
JÖNKÖPING

VÄXJÖ

KALMAR
Nybro

Nässjö

Tranås

Ljungby

Älmhult

”ett kvalitetsbegrepp”

Jubileumsveckan
Läs mer på sid. 10-11

Bränslen för alla motorer
Läs mer på sid. 3

Glöm inte gilla oss på Facebook
facebook.com/Atteviks.Lastvagnar

Attention!
ATTEVIKS EXPANDERAR 

ÖSTERUT
Från och med 1 jan 2016 så ingår 

tidigare Rydbergs Lastbilar AB i 

Atteviks Lastvagnar AB som här-

med utökar sitt distrikt och stärker 

sin position i Småland.

Läs mer på sid. 6-7

# 1 2016



Attention 1-2016Attention 1-20162 3

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

Synpunkter och idéer om innehåll lämnas till: Annika Lennartsson, Atteviks Lastvagnar AB, Tel 036-34 88 43, E-post: annika.lennartsson@atteviks.se. 

Ansvarig utgivare: Jürgen Vater, Atteviks Lastvagnar AB, Tel 036-34 89 09, E-post: jurgen.vater@atteviks.se.

VD har ordet HVO godkänt för alla Euro 6-motorerVi har nu avslutat ett mycket intressant år och börjar

2016 med med ett härligt vinterlandskap. Under 

2015 har vi haft flera höjdpunkter väl värda att 

nämna. Vår största aktivitet för året och säkerli-

gen för många år framåt är förvärvet av Rydbergs 

Lastbilar som representerar Scania i Kalmar och 

Nybro. Detta är ett led i vårt långsiktiga arbete att 

utöka vårt distrikt. Vi kan med detta erbjuda ett bre-

dare servicenätverk och stärker upp vår verksamhet 

i Småland. Rydbergs Lastbilar som grundades 1934 

har en lång tradition likt Atteviks och många trotjäna-

re som vi är glada att få jobba tillsammans med. 

 Vi är nu ca 140 medarbetare på åtta orter. I 

skrivande stund pågår full aktivitet med integreringen 

och som kund och partner skall man känna igen sig 

på Atteviks var man än gör ett besök. Vi kommer 

även att stärka upp våra aktiviteter på begagnade 

lastbilar. Förutom i Jönköping kommer ett Begagnat 

Center att öppnas i Kalmar inom kort.  

 Med Pompa & Ståt och en Jubileumskaravan 

som besökte alla våra orter under en heldag firade 

vi att Atteviks fyllde 70 år. Det var stor uppslutning 

av nya och gamla kunder, familjer och trotjänare 

som ville se och provköra vårt modellutbud. Det 

gavs även tillfälle att träffa leverantörer, personal och 

Scanias representanter för lastbilar och bussar. Sist 

men inte minst lade vi lite extra fokus på familjer och 

nästa generation under fredagen och lördagen.

 Som VD är man extra stolt över att ha kunniga 

medarbetare. Vårt team Snoddas Drängar från 

Jönköping tävlade i Scanias globala tävling Top 

Team där de tog hem en hedrande 6:e plats i världs-

finalen. Snoddas Drängar hade tidigare under året 

tagit hem segern i den svenska finalen.

 2015 blev ett starkt år där vi nådde en mark-

nadsandel på 50,9 %. Vi har ett brett motorprogram 

med anpassning till alternativa drivmedel. En hög 

produktkvalitet i kombination med snabb och bra 

service på orten ger ringar på vattnet. Scania blev 

ledande i Sverige med 45 % marknadsandel. Totalt 

registrerades det 4827 tunga lastbilar över 16 ton.

 Samtliga Scania Euro 6-motorer blev under 

hösten certifierade för HVO. För 2016 är det nu 

klart att drivmedlet HVO inte blir belagt med någon 

extra skattesats, något som är väldigt positivt i vårt 

gemensamma miljöarbete. Vi prospekterar för att 

inom kort kunna erbjuda HVO på våra större anlägg-

ningar.  

 Med våra nya orter höjer vi nu upplagan på 

Attention till 5000 ex. Det finns många bra reportage 

och rolig läsning i tidningen. Glöm dessutom inte att 

se löpande nyheter på vår hemsida och Facebook. 

Hälsningar

Jürgen Vater

Amarok Proline
140hk.

Ordinarie pris 230  400 kr

Attevikspris: 199 900 kr
Alla priser är exkl. moms

Terränglimousin.
volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Amarok Highline Automat 180 hk 

4MOTION från 299.900:– exkl moms. 
 

JUST NU! Kampanjpaket utan extra 

kostnad (värde 20.550:– exkl moms). Köp till 

serviceavtal för 99 öre/mil.  

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

Bränsleförbrukning Amarok bl körning från 8,3 l/100 km (219 g CO2/km). Reservation för ev. skrivfel och slutförsäljning. Bilen i annonsen är extrautrustad.

Sedan september är Scanias samtli-
ga Euro 6-motorer certifierade för 
att gå på HVO. På så sätt kan CO

2
-

reduktionen uppgå till hela 90 pro-
cent.

- Certifieringen är ett både klokt och 
efterlängtat besked från myndigheterna, 
säger Johan Améen, ansvarig för alter-
nativa bränslen på Scania-Bilar Sverige.
 - Eftersom Scania är den ledande 
tillverkaren av drivlinor för alternativa 
drivmedel har vi redan god erfarenhet 
av vad körning på HVO innebär i prak-
tiken. Det är ett biobränsle som inte har 
några nackdelar, samtidigt som det kan 
ge mycket stor CO

2
-reduktion till låg eller 

ingen merkostnad.
 Tidigare i år godkände Scania HVO 
för användning i alla slags Euro 5-fordon 
och för alla typer av drift. Man initierade
också ett fältprov tillsammans med kun-
der som var tänkt att omfatta omkring 
100 lastbilar med Euro 6-motorer.
 - Men i och med certifieringen kan 
alla Scania-åkare med Euro 6-fordon 
använda HVO, alltså även i bussar. Jag
vet att intresset är mycket stort, utma-
ningen är att få tillgång till HVO eftersom 
både produktion och distribution fortfa-
rande är begränsade, säger han.

Vegetabiliskt eller animaliskt
HVO är ett biobränsle som har låtit tala 
om sig de senaste åren sedan ett antal 
tillverkare har tagit upp det i sitt utbud. 
Det är baserat på antingen vegetabilisk 
olja eller animaliska fetter. Med hjälp av 
vätgas skapas kolvätekedjor som liknar 

vanlig fossilbaserad diesel. Det innebär 
också att HVO kan distribueras och 
användas på samma sätt som diesel, ex-
empelvis beträffande köld- och lagringse-
genskaper.

Elhybrid-drivlina
- Målet är att ha en fossilfri fordonsflotta 
år 2030, fortsätter Johan, med kraftigt 
minskade CO

2
-utsläpp för att minska 

växthuseffekten.
 - Då behövs alla biodrivmedel - RME, 
HVO, Biogas och Etanol. 
 Idag finns Scaniamotorer för alla 
dessa drivmedel och under senare tid 
har det tillkommit ytterligare en variant - 
en elhybrid-drivlina på 320 hk. 
 Den kan sänka bränsleförbrukningen 
med 18 % vilket naturligtvis är positivt 
både för miljön och ekonomin. 
 Med Biodiesel/HVO som drivmedel 
minskar CO

2
-utsläppen med upp till 92 %.

 Och med ett Stopp-Startsystem elimi-
neras utsläpp vid tomgångskörning.
 Föraren får dessutom en väldigt tyst 
arbetsmiljö vid körning med el.

