergs Fegen, kranen är av märket Epsilon.

Jönköpings Tungtransporter har investerat i en 
ny Scania R520 6x2 dragbil.

Stig Holm Åkeri AB har köpt en ny Scania 
R450LB8X4*4. Byggnationen, en betongrote-
rare, har MSM i Månsarp monterat.

Forserums Berg & Grus har köpt ett nytt ekipa-
ge. En Scania R730LB8x4*4 med kassettbygg-
nation från SLP. 

Skogstöms Åkeri AB i Alvesta valde en Scania 
R580 6x2*4 för drift av RME. Byggnationen 
utfördes av Norfrig i Tomelilla.  

Fellessons Bygghandel har köpt en ny Scania 
G360LB6x2*4HNB med Highlinehytt, 2-pedals 
Opticruise och RME-drift. Byggnation från 
GEHAB med fast flak med aluminiumlämmar 
och Palfinger 18002 kran.

Sjögrens Åkeri i Lessebo valde en Scania 
R580 6x2*4. Byggnationen utfördes av Limetec i 
Finland. Sunnerbo Lack i stod för lacken. 

Eksjöhus AB har köpt en ny Scania 
R520LB6x2*4 med visirbyggnation från Eksjö 
Maskin & Truck AB. 

Rosenlunds Åkeri i Jönköping har införskaffat 
en ny fjärrbil Scania R490LB6x2*4 med växel-
flaksrede från Gehab.  

Anders Sigfridssons Åkeri valde ett komplett 
ekipage, både bil och släp med byggnation ifrån 
PLS. Bilen är en Scania G490hK 6x2*4. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg valde en Scania P 320LB4x2HNA. 
Byggnationen utfördes av Autokaross i Floby.

Magnus Karlsson i Tävelsås valde en ny Scania 
R730 8x4. Byggnationen utfördes av Joab i 
Lessebo.

RBH Transport i Taberg valde en Scania 
R580LA6X2MNB dragbil. 

Rosenlunds Åkeri i Jönköping har införskaffat en 
ny Scania R490LB6x2*4. Skåpsbyggnation med 
C-lås och dubbla lastplan från PLS.

Nässjö Budservice har köpt en ny Scania. En 
R490LB6x2*4 komplett  med PLS skåp och 
RME-drift.

Skogstöms Åkeri AB i Alvesta valde en Scania 
R580 6x2*4 för RME-drift. Byggnationen utför-
des av Norfrig i Tomelilla.

Montestrada Transport AB i Älmhult har köpt en 
ny Scania R450LA4X2MEB dragbil.

Vigo Edbergs Transport AB i Lessebo har köpt 
en ny Scania R580LB6x2*4HNB med Highline-
hytt och tvåpedals Opticruise. Lastväxlaren är 
påbyggd av JOAB i Lessebo. 
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Jürgen Vater
ny VD från 4 maj

  Nya på jobbet
Lena Ekström
Ekonomiansvarig

Ibrahim Sawan
Växjö

Mats Hultgren
Servicechef

Några aktuella begagnatfordon

Dennis Johannesson
Jönköping

Alexander Ström
Mekaniker i Ljungby

Jonas Malm
Nässjö

Det är en man med spännande 
bakgrund och gedigen erfarenhet 
från lastbils- och transportbran-
schen som tillträder VD-jobbet på 
Atteviks Lastvagnar den 4 maj. 
 
Jürgen Vater är namnet på denne 47-åri-
ge göteborgare som varken kan tänka 
sig byta hockeylag eller dialekt, men som 
byter både jobb, lastvagnsmärke och 
bostadsort. 
 Hans bana inom branschen började 
redan i unga år då han fick anställning 
på experimentverkstaden på lastvagns-
fabriken i Göteborg, där han medverkade 
i utvecklingen av dieselmotorer. 
 Efter en tid utomlands, vidareutbild-
ning och några år som företagare med 
egna transportfirmor återvände han till 
ursprunget på lastvagnssidan.
 2002 blev Jürgen Vater eftermark-
nadsdirektör för Afrika och Mellanöstern.

 2007 blev han regionansvarig för 
både lastvagnsförsäljning, eftermarknad 
etc i Nordafrika och Mellanöstern. Där 
har han jobbat med privata återförsäl-
jare och det mesta från enbilsåkare till 
megaflottor och myndigheter. 2012 med 
ansvar för koncernens fem lastvagns-
märken på marknader inom Sub-Sahara 
Afrika. Kontrasten är stor. Ena dagen 
arbete med de fattigaste marknader för 
att sedan jobba med de rikaste och mest 
välutvecklade marknader i värden med 
samma krav som hos oss. 
 - Av naturliga skäl har det blivit väldigt 
mycket resande så det ska bli skönt att 
framöver få vara mer på hemmaplan. 
 - Det ska bli väldigt spännande att få 
jobba med Atteviks Lastvagnar. Företag-
et har stora ambitioner och satsar myck-
et för framtiden. Företagets goda renom-
mé når ända till oss i Göteborg långt ifrån 
verksamhetsområdet.