Fakta övriga ”miljömotorer”

RME
Ursprung Raps

Nytta 66 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Flexibelt, utbytbart mot diesel
Köldkänsligt
Vanligast i Sverige idag
Bra kalkyl

Scania Fem motorer 320-580 hk
Beställs förberedda

HVO
Ursprung Slaktavfall eller raps

Nytta 90 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Som diesel, förutom densiteten
Utbytbart mot diesel
Samma pris som diesel

Scania Samtliga Euro 6-motorer certifierade

Biogas
Ursprung Avfall, gödsel

Nytta 90 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Blandas oftast med naturgas
Komprimerad eller flytande
Lokalt kretslopp
Dyr infrastruktur

Scania Två motorer, 280 och 340 hk

Etanol
Ursprung Spannmål, sockerrör

Nytta Över 90 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Världens mest använda biobränsle
Lågt energiinnehåll, hög förbrukning
Bra köld- och lagringsegenskaper

Scania En motor, 280 hk
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Får du
köra lastbil 2016

Skräddarsydda 
kurser

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 
förlorar man sin rätt att köra tung lastbil i yrkesmässig trafik om man 
inte genomgått utbildningen på 35 timmar för att behålla sitt yrkes-
kompetensbevis - 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 våren anordnar Atteviks 
Lastvagnar i samarbete med Scania 
kompletta YKB-utbildningar i både 
Jönköping, Växjö och Kalmar. 
 Utbildningen skräddarsys för att pas-
sa 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 vårens 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 Kalmar
A - Lagar och föreskrifter 9/4, 16/5 23/3

B - Bränsleeffektiv och säker körning 7/5, 17/5 24/2, 2/3, 9/5

C - Godstransporter 18/5, 28/5 10/5

D - Arbetsrisker och hälsa 19/5, 4/6 7/6

E - Nödsituationer och image 20/5, 18/6 8/6Ku
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 användning 
av dessa, samt säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funk-
tion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störning-
ar. 

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 
 Nytt år igen med nya utmaningar och nya möjligheter.

 Hur ser ni på det nya året 2016?

Bröderna Anderssons Åkeri AB
Ryssby

Carl-Magnus 
"Manne" 
Andersson

W. Johannissons Åkeri AB
Åseda

Fredrik 
Johannisson

Sture Gustafssons Åkeri AB
Österbymo

Viktor 
Gustafsson 

Ernebrands Åkeri AB
Liatorp

Kalle 
Ernebrand

Bärgning och Transport AB 
Nässjö

Johan 
Sandberg

Mörbylånga Åkeri AB
Mörbylånga

Elin 
Åstrand

Det är jättesvårt 
att bedöma hur 
året kommer att 
bli. Det är lite 
småoroligt överallt. Det är mycket på 
gång, men ingen som vet riktigt säkert.
Jag kommer i alla fall inte att göra några 
nyinvesteringar under året utan behåller 
den fordonsflotta jag har.

Vi hoppas och 
tror att 2016 ska 
bli ett bra år för 
vår del precis 
som 2015.
 Frågan är vad som händer med brut-
tovikterna - om det kommer något beslut 
om höjda sådana. Men om det blir bra 
med högre bruttovikter vet jag faktiskt 
inte.

Vi satsar och ser 
mycket positivt 
på det komman-
de året. 
 Vår största uppdragsgivare ska ex-
pandera och det lär leda till mer körning-
ar för oss. Vi ska köpa ny lastbil och ny 
truck, och under sommaren flyttar vi till 
nya, moderna lokaler.

Jag hoppas och 
tror att 2016 
kommer att fort-
sätta i samma positiva anda som 2015.
 Vore spännande om 2016 blir året då 
Scania presenterar den nya hytten.
 Orosmolnen som finns är vad som 
händer på regeringsnivå där det inte 
känns helt åkerivänligt.

Jag hoppas och 
tror att 2016 
kommer att bli 
ett bra år. De sista månaderna 2015 
hade vi inte riktigt full sysselsättning, 
men det känns som att det kommer att 
öka nu i början av 2016. Södra ska öka 
produktionen vid några industrier under 
detta året. Jag kommer att investera i en 
ny bil som jag räknar med att ta i bruk 
framåt hösten.

Jag är ju i grun-
den en positiv 
människa så jag 
tror alltid att det ska gå bra. Hittills har 
det varit bra med körningar och Scanian 
fungerar fint. Nu har jag ju en Euro 5 
och det underlättar när man ska ha jobb 
för t.ex. kommuner. Och kanske kan 
vägbyggena i trakten ge ännu mer jobb 
framöver.

Caddy skåp 2016
TSI 84hk EU6

Attevikspris: 119 900 kr 1 995 kr/mån

TDI 75hk EU6

Attevikspris: 134 900 kr 2 195 kr/mån

Alla priser är exkl. moms. Finansiell leasing 36 mån 3,95% ränta, Restvärde 50%,0 kr kontantinsats.

Terränglimousin.
volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Amarok Highline Automat 180 hk 

4MOTION från 299.900:– exkl moms. 
 

JUST NU! Kampanjpaket utan extra 

kostnad (värde 20.550:– exkl moms). Köp till 

serviceavtal för 99 öre/mil.  

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

Bränsleförbrukning Caddy TSI bl körning 5,9-5,5 l/100 km (137-127 g CO2/km), Caddy TDI bl körning 4,7-4,4 l/100 km  
(123-114 g CO2/km). Reservation för ev. skrivfel och slutförsäljning. Bilen i annonsen är extrautrustad. 

0 kr
kontant-

insats

För information 
och bokning 
kontakta 
Christian 
Andersson
tel 
0480-48 00 55
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Kalmar och Nybro 
Välkomna till Atteviks Lastvagnar!Den 2 november kunde vi hälsa yt-

terligare två anläggningar välkomna 
till Atteviks-familjen, då Rydbergs 
Lastbilar AB i Kalmar och Nybro för-
värvdes för att fr.o.m. årsskiftet fullt 
ut ingå i Atteviks Lastvagnar AB. 

- På Atteviks Lastvagnar har vi ganska 
länge tittat på olika möjligheter att expan-
dera, säger Jürgen Vater, VD.
 - Men som det nu ser ut har vi ganska 
små möjligheteter att växa organiskt. Vi 
har redan en hög marknadsandel inom 
vårt verksamhetsområde och den kan vi 
bara påverka marginellt. 
 - En möjlighet var då att expandera 
genom uppköp om tillfälle gavs. Detta 
tillhör ovanligheterna då företag i bran-
schen sällan blir till salu. 
 - Den här affären kommer att ge för-
delar för hela koncernen, d.v.s. även 
våra nytillkomna anläggningar.

Tredje största återförsäljaren
Jürgen Vater berättar vidare att det ställs 

allt högre krav på återförsäljare av last-
bilar, och för ett litet företag kan det vara 
svårt att orka utveckla verksamheten 
i den omfattning som krävs. Det är en 
av anledningarna till att det är viktigt att 
expanera, och med den här affären blir 
Atteviks Lastvagnar landets tredje största 
privata Scania-återförsäljare.
 - Det känns väldigt bra att vi nu finns 
i alla tre Smålandslänen och har försälj-
ning i samtliga Smålands residensstäder 
- Jönköping, Växjö och Kalmar. 

Hög marknadsandel
Företaget i Kalmar grundades av Tor 
Rydberg 1934 under namnet Kalmars 
Nya Bilverkstad i nybyggda lokaler på 
Bondegatan i Kalmar. Det kom snart att 
kallas för ”Rydbergs” i folkmun, mycket 
beroende på att hela familjen Rydberg 
var verksam i firman.

 Krigsåren 1939-45 innebar neddrag-
ningar i de flesta verksamheter i samhäl-
let och för att motverka detta började 
man tillverka och marknadsföra gengas-
aggregatet ”Regel”, uppfunnet och pa-
tenterat av Tors far Erik Rydberg.
 Huvudinriktningen var länge person-

bilar, men 1949 fick man återförsäljar-
kontrakt med Scania-Vabis för lastbilar 
och bussar. 

Kalmar, Färjestaden, Nybro
1950 byggde man en anläggning i Kal-
mar och 1951 en fullserviceanläggning i 

Färjestaden som drevs fram till Ölands-
brons tillkomst 1972.
 1961 togs anläggningen i Nybro i 
bruk som under årens lopp blivit tillbyggd 
och moderniserad ett flertal gånger. 
 Den stora expansionen inom tunga 
fordon gjorde att man byggde en separat 
lastbilsanläggning 1963 på Strömbergs-
vägen 4-8 vilken nu under drygt 50 år 
varit centrum i verksamheten.

Nytt och begagnat
- De nya medlemmarna i Atteviks Last-
vagnar har varit väldigt duktiga på att 
sälja lastbilar och har idag en marknads-
andel på en bit över 50 %, säger Ulf 
Petersson, försäljningschef.
 - Traditionellt har man också sålt 
mycket begagnade bilar, fortsätter han, 
så framöver kommer vi att öppna ett 
begagnatcenter här, liknande det vi har i 

Jönköping.
 Mats Petersson som är servicechef 
i Kalmar och Nybro berättar att mark-
naden i den här delen av landet är lite 
speciell.
 - Det bedrivs väldigt mycket livsmed-
elsproduktion i trakten. Här finns mycket 
jordbruk. Här finns mejeri och slakterier 
både för fågel och fyrfota djur, så bilarna 
vi säljer och servar är därför ofta avsed-
da för transport av djur, foder eller livs-
medel. Anläggningsbilar går ju överallt, 
men vi har inte särskilt mycket fjärrtrafik i 
Kalmar, däremot i Nybro. 
 - Vi har en ganska modern anlägg-
ning, om än lite liten, fortsätter han. Och 
så har vi en specialité. Vi är de enda i 
Attevikskoncernen som har däckverk-
samhet. Det började som ett kundkrav 
och har utvecklats efter hand. 
 - Det här samgåendet ser jag mycket 
positivt på, avslutar Mats. Nu får vi en 
helt annan kraft, struktur och långsiktig-
het. Det är mycket positivt för service-
marknaden framöver.

Ulf Petersson - försäljningschef, Mats Petersson - servicechef, Jürgen Vater - VD, Ola Åverling - servicemarknadschef
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- Det är logistik hela tiden, säger 
Ingemar Sandh, leveranschef på 
Eksjöhus. 
 I och för sig handlar det alltid om 
logistik när det gäller lastbilstrans-
porter, men här är det inte frakter 
som är huvudnäringen utan att byg-
ga hus. Logistiktänket börjar redan 
ute i skogen.

Det är nämligen så, att Lindholmsgrup-
pen som är ägare till Eksjöhus även har 
ett sågverk några hundra meter från 
husfabriken. Här sågas det mesta av de 
trävaror som ska ingå i husproduktionen. 
 Råvaran kommer antingen från andra 
företag i skogsbranschen eller direkt från 
traktens skogsägare. 
 För att på bästa sätt kunna utnyttja 
råvaran är det viktigt att timret är rätt 
apterat, d.v.s. kapat i längder som ger 
maximalt utbyte och minimalt spill. Och 
det görs förstås ute i skogen av skogs-

”Logistik hela tiden”

ägaren själv eller av skogsbolagens 
huggare/maskinförare.
 
Måttanpassat i sågen
I sågen kan man så anpassa produktio-
nen och prioritera de virkeslängder och 
dimensioner som för närvarande är mest 
angelägna. 
 Spill eller rättare sagt biprodukter blir 
det ändå. Det är oundvikligt. Sågspån, 
kutterspån och flis används till viss del 
för egen uppvärmning, men en del går 
också vidare till fjärrvärmeverket för upp-
värmning av t.ex. bostäder i Eksjö. 
 
Två bolag
Sågen och husfabriken är två skilda 
bolag, men med intimt samarbete. 
 Till sågverket kommer varje dag c:a 
15 bilar och släp lastade med timmer. 
75 % av inflödet är gran, resterande tall. 
 I sågverket finns både en normaltim-
mer- och en klentimmerlinje och förutom 

att såga, så har man vidareförädling i 
form av bl.a. hyvling och fingerskarvning.
 - Det har varit lite lugnare på såg-
fronten under några år, berättar Ingemar 
Sandh, men sedan årsskiftet 2014/2015 
kör vi för fullt igen.
 Sågverkets ”förstahandsuppgift” är att 
förse husfabriken med virke, men man 
säljer också till utomstående. Bl.a. expor-
teras en hel del till Norge och England. 

Två hus om dagen
Kör för fullt gör man också i husfabriken. 
I runda slängar tillverkar man två hus om 
dagen. Vid Attentions besök hade man 
nästan 500 hus i orderböckerna, d.v.s.
mer än en hel årsproduktion. 
 Under företagets mer än 70-åriga 
historia har det förstås inte alltid varit så. 
Marknaden går upp och ner även i hus-
branschen, och en av branschens värsta 
kriser kom 1991 när marknaden gick ner 
med 90 %!

 - Men då hade vi lite tur, säger Inge-
mar, för 1990 hade vi blivit Svenska Mäs-
tare på hus och priset var att få bygga 
25 likadana hus på en ort i Sverige. Det 
hjälpte ju något, men den totala försälj-
ningen 1991 blev ändå bara 56 hus.
 
Två fabriker
Sedan en tid ingår även Sävsjö Trähus 
i koncernen. Där ska framöver byggas i 
första hand volymhus, d.v.s ganska exakt 
definierade byggnader till skillnad från 
Eksjöhusen som erbjuder stor valfrihet i 
utförande och utrustning. 
 Idag har en del av produktionen på 
Eksjöhus fått flyttas till Sävsjö p.g.a. 
platsbrist. Fabriken i Eksjö ligger mitt i 
ett villaområde och några möjligheter till 
utbyggnad finns inte där.

Specialbyggda fordon
Produktion av två hus om dagen kräver 
inte bara rejäla fabriksytor, utan även en 

effektiv distributionsapparat. 
 - Varje husleverans kräver åtminsto-
ne ett par bilar med släp, säger Rikard 
Wallerman, transportchef på företaget. 
 I första vändan går stomme och tak. 
Efter det i regel ytterligare två leveranser 
med anpassad fördröjning.
 - Det är logistik det också. Det ska 
inte stå för mycket saker och vänta på 
byggarbetsplatsen. Men byggarna ska 
heller inte behöva vänta på material.

 Sju egna bilar med släp står för hu-
vuddelen av transporterna. Alla speci-
albyggda. Med bakaxlar på släpen som 
gör det enklare att komma in i trånga om-
råden. Och med speciella påbyggnader 
som gör det enkelt att lasta och lossa.
 - Det är Ingemar som tillsammans 
med påbyggaren ligger bakom specialar-
na, avslutar Rikard.
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Under 2015 fyllde Atteviks 70 år och  
19-24 oktober uppmärksammade 
Atteviks Lastvagnar jubiléet med 
karavan hela veckan. 

Premiären på mådagen var i Tranås och 
sedan gick karvanen vidare till Nässjö, 
Ljungby och Älmhult. Under fredagen 
och lördagen var det Grand Finale i 
Växjö resp Jönköping.
 Under jubileumsdagarna var det 
öppet hus på våra anläggningar och det 
fanns någonting för alla.
 Karavanen var på plats med ett flertal 
intressanta ekipage och för den som ville 
ta en provtur var det bara att tala med 
närmaste Atteviks-funktionär. 
 Påbyggare och andra leverantörer 
fanns med i stort antal för att visa och 
demonstera sin produkter.
 Alla besökare fick delta i en enkel 
tävling med en resa till Barcelona som 
förstapris. Barnen fick ballonger och 
många passade på att göra av med en 
del överskottsenergi i hoppborgen som 
fanns på plats. Vuxna besökare fick en 
kasse med diverse Atteviks/Scania-pry-
lar. Och för den som var sugen på mer 
grejor fanns fina erbjudanden i butiken.
 Kaffe och jubileumstårta var förstås 
andra uppskattade inslag liksom korv och 
hamburgare. En uppskattning från grill-
mästaren själv är att det gick åt en bra bit 
över 1000 hamburgare och ungefär lika 
många korvar under jubileumsdagarana.
 