Lena Ekström 
är sedan mit-
ten av februari 
ekonomiansva-
rig på Atteviks 
Lastvagnar 
och medlem i 
ledningsgrup-
pen.

- Det här jobbet känns jättebra och som 
en ny utmaning i livet, säger Lena.
 Med bl.a. tio års verksamhet inom 
revisionsbranschen har hon förstås gedi-
gen erfarenhet inom området. 
 Under senare år har hon dessutom 
jobbat inom både industri- och IT-företag 
med såväl ekonomi som personalfrågor. 
 Närmast kommer Lena från en tjänst 
som ekonomiansvarig på IT-företaget 
Evry i Huskvarna.

- Skitbra. 
Omväxlande 
och kul, tycker 
Dennis Johan-
nesson om 
sitt nya jobb  
på Atteviks 
Lastvagnar i 
Jönköping.

Dennis började som serviceman/meka-
niker i februari och det var hans debut i 
lastbilsbranschen. 
 Utbildningen var till CNC-operatör, 
men intresset för bilar tog över och Den-
nis växlade om.
 - Senast har jag jobbat med bilrekon-
ditionering och då var det personbilar det 
var frågan om. 
 - Den största skillnaden nu är att 
grejorna väger lite mer på lastbilarna. 

Mest bus-
sar har det 
varit genom 
åren för Mats 
Hultgren som 
började som 
servicechef i 
Jönköping 27  
februari.

Han ”började skruva” redan 1989 på 
Setra-bussar. Gick så småningom över 
till att köra buss samtidigt som han skötte 
vagnparken på Karlssonbuss i Vaggeryd.  
Det har också blivit en del lastbilsjobb, 
bl.a. på Svenstigs i Värnamo.
 De senaste åren har han varit verk-
stadschef på Neoplan i Jönköping.
 - Det här jobbet känns jättebra, säger 
han. Med fin stämning och bra kollegor. 
Men lite mer bussar ska vi nog få in...

Sedan början 
av februari är 
21-årige Ibra-
him Sawan 
anställd som 
mekaniker 
på Atteviks 
Lastvagnar i 
Växjö.

Ibrahim kom ganska nyligen från Jorda-
nien där han utbildat sig till mekaniker 
och jobbat som sådan med huvudsaklig 
inriktning på det elektriska.
 - Intresset för att skruva har funnits 
ända sedan jag var liten, säger han. När 
jag fick leksaker som barn så var första 
åtgärden att skruva isär dom. Oftast fick 
jag ihop dom igen.
 - Nu är jag allmänmekaniker, men el-
inriktningen kanske återkommer senare.

- Det är både 
likt och olikt 
det jag hållit 
på med tidiga-
re säger Alex-
ander Ström 
som började 
sitt nya jobb 
den 2 mars.

Alexander kommer närmast från Keolis 
i Stockholm där han jobbat som meka-
niker med bussar av ett flertal märken. 
Frun, som är lärare, flyttade hit med bar-
nen redan vid årsskiftet, och Alexander 
tittade in på Atteviks Lastvagnar som han 
hört talas om. Och fick jobb direkt. 
 - Jag har alltid gillat att skruva på 
saker och ting, säger Alexander. 
 Förutom bilarna på jobbet är person-
bilar, MC och båtar favoritobjekten.

20 år, bosatt i 
Rydsnäs och 
sedan några 
månader  
anställd som 
mekaniker 
på Atteviks 
Lastvagnar i 
Nässjö.

- Jag trivs som fisken i vattnet, säger 
Jonas om sitt jobb på Atteviks. 
 - Det här har alltid varit ett stort 
intresse och även hemma blir det en del 
skruvande. Farsan kör ju rally och själv 
har jag kört en del folkrace.
 Folkracen fick han förstås dra ner på 
för att prioritera utbildningen på Nifsarps-
gymnasiets linje för lastbilar och mobila 
maskiner.
 - Men jag tar nog upp det snart igen.

På Atteviks BEG CENTER i Jönkö-
ping hittar du ett av de bästa sorti-
menten av begagnade lastbilar.
 