Grand Finale
Under finaldagarna i Jönköping och 
Växjö var det naturligtvis ytterligare akti-
viteter, t.ex besök av Erik Josefsson och 
Joey Crabb från Växjö Lakers, som skrev 
autografer för glatta livet. Det lottades 
också ut ett par biljetter till Lakers hem-
mamatcher.
 Och på kvällarna serverades middag. 
Med underhållning av The Airwaves som 
till hälften består av Susanne Johansson 
från Atteviks Lastvagnar i Ljungby. 

Tävlingen är avgjord. Vinnaren drogs av Elwin, 2 år, och Barcelonaresan gick till 
Viktor Gustafsson i Österbymo.
Grattis!

Press-stopp
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I Jönköping finns den största och 
nyaste av Atteviks Lastvagnars 
verkstäder. Här basar sedan knappt 
ett år Mats Hultgren. Han har ett 
förflutet i bussbranschen, både som 
chaufför och på servicesidan, och 
det har till viss del påverkat Jönkö-
pingsverkstadens inriktning. 

Självklart svarar fortfarande lastbilarna 
för den domine-
rande delen av 
verksamheten. 
Och trycket 
ökar hela tiden. 
Verkstadens 
läge alldeles 
intill E4:an och 
mitt i ett av 
södra Sveriges 
största logistik-
centra gör att 

kundkretsen blir väldigt blandad. 
 Ofta gäller det att åtgärda problemen 
snabbt. Bilarna är inne på Torsviksom-
rådet och lastar eller lossar. Och måste 
iväg igen så snart som möjligt. 
 - Trots den höga beläggningen klarar 
vi det i regel. Våra duktiga kundmottaga-
re fixar och trixar så att man oftast kan 
komma in ganska direkt. Det värsta man 
vet är ju att tacka nej...
 Med det här läget blir förstås kund-
kretsen väldigt blandad. Det finns 

Idag på morgonen var det fullt med
bilar här i verkstaden, men just nu 
är det lugnet före nästa storm, säger
Sabahudin Cedic som är service-
chef på Atteviks Lastvagnars Växjö-
verkstad.

Att jobba snabbt, effektivt och alltid hjälpa 
kunden är ett viktigt kännetecken för 
verkstaden. Till sin hjälp har Sabahudin 

drygt 20 perso-
ner, varav 15 
mekaniker som 
kan rycka in där 
de för tillfället 
behövs bäst.
Sabahudin är
vår allra ”färs-
kaste” service-
chef och har
bara varit
anställd några

månader, men han har en klar filosofi
över verkstadens betydelse för företag
och kunder.
 - Jag har tidigare jobbat som bl.a.
säljare av lastbilar och då fick jag ofta 
höra hur viktigt det är med fungerande 
serviceverkstad och rätt bemötande
efter lastbilsköpet. Det är till stor del
avgörande för vilket märke man väljer.
 - Vi har en marknadsandel på 52 % 
här i området och det är ett bra kvitto på 
att servicen fungerat.

JÖNKÖPING VÄXJÖ

Akutmottagning med högtryck! Här gör vi allt! Och det snabbt!
naturligtvis en hel mängd trogna kunder 
från när och fjärran, som kommer in för 
planerad service eller reparation, men i 
många fall får man agera akutmottagning  
för ofta långväga åkare. 
 - Det går nog inte en dag utan att det 
kommer in utländska åkare som behöver 
få något fixat. 

Hårt tryck i verkstaden
Det säljs väldigt mycket lastbilar nu, och 
det är naturligtvis 
en av anledningar-
na till att trycket har 
ökat på verksta-
den.  Före leverans 
ska de flesta bilar 
kompletteras med 
något. Extrabelys-
ning, kaffebryggare 
eller microvågsugn 
för att ta några 
exempel. Och efter 
hand ska de komma tillbaka för tillsyn/
service.
 Mats delar in verksamheten i fyra 
delar. En allmänverkstad, en tillsynsverk-
stad, en skadeverkstad och en hydrau-
likverkstad. Alla specialiserade på sitt sätt. 
 På hydraulikverkstaden, som är den 
nyaste av verksamheterna, tar man emot 
alla typer av tyngre fordon. 
 - Efter hydraulpumpen så ser ju hy-
drauliken likadan ut oavsett vad det är för 

Nära och trogna kunder
Sabahudin menar att det är särskilt viktigt
med extra bra service med den kundsam-
mansättning som verkstaden har.
 - Till skillnad från Jönköping så har vi 
färre förbipasserande kunder. De flesta 
är återkommande kunder från trakten och 
väl kända sedan tidigare. En hel del akut-
fall och andra oplanerade jobb kommer 
in, men också en hel del planerade. Det 
ställer krav på flexibiliteten.
 - Våra säljare 
är väldigt duktiga 
både på att sälja 
bilar och på att få 
in Gröna Kort. Det 
gör att åkarna får 
en mycket tryggare 
tillvaro eftersom 
de vet exakt vad 
fordonet kostar att 
äga och köra under 
en viss period.
 - Kärnverksamheten för oss är förstås
Scaniabilar, men vi jobbar stenhårt med 
konceptet One-Stop-Shop, eller Tjäns-
ter För Ökad Lönsamhet som vi säger i 
Atteviksvärlden.

Allt på ett ställe
- Relationen med kunderna är oerhört
viktig, och ju fler ingredienser vi har i vår
verksamhet, desto mer positivt för kundre-
lationerna.

fordon. 
 På allmänverkstaden görs en hel del 
stora reparationer, t.ex. motorrenovering-
ar och växellådsbyten.
 På tillsynsverkstaden tar man hand 
om det löpande underhållet av fordon. 
 Och på skadeverkstaden tar man 
hand om bilar som krockat eller på annat 
sätt råkat illa ut. Skadeverkstaden på At-
teviks Lastvagnar i Jönköping är för övrigt 
en av de största i landet.

Löpande utbildning
- Det är ett väldigt kunnigt gäng som tar 
hand om bilarna, säger Mats. 
 - Några av mekanikerna ingår i servi-
ceteamet ”Snoddas Drängar” som senast 
i år vann Sverigefinalen i Scanias service-
tävling Scania Top Team och kom sexa i 
världen totalt. 
 Alla kan förstås inte vara med där, 
men alla genomgår kontinuerligt utbild-
ningar för att ständigt vara på topp och ge 
åkarna bästa möjliga service.
 - Men våra duktiga mekaniker behöver 
bli ännu fler. 2015 anställde vi ett antal 
mekaniker och vi söker fortfarande fler. 

Fler bussar
- Vi vill gärna ha in fler bussar. Vi har ju 
både kunnandet och utrustningen. Så det 
finns ingen anledning att dra iväg någon 
annanstans för reparation eller service. 
 - Fler och fler bussbolag har upptäckt 
fördelen med service på hemmaplan, så 
den delen av verksamheten ökar också 
undan för undan. Det känns ju bra för en 
gammal busschaufför.

 - Ett exempel är att vi har en fin res-
taurang där kunderna kan få något i sig 
och koppla av en stund medan de väntar 
på sitt fordon. Andra exempel är naturligt-
vis mer verksamhetsnära.
 Sabahudin menar att det är viktigt att
åkarna kan få hjälp med så mycket som 
möjligt på ett ställe. T.ex. att få service på 
lastbilen, samtidigt som både kylaggrega-
tet och släpet vid behov fixas till.
 - Det spar väldigt mycket tid åt åkarna

om de slipper åka till flera ställen för
service och istället kan köra sådant som
genererar inkomst till deras verksamhet.

Bättre bilar ger mindre jobb
Att Scaniabilarna blir allt bättre och får
längre serviceintervaller medför att plane-
rade jobb minskar. Den nuvarande
beskattningen på RME har gjort att
många har gått tillbaka till vanlig diesel 
eller HVO som också inneburit längre 
serviceintervaller. 
 Det gör konceptet med One-Stop-
Shop ännu viktigare för att kunna utveckla
verksamheten och bibehålla nöjda kun-
der.
 - Scania gör mycket för att öka säker-
heten. Efter årsskiftet t.ex. blev automat-
broms standard på de flesta Scaniabilar.
Det är naturligtvis positivt för trafiksäker-
heten. För oss dock, innebär det nya 
utmaningar för att utveckla verksamheten.
 - Hur det exakt kommer att se ut, vet
jag inte idag. Vi jobbar med några idéer
så det får vi återkomma om.
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- Det här med lastbilar ligger nog 
lite i blodet, säger Mattias Sjögren, 
en av ägarna till Sjögrens Åkeri i 
Lessebo. 
 De andra delägarna är brodern 
Fredrik och fadern Jan-Åke. Mamma 
Mia är också verksam i företaget.

Jan-Åke berättar att Mattias var med ho-
nom i lastbilen redan när han var riktigt 
liten. Det var där det kom i blodet. Så 
gjorde det också på Jan-Åke när han var 
med sin far Bertil och åkte. Det var han 
som startade åkeriet 1944, så nu är man 
inne på tredje generationen Sjögren.
 - I början handlade det mycket om att 
frakta grus och timmer, berättar Jan-Åke.  

Speciallösningar är specialiteten
Den stora kunden var Lessebo Bruk som 
hade både pappersbruk, sågverk och 
skogar. 
 Lessebo är ju ganska känt för sitt 
pappersbruk och länge svarade papperet 
för en ansenlig del av transporterna. 
 - Men papper är nog det minsta vi kör 
idag, säger Mattias. Även om vi fortfaran-
de utgör en viktig del i brukets logistik.
 
Tre Scania, fem släp
Sedan 1978 kör Sjögrens Åkeri bara  
Scania. Idag har man tre bilar, alla med 
Grönt Kort för att få koll på ekonomin. 
Den äldsta - En Scania 500 från 2008 - 
kommer förmodligen snart att bytas ut.
 - Om vi bara kan komma överens 

med Tomas på Atteviks, säger Mattias 
med ett leende. 
 Fem släpvagnar har man också. Tre 
vagnar hänger oftast efter bilarna. Med-
an en eller två står uppställda på bruket 
för att lastas med papper. Papperet 
fraktas sedan till Åkericentralens lager 
för vidare transport ut till brukets kunder 
över hela världen.
 Det är genom Åkericentralen man får 
huvuddelen av sina bokningar. 
 - Förr var vi nog tio företag som var 
anslutna dit, säger Jan-Åke, men idag 
är vi bara två. Fast det är ungefär lika 
många bilar som förut.

Alla kör
Nästan alla familjemedlemmar är dag-
ligen ute och kör. Undantaget är Mia 
som svarar för pappersarbete och en del 
annan service på kontoret. Båda sönerna 
kör lastbil. Medan Jan-Åke, som förstås 
tidigare kört lastbil, nu ägnar sig åt budbil 
och hjullastare. 
 Budbilen köpte man för ett tiotal år 
sedan för att köra ut småleveranser både 
i trakten och lite längre bort. En stor kund 
var ett bokbinderi i trakten och där var det 
alltid panik med leveranserna. 
 - Då gällde det att vara på alerten så 
att godset kom fram när det skulle, säger 
Mattias. Den inställningen hänger kvar, så 
än idag får vi jobba med mycket special-
lösningar av olika slag. 
 - Även om budbilen inte är lika utnytt-
jad idag så har utvecklingen för företaget 
varit bra och vi har under senare tid fått 
anställa ytterligare två chaufförer - Håkan 
Berglund och Anton Davidsson - säger 
Fredrik. 

Dagliga turer till Skåne
Godset på bilarna är idag mycket varie-
rande. Även om Bruket inte är vad det 
har varit så finns det gott om företag både 
i trakten och i resten av Småland som 
behöver ha varor levererade. 
 Trävaror, fönster, element, pallar, 
möbler, byggmaterial, och papper förstås, 
är exempel på vanliga laster. 
 Några vändor i veckan går alltid till 
Skåne. Och de flesta rutter är väl inarbe-
tade av resp chaufför. 
 - Det underlättar väldigt när man vet 
precis vart man ska ta vägen och vem 
man ska prata med, säger Mattias. 
 - Nu har vi en lagom storlek på företa-
get och är ett väldigt fint gäng som jobbar 
bra tillsammans, avslutar Fredrik.

Håkan Berglund - chaufför, Mia, Jan-Åke, Mattias och Fredrik Sjögren. På bilden saknas chauffören Anton Davidsson.

Fredrik, Jan-Åke och Mattias med Scania 142
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Sexa i världen!
Den 3-4 december avgjordes Scani-
as internationella tävling för ser-
vicetekniker - Scania Top Team - i 
Södertälje.

8 000 servicetekniker och reservdelsex-
perter i 1500 serviceteam från 60 länder 
har deltagit i tävlingen som kombinerar 
utbildning och teamarbete och där första-
priset är 50 000 €. 
 Vägen till slutfinalen har gått via ett 
antal regionala finaler runtom i världen, 
där såväl professionalism, lagarbete och 
yrkesskicklighet har spelat en stor roll. 
 De team som hade kvalificerat sig till 
världsfinalen var Argentina, Australien, 
Österrike, Brasilien, Kina, Danmark, Nya 
Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, 
Storbritannien och Sverige. 

Snoddas Drängar
Det svenska laget i världsfinalen var 
Snoddas Drängar från Atteviks Lastvag-
nar i Jönköping och bestod av Johan Sö-
dergård (coach), Fredrik Liljeberg, Niklas 
Almkvist, Joakim Edlund, Stefan Persson 
och Mikael Olsson. 
 Finalen som omfattade ett antal stati-

oner där det både gällde att söka fel och 
att reparera gick i två steg, där samtliga 
tolv lag deltog under torsdagen och de 
fyra bästa gick vidare till slutfinalen på 
fredagen. 
 Segrade gjorde laget från Nya Zee-
land medan Snoddas Drängar hamnade 
på en hedrande sjätteplats.

 - Grabbarna i laget hade naturligtvis 
velat hamna ännu högre upp, säger 
Johan Södergård. Men jag tycker de ska 
vara väldigt stolta för sin insats.
 - Snoddas Drängar har gjort bra ifrån 
sig under flera år med TopTeam. Och en 
sjätteplats i världen är riktigt bra!

Åkare nästa?
Han såg riktigt nöjd ut när han satte 
sig bakom ratten i ATA-Timbers nya 
Scania V8 med 580 hästar under 
hytten. Den vi pratar om är Joey 
Crabb, nr 51 i Växjö Lakers, som 
fick följa med på en provtur. 

Joey som har ett ettårskontrakt med 
Växjö Lakers kommer från Alaskas 
största stad Anchorage med 300.000 
invånare. 
 Alaska har vissa likheter med Sve-
rige. Där finns mycket skog. Och där är 
ofta snö och rejält kallt. Så de få minus-
grader den här resan bjöd på var inget att 
bry sig om. Dessutom är det ju rätt kallt 
på isen också när han spelar hockey. 
 - Det här är precis den bild jag hade 

av Sverige innan jag kom hit, säger han. 
Med vita vidder, vita skogar och röda hus 
med vita knutar. 
 Redan när han närmade sig Moheda, 
där ATA-Timber har sitt huvudkontor, 
uttryckte han sin förtjusning över trakten. 
 - Här vill jag bo om jag får ytterligare 
en säsong med Lakers!