Där kan du få en samlad bild av utbudet, 
känna och titta på bilarna, och kanske ta 
en provtur. 
 Samtliga fordon är ordentligt genom-
gångna. På vissa lämnar vi t.o.m garanti 
- Scania Approved.
 Johan Södergård ansvarar för verk-
samheten och honom når du på tel 
036-34 89 02 eller 
johan.sodergard@atteviks.se.

Begagnat

På de här hemsidorna hittar du våra 
begagnade fordon. Vi annonserar även i 
tidningen Trailer. 

blocket.se
mascus.se

atteviks.se
scania.se
trailerbeg.se

Scania R500, Kylbil, Årsmod 2008, 
Euro 4, 81.000 mil.

470.000:- ex moms

Scania R480, Kylbil, Årsmod 2009, 
Euro 5, 93.500 mil.

320.000:- ex moms

Scania R500, Lastväxlare, Årsmod 2005, 
Euro 3, 76.300 mil.

350.000:- ex moms

Scania R560, Tippbil, Årsmod 2010, 
Euro 5, 24.600 mil.

1.250.000:- ex moms
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Tävling

RME, LNG, CNG, HVO...
...och Växjö Lakers!

Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • Bi-xenonstrålkastare med kurvljus och LED-varselljus 
• Dekorinlägg i ädelträ Burr walnut • Elbaklucka • Keyless Access • Luftfjädring • 
Läderklädsel Vienna • Lättmetallfälg Arica 18" • Parkeringsvärmare, fjärrstyrd • 
Parkeringssensorer fram och bak • Stolar fram med elektrisk 14-vägs inställning

Touareg V8 TDI från 649 900 kr.   

Finns även i Business Edition 
Touareg V6 TDI 204 hk. från 399 900 kr.   

Touareg.  
Ingen utmaning är för stor.

 4 654 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN 

KRONOR *

 3 660 
LEASING FRÅN

KRONOR **

Bränsleförbrukning blandad körning 9,1 l/100 km. CO
2
-utsläpp 239 g/km. Miljöklass Euro 5. *Indikativt örmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. **Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, 

rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Atteviks Jönköping 
Tel: 036-34 88 80

Atteviks Växjö 
Tel: 0470-75 31 30

Atteviks Ljungby 
Tel: 0372-267 75/76

Atteviks Nässjö 
Tel: 0380-55 63 00

Atteviks Tranås 
Tel: 0381-66 29 00

Atteviks Älmhult 
Tel: 0476-511 11/15

Grattis!

Skicka in sidan med din lösning till Atteviks Lastvagnar AB, 
Cecilia Lundberg, Box 2122, 550 02 Jönköping eller maila till 

marknad@atteviks.se. Senast den 15 maj vill vi ha din lösning.

1 x 2

1

2

3

4

1. Ett av våra serviceteam vann svens-
ka Top-Team 2014-2015. Vilket?

1. Snoddas Drängar, X. Enslingarna, 
2. Lag Torsvik

4. Forserums Berg & Grus har inte 
alltid varit åkeri. Vad var det först?

1. Släpvagnstillverkare, X. Betonggjuteri, 
2. Bilverkstad

3. Kaj Inrikes kör på ett relativt nytt 
bränsle. Vad tillverkas det av?

1. Sockerbetor, X. Torv, 
2. Slakteriavfall

2. Den 4 maj får Atteviks Lastvagnar ny 
VD. Vad heter han?

1. Jürgen Vater, X. Ingemar Eriksson, 
2. Bert Moberg

Vinnarna i Attention-tävlingen 
nr 3-2014:

Allan Henriksson, Lekeryd
Mats Sandell, Hult

Göran Åkesson, Månsarp
Per-Erik Svensson, Tranås

Lars-Åke Gustavsson, Forserum

Det var hemmaplan för de drygt 20 
närvarande åkarna, huvudsakligen 
från Växjö och Åseda när årets ATP-
turne drog igång. Den 17 februari 
samlades man på Vida Arena i Växjö 
förbättra sina kunskaper om dagens 
och den nära framtidens bränslen 
för sina bilar.

För dagens 
information 
hade man kall-
lat in Scanias 
främste expert 
på området  - 
Johan Améen, 
affärsansvarig 
för alterna-
tiva bränslen 
på Scania-Bilar 
Sverige.