Sponsor
Atteviks är sponsorer till Växjö Lakers 
och upprinnelsen till dagens aktivitet 
var ett samtal mellan Joey Crabb och 
Atteviks Lastvagnars VD Jürgen Vater 
på Atteviks 70-års-jubileum i höstas där 
Joey sa att det kunde vara trevligt att åka 
med en timmerbil någon gång.  
 Det var inte bara naturen som impo-

nerade, utan även lastbilen och dess fö-
rare Lars-Göran Nilsson som elegant och 
ibland med sandning under pågående 
körning tog sig fram i terrängen. 
 Köra själv fick han förstås inte. Där-
emot prova på att köra kranen under 
ivrigt påhejande som ”turn right”, ”left 
paddle forwards” o.s.v.
 - Vi brukar ju säga att allt är störst i 
Amerika, men de här stockarna var minst 
lika stora som de amerikanska.
 - Vilken dag det har varit! avslutade 
han när timret var lastat och fraktat till 
Moheda. 
 - Behöver ni en ny chaufför får ni 
gärna slå en signal.
 Man undrar vad Lakers skulle tycka 
om den övergången!
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Nyleveranser
Här ser du några av de bilar 
vi  levererat under hösten och 
vintern.

Magnus Einarssons Åkeri AB valde en ny Scania 
R580 6x2*4 MNB. Byggnationen utfördes av 
Limetec i Finland. 

Södra Skogsägarna i Växjö har köpt ytterligare 
en Scania R580LB6x4HNB med byggnation från 
Bergs Smide. Bilen är utrustad med Highline 
hytt, 2-pedals Opticruise och 9 tons framaxel.

Vigo Edbergs Transport i Lessebo har köpt ytter-
ligare en Scania R580LB6x2*4HNB med JOAB 
20 ton lastväxlare. Utrustad med Highline hytt, 
2-pedals Opticruise och 9 tons framaxel.

NKS åkeri AB har investerat i ett nytt ekipage. 
En R520LB6x2*4 med en skåpsbyggnation från 
Limetec. Även släpet kommer från Limetec. 

Rosenlunds Åkeri AB i Jönköping har införskaffat 
en ny fjärrbil, Scania R490 LB6x2*4 med bygg-
nation från PLS.

Jönköpings kommun har utökat sin flotta med 
renhållningsfordon. En P360LB6x2*4 förberedd 
för biodiesel. Sopaggregatet är ett 4-facks aggre-
gat från NTM.

Värends Miljö AB i Växjö valde en ny Scania 
G450 LB6x2*4. Byggnationen utfördes av Nordic 
Tank i Falkenberg.

Jönköpings Entreprenad och Markbyggnads AB
har investerat i en ny Scaniakomplett R490 
8x4*4 med Zetterbergs dumperkorg. 

Växjö Åktrans AB valde en ny Scania P320 
LB4x2HNA. Byggnationen utfördes av Joab och 
lackeringen av Sunnerbo lackering i Markaryd.

Jönköpings kommun har utökat sin flotta 
med renhållningsfordon. Denna gång en 
P360LB6x2*4 förberedd för biodiesel. Sopaggre-
gatet är ett 4-facks aggregat från NTM.

Daniels Mjölktransporter har införskaffat en ny 
tankbil. Scania R580 LB6x2*4.

Stema transport AB i Växjö valde en Scania 
R490 LA 6x2 MNB.

Billafrakt AB i Växjö valde en ny Scania R450 
6x2/4 med den nya spännande motorn utan 
EGR som är vinnare av alla bränsletester i 
Europa.

Ederfors Åkeri AB i Åseda valde en Scania R490 
LB6x2*4 MNB TL. Byggnationen utfördes av 
NMT och lackeringen gjordes av BS lackering i 
Alvesta.

Swedfrakt AB har köpt en ny Scania igen. Även 
denna gång en R580LB6x2*4 förberedd för RME 
och HVO. Byggnationen är en Scania komplett 
med en lastväxlare från JOAB.

Anders Sigfridssons Åkeri AB valde en ny Scania 
G490 6x2*4 HNB.

PSO Transport AB har investerat i en ny Scania 
R730 6x4 Timmerbil. Byggnationen är utförd av 
Bergs Fegen. 

Rosenlunds Åkeri AB i Jönköping har förnyat sin 
fordonspark med en ny distributionsbil, Scania 
P360 DB4x2 med byggnation från Närko. 

Rosenlunds Åkeri AB i Jönköping har inköpt 
en ny distributionsbil, Scania P360 DB4x2 med 
skåpsbyggnation från Närko.

ATA Timber AB i Moheda valde två nya Scania 
R580 med byggnation ifrån Höglunds i Säffle.
Lackering av Alenäs Billackering. Kranen mon-
terades av K-Produkter i Hovmantorp.

Rosenlunds Åkeri AB i Jönköping har förnyat sin 
fordonspark med en P360 DB4x2 med skåp-
byggnation från Närko.

Aneby renhållning AB har investerat i en Scania 
Komplett  krokbil. En R580LB6x4 med en Joab 
lastväxlare. Bilen är förberedd för RME.

Rosenlunds Åkeri i Jönköping har utökat sin 
fordonspark med en P360 LB6x2*4 med byggna-
tion från PLS.

Bertil Karlssons Åkeri AB i Växjö köpte 2 st R490 
6x2*4 med byggnation ifrån PLS i Rydaholm och
1 st R450 LA4x2 med 450 hk motor utan EGR.

SÅK AB  Alvesta valde en ny Scania Komplett 
R580LB8x4*4HSA. Joab stod för byggnationen.

Södra skogsägarna har köpt en ny Scania 
R580LB6x4MNB. Med V8 på 580 hk för RME 
eller HVO. Highline hytt och 2-pedals Opticruise.
Påbyggnationen är från OP Höglunds i Säffle.

Jormag Skogstransporter AB har investerat i en 
ny Scania R580 6x4 timmerbil med OP Höglunds 
byggnation.Till bilen levererades även en ny 
5-axlad släpvagn från MVB.

Eksjöhus AB har köpt en ny Scania igen. Denna 
gång en R560LB6x2*4 med påbyggnation från 
Eksjö Maskin & truck.

Södra Skogsägarna har köpt en ny Scania 
R580lB6x4HNB med 580 hk motor, 2-pedals 
Opticruise och topline hytt. Kran och byggnation 
har Bergs Smide byggt och monterat.
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Enligt önskemål från våra kunder 
öppnar vi nu ett BEG. CENTER även 
i Kalmar där det traditionellt sålts 
mycket begagnade bilar.
 
Därmed har du två orter där du kan hitta 
ett bra och samlat utbud av begagnade 
fordon. Där kan du 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.
 Välkommen till Atteviks 
BEG. CENTER i Jönköping och Kalmar!

Johan Södergård 
036-34 89 02 
johan.sodergard@atteviks.se

Ingemar Nilsson
0480-48 00 76 
ingemar.nilsson@atteviks.se

Nyleveranser

Grattis!
Forsgårds 50 år

Nytt BEG. CENTER i Kalmar

Här kommer ytterligare några 
bilar vi  levererat under hösten 
och vintern.

Nässjö budservice AB har köpt en ny lastbil. En 
Scania komplett, R450LB6x2*4 med skåpsbygg-
nation från PLS.

Ove Jonssons Åkeri i Moheda valde en ny Sca-
nia R580 med byggnation från Maskin & Truck i 
Eksjö.

Bröderna Andersson i Ryssby har investerat i 
en ny Scania R730 LB6X4HNB med 2-pedals 
Opticruise. Byggnation av Bergs Fegen. Z-kran 
från Epsilon. 5-axlad släpvagn från MVB.

Vi har haft den äran att få leverera en ny Scania 
R520MNB6x2*4 med 520 hk motor certifierad för 
HVO 100 till MNT Småland AB i Växjö.

Sävsjö transport AB har köpt ett nytt flisekipage, 
en R490LB6x2*4. Med en flisbyggnation från 
Eksjö maskin & truck. Även släpet har Eksjö 
byggt.

Skogströms Åkeri AB valde en ny Scania 
R490LB6x2*4. Byggnationen utfördes av Norfrig 
i Tomelilla. 

Svensk Spedition & Transport AB valde en 
ny Scania R580LB6x2*4HNB. Byggnationen 
utfördes av PLS i Rydaholm.

Tranås-Jönköping Transport AB i Tranås har 
investerat i en ny Scania. En R520LB6x2MSZ 
med en skåpsbyggnation från NTM.

Anders Sigfridssons Åkeri AB i Tegnaby valde en 
Scania G490 6x2*4 HNB.

Skogströms Åkeri AB i Alvesta valde en ny 
Scania R490LB6x2*4MNB.

William Johannissons Åkeri  AB i Åseda valde en 
Scania R 580 LB 6x2*4 MNB. Byggdes av GE-
HAB i Alvesta och lackerades av BS lackering.

Ett stort Grattis på födelsedagen 
vill vi framföra till Bengt Forsgårds 
Åkeri i Habo.  

Den riktiga födelsedagen inträffade i och 
för sig redan i mars, men Atteviks Last-
vagnar tog tillfället i akt under årets sista 
månad att uppvakta med en blomster-
kvast och en Scania-tavla. 
 Företaget grundades 1965 av Bengt 
Forsgård - far till nuvarande ägaren Mar-
tin Forsgård som driver åkeriet tillsam-
mans med sambon Mari Berglund.
 Idag har man 15 ekipage i drift och 

väntar på en ny bil som också skulle 
behöva vara igång redan nu.
 Firade jubileet med personalen gjorde 
man redan på själva födelsedagen i mars 
med en rejäl buffé på kontoret. 
 Än en gång Grattis! Och lycka till med 
de kommande 50 åren!

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!
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I Mörbylånga ligger Sveriges näst 
största kycklingslakteri - Guldfå-
geln. De är närmaste granne med 
Mörbylånga Åkeri och samarbetet 
mellan de båda företaget är intimt.

Rolf Åstrand startade åkeriet 1973 till-
sammans med två kompanjoner efter att 
ha gått en transportmästarutbildning i 
Örebro. Där träffade han Eva som flytta-
de hit ett par år senare. Tillsammans fick 
de två döttrar, varav den äldsta - Elin - 

också är verksam i företaget. Efter att ha 
jobbat några år på Guldfågeln förstås.
 Den ena kompanjonen lämnade 
företaget efter ett par år för att börja på 
Guldfågeln. Den andra lämnade med 
ålderns rätt i slutet av 1980-talet. 
 Förutom ägarfamiljen består företaget 
idag av 14 chaufförer, sex bilar och ett 
antal truckar.
 Man var större för några år sedan, 
men krympte företaget på eget initiativ 
för att koncentrera verksamheten. För-
modligen kommer man att behöva växa 
igen inom kort. Till stor del beroende på 
sin närmaste granne.

Växlande verksamhet
- Idag hinner vi inte köra 
mycket annat än kyckling, 
säger Rolf Åstrand.
 Men när man var som 
störst för drygt tio år se-
dan, hade man flera olika 
grenar i verksamheten. 

Man körde fjärrtrafik för Schenker. Man 
hade distributionsverksamhet över hela 
Öland. Och man skötte såväl sophante-
ringen som sopstationen i kommunen. 
 Fjärrtrafiken och distributionen såldes 
av. Och sophanteringen kommunalisera-
des. 
 - Vi hade god lönsamhet i både fjärr- 
och distributionstrafiken, säger Rolf. Vi 
hade ett mycket bra samarbete med 
Schenker, men vi ville helt enkelt specia-
lisera oss mer. Man måste vara nischad 
oavsett vad man håller på med.

95.000 kycklingar om dagen!
Guldfågeln sedan 1993
För Guldfågeln började man köra 1993. 
Guldfågeln hade vid den tiden själva två 
bilar och två chaufförer och det var des-
sa som övertogs av Mörbylånga Åkeri.
  - Innan vi tog över körde bilarna tre 
lass per dygn. Resten av tiden stod de 
still.
 - Men det var ju ganska enkelt att ef-
fektivisera. Genom att förse bilarna med 
snabblås kunde vi smidigt byta byggna-
tion och köra annat när kycklingtranspor-
terna var avklarade. 
 Vid den tiden körde man i snitt 25-
30.000 kycklingar per dag. Idag har den 
siffran stigit till 95.000!
 
Ensamma
Mörbylånga Åkeri är ensamma om de 
här transporterna. Hämtningen sker hos 
25 uppfödare inom en radie på 14 mil. 
Den närmaste ligger på Öland bara ett 
par kilometer bort.
 På varje vända får man med c:a 
10.000 kycklingar, beroende på storlek.
 - Det är viktigt att kycklingarna mår 
bra så länge de är i livet, säger Rolf. De 
ska inte behöva åka längre än nödvän-
digt, och det ska inte vara för trångt i 
burarna så att värmen blir för hög.

Världsarvsrundan
Man kör med väl ventilerade skåp för att 
hålla rätt temperatur, men ibland räcker 
det inte. Det händer ju att det av någon 
anledning är stopp i maskineriet när man 
kommer fram och ska lossa. 

 - Då får vi helt enkelt ta och köra 
”Världsarvsrundan”, säger Eva. 
 Världsarvsrundan är helt enkelt en tur 
på några mil över södra Öland och syftet 
med turen är att hålla igång ventilationen 
så kycklingarna mår bra. 
 Givetvis kan det också hända andra 
saker när man finns på en ö med bara 
en bro som landförbindelse. För en tid 
sedan slog ju stormen Gorm till och 
Ölandsbron var avstängd. 
 - Då fick vi helt enkelt vänta med att 
lasta kycklingarna tills vi fått besked att 
bron var öppen igen.
 - Våra chaufförer får ofta beröm av 
slakteriets veterinärer för sin omsorg om 
djuren.

Dags för flytt
Tre bilar kör idag kycklingar på heltid. 
En fjärde rycker in vid behov. En trailer 
kör dagligen frysta kycklingprodukter till 
fryshuset Freezing Food i Nybro, som 
man äger tillsammans med Nybro Trans-
port. Färska kycklingprodukter fraktas av 
Ottenby Åkeri där man också är hälften-
ägare. Och inne på Guldfågeln har man 
två man och fyra egna truckar statione-
rade.
 Vid Attentions besök hade man på-
börjat markarbetena för åkeriets nya 
anläggning ett par hundra meter från den 
nuvarande. Guldfågeln ska bygga ut och 
då kan inte åkeriet ligga där det gör.
 - Det här kommer att bli riktigt bra, 
säger Rolf. Och när Gulfågeln expande-
rar så följer vi förstås med.
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Hästar, skog, höns och hundar
och några bilar förstås

Volkswagen

Atteviks Jönköping 
Tel: 036-34 88 80

Atteviks Växjö 
Tel: 0470-75 31 30

Atteviks Ljungby 
Tel: 0372-267 70

Atteviks Nässjö 
Tel: 0380-55 63 00

Atteviks Tranås 
Tel: 0140-38 46 00

Atteviks Älmhult 
Tel: 0476-511 00

Bränsleförbrukning blandad körning 6,6  l/100 km. CO2-utsläpp 173 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Alltid med 

4MOTION  

fyrhjulsdrift

Touareg.
Tjänstebilen som tar dig hela vägen till toppen.

Touareg V6 TDI 204 hk Business Edition.

Rek. företagsnetto: 399 900 kr
Utrustad med bland annat: • Läderklädsel Cricket • Designpaket Chrome & Style • 
Takreling, silvereloxerad • Lättmetallfälgar Karakum 18“ • Parkeringssensorer fram och 
bak • Färddator Premium • Bluetooth handsfree

Välkomna till AtteviksGolfen!
AtteviksGolfen kommer i år att gå av stapeln fredagen den 27 maj.
Under våren kommmer vi att skicka ut mer detaljerad information och formulär för anmälan.