Biodiesel
RME var förstås bekant för de flesta av 
åhörarna även om alla inte har prövat 

på det. Men det är ett bränsle som går 
starkt framåt och den svensktillverkade 
produkten, gjord av rapsolja, håller idag 
en mycket hög kvalité. 
 Idag finns också Euro 6 Scania-bilar 
för RME-drift i ett antal storlekar, för att 
passa alla typer av åkare. Äldre Scania-
bilar kan man i regel köra på RME utan 
vidare (med mindre modifieringar), men 
med Euro 6 är det så att varje motor 
måste certifieras för det bränsle den är 
tänkt att köras på. 
 Beslutet att köra på RME måste alltså 
tas i samband med beställningen av bil. 
De anpassningar som görs kostar inget 
extra.

Biogas
Gas är också ett bränsle på frammarsch. 
I första hand för bilar med mer lokalt 
verksamhetsområde eftersom räckvid-
den för den idag vanligaste gasen (CNG 
- komprimerad gas) i regel inte är mer 
än c:a 30 mil. Nu finns emellertid även 
tankar till Scania för gas i flytande form 

(LNG), där tanken fungerar som en stor 
termos som håller gasen flytande genom 
nedkylning till -162°. Det ger en räckvidd 
på bortåt 100 mil.
 Man håller också på att utveckla 
Scania-motorer i den större klassen för 
att gas ska bli ett attraktivt drivmedel 
även på t.ex. fjärrtrafik.

HVO
HVO är en ny syntetisk diesel som hu-
vudsakligen tillverkas av slakteriavfall. 
 - Det finns ännu ingen standard för 
HVO, säger Johan Améen, men så snart 
det finns en sådan kommer vi att utveck-
la motorer för HVO också. 
 - Det räcker inte med ett bränsle för 
att ersätta den fossila dieseln och bevara 
vår fina natur. Vi behöver alla de nya 
bränslena avslutar han.
 Mer om HVO kan du läsa på sid 10.

3-0 till Växjö Lakers
Det fanns förstås en anledning till att den 
här träffen hölls i Vida Arena. Kvällen 
avslutades med toppmötet mellan Växjö 
Lakers och Frölunda, 3.a resp 2:a i SHL-
tabellen. 
 Det blev en spännande tillställning 
och perfekt avslutning på kvällen när 
Växjö tog hem den viktiga segern med 
3-0.

Rätt rad i Attention-tävlingen 
nr 3-2014:

1: X, Rudenstams Parti startade 1947

2: 2, Eco-Bränsle ligger i Karlshamn

3: 1, Älmhults / Ljungbys nya säljare 
     heter Mattias Forsell

4: X, Atteviks Grill var den 29 augusti

Vi önskar 
alla våra 
läsare en 
trevlig 
sommar 
och en 
skön 
semester!



Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds 

försändelsen med ny adress på baksidan.

Returadress: Atteviks Lastvagnar AB, 
Nicklas Arvidsson, Box 2122, 550 02 Jönköping

Jönköping Lampv. 1, tel 036-34 89 00  

Växjö Söderleden 2, tel 0470-75 31 00 

Tranås Holavedsv. 14, tel 0140-38 46 00  

Ljungby Kungsg. 66, tel 0372-267 70 

Nässjö Egnahemsg. 42, tel 0380-55 63 00  

Älmhult Skolg. 8, tel 0476-511 00

ISO 
14001

ISO 
9001

”ett kvalitetsbegrepp”

Erbjudanden
från servicemarknaden
Möt sommaren i nya kollektionen 
från Scania Truck Gear

Kalibrering av ditt Dräger Alkolås

Har du fått ett stenskott i vindrutan eller
behöver hela rutan bytas ut?

Glöm inte att besikta och kontrollera Ac:n i
ditt fordon inför sommaren!T-shirt

Keps

239:- artnr 2405825

144:- artnr 2404896

450:- K17005004

2300:- arbete och bromsklossar

2300:- arbete och bromsklossar

K10018001

G21108013BPW1

Dags för nya bromsar?

Fleet Management

Byte av bromsklossar en axel bil

Byte av bromsklossar en axel släp BPW 19,5 tum

Det är detaljerna som gör det!
Tomgång, kraftig inbromsning eller frirullning - vad kan du 
ändra på? Förbättrat körsätt kan bidra till 10 procents förbätt-
rad bränsleekonomi.

Uppföljning
Översikt över fordonsparken och tillsynsplanering.

Analys
När du vill analysera förare och fordon.

Kontroll
Möjlighet att se var dina fordon är och har varit.

Du vet väl att du kan kalibrera ditt Alkolås till ett förmånligt pris.

Tveka inte att kontakta oss. Vi utför tjänsten i samarbete med 
försäkringsbolagen på samtliga driftställen.

I Jönköping och Växjö reparerar, servar och kontrollerar vi era 
kylaggregat på bussar, bilar och släp.

Alla priser exkl moms.