Vill du redan nu veta mer är du välkommen att kontakta 

Göran Gustavsson på tel 036-34 89 71.

Nybro med sina drygt 12.000 invåna-
re är ingen stor metropol i världen. 
Men här finns huvudkontoren för två 
rejält stora och framgångsrika åkeri-
koncerner. Båda har samma rötter.

Det hela började 1947 med att Börje 
Johansson startade Börjes Transport i 
Nybro. Åkeriet växte och två av barnen 
kom också så småningom in i verksam-
heten.
 1988 gick Börje bort och företaget 
delades upp i två delar 1996, där Gunvor 
Munck tog över det som idag heter 
Börjes-koncernen. 

200 bilar
Idag har man drygt 400 anställda, om-
sätter c:a 430 miljoner och har ungefär 
200 bilar i drift inom koncernens olika 
bolag. Störst är Smålands Logistik som 
är specialiserade på fjärrtransporter inom 
Schenker.
 - Det är viktigt att vara specialiserad 
säger Gunvor. Koncernen har förstås 
flera olika grenar, men varje företag är 
specialiserat inom ett visst område. 
 Duvemåla Åkeri bedriver distribu-
tionsverksamhet. A.H.L Johanssons 
Åkeri arbetar mycket med livsmedels-
distribution. Börjes Packhus bedriver 
lagerverksamhet och e-handel för ett 
stort antal företag. Och Sune Carlssons 
Åkeri i Åryd är specialiserade på jord och 
skog. 

 - Där investerade vi nyligen i ny berg-
kross och en del andra nya maskiner. 
Det resulterade i att vi fick ett stort jobb i 
Kristinehamn i samband med ett vind-
kraftsbygge. Så just nu går större delen 
av maskinparken där uppe. 

Tillväxt
De varierande namnen på företagen 
visar på att expansionen av koncernen 
till viss del skett genom uppköp av andra 
företag. Senaste exemplet var i novem-
ber 2015 då delar av verksamheten i LO 
Petterssons Åkeri i Hultsfred köptes för 
att införlivas i Smålands Logistik.
 - Men den organiska tillväxten är 
minst lika viktig, menar Gunvor. 
 - Då gäller det att hela tiden hålla 
sig med modern utrustning och modern 
teknik. Förra året köpte vi in ett 30-tal 
nya Scaniabilar, många med specialut-
rustning för särskilda kunder och frakter.
 - Det vi önskar oss nu är en utbildning 
på alla de nya teknikerna och finesserna 
på de nya bilarna. 
 - Det gäller ju både effektivitet och 
säkerhet, och där måste vi ligga först för 
att fortsätta utvecklas.

Gunvor privat
Rent privat är Gunvor inte lika specialise-
rad som koncernens företag utan har en 
mängd strängar på sin lyra.
 Hon bor på Granås Gård någon mil 
utanför samhället. Hon är uppvuxen med 

ridhästar och på gården föder hon upp 
hopphästar. Utbildar dem för hoppning 
eller dressyr och säljer dem vid 4-6 års 
ålder. Snart ska två hästar säljas och 
inom kort kommer det också två nya föl 
om allt går som det ska. 
 När vi besöker gården kommer två 
väluppfostrade schäfrar och hälsar. I en 
av gårdsbyggnaderna finns boxar för 
hästarna och i en annan kan vi beskåda 
ett rejält antal höns av olika raser.
 På fastigheten finns förutom det egna 
boningshuset ett antal hus för uthyrning. 
Och dessutom 200 ha skog. 
 - I skogen tar jag hjälp av Bergs 
Timber som röjer, planterar och avverkar. 
Jag kan hantera en röjsåg själv också, 
men jag gör det i regel inte. 

 - Det värsta 
är att det blåser 
ner så mycket 
skog. Värst 
var det efter 
Gudrun.
 - Fast det 
vände vi till något 
positivt. Vi sågade 
upp virket och byggde 
ett ridhus. 
 Det är idag flitigt använt både för eget 
bruk, av brukshundsklubben och andra 
ryttare.
 Hon verkar ha en hel del att stå i.
 -Det inte så farligt, jag skulle hinna 
med mer, avslutar Gunvor.
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I september 
började Jessi-
ca Holmquist 
som HR-chef 
på Atteviks 
med placering i 

Jessica Holmquist, Jönköping
Jönköping.
 Som sådan kommer hon att ha an-
svar för alla personal- och rekryterings-
frågor inom hela koncernen. 
 Hon har bred erfarenhet inom om-
rådet, kommer senast från en liknande 

befattning på Domstolsverket och har 
tidigare jobbat både som konsultchef på 
Manpower och som HR-konsult.
 - Det här är en ny tjänst som jag i viss 
mån kan vara med och utforma själv, 
säger Jessica. 
 - Det känns jättespännande att få 
jobba inom Attevikskoncernen.

AtteWeekend med Förkläde

Kvälls- och 
helg-öppet
Från och med 1 januari 2016 
kommer vi att debitera en extra 
kostnad på 170:-/ timma, efter 
kl 16 på vardagar och under 
ordinarie lördagsarbete.
Gäller ej bilar med Gröntkortavtal 
eller vid tillsynsarbete på bilar 
med Tillsyn/Gröntkort avtal.

Ett kvalitetsbegrepp i 70 år

Nya skattesatser från årsskiftet
Strax före årsskiftet gav EU Sverige ett 
förnyat godkännande för skattelättnader 
på biodrivmedel. De gäller tom 2018 för 
flytande bränslen och tom 2020 för bio-
gas. Det innebär att vi får en viss lång-
siktighet.
 - Regeringens målsättning är att så 

snabbt som möjligt under mandatperio-
den ha regler på plats som ger långsiktigt 
hållbara och stabila villkor för biodriv-
medel, säger finansminister Magdalena 
Andersson.
 Förhoppningsvis är det inte bara 
tomma ord.

Produkt Energiskatt CO
2
-skatt Totalt kr/lit Anm

Diesel MK1 2015 1:83 3:22 5:05

Diesel MK1 2016 2:36 3:20 5:56 +0:51 fr 160101

RME idag 1:31 0:00 1:31

RME 2016 1:46 0:00 1:46 +0:51 fr 160101

HVO 0:00 0:00 0:00 Oförändrat

Biogas 0:00 0:00 0:00 Oförändrat

Naturgas idag 0:00 2:41 2:41 Per Nm3

Naturgas 2016 0:00 2:40 2:40 -0:01 fr 160101

Etanol ED95 0:38 0:00 0:38

• Energiskatten höjdes vid årsskiftet till 2.355 kr/m3 (fr 1.833 SEK/m3)
• Koldioxidskatten sänktes vid årsskiftet till 3.204 kr/m3 (fr 3.218 SEK/m3)
• Skatten på etanol ED95 avser tillsatserna i form av smörjning och tändförbättrare

  Nya på jobbet

1 oktober bör-
jade Sabahudin 
Cedic som 
servicechef på 
Atteviks Last-
vagnar i Växjö.

Den 7 septem-
ber började 
Joakim Hall-
berg som 
mekaniker på 
Atteviks Last-

Sabahudin Cedic, Växjö

Joakim Hallberg, Jönköping

Sabahudin, som är 40 år och bosatt i 
Växjö tillsammans med sambo och två 
barn, har jobbat med lastbilar i nästan 
20 år. 
 Han har jobbat som mekaniker, kund-
mottagare, verkstadschef och säljare. 

vagnar i Jönköping.

Stefan, som är 20 år och bosatt i Ten-
hult, har en treårig mekanikerutbildning 
i botten. Inte helt oväntat har han en 
bakgrund från husvagnsbranschen. Han 

 - Nytt märke och 52 % marknadsan-
del! Det här är riktigt spännande, säger 
han.  
 - Jag vet ju hur viktig servicen är för 
åkarna både i dagliga livet och när man 
ska välja märke.
 På fritiden cyklar och fiskar han gärna. 
Och umgås med nära och kära förstås.

har även jobbat med lackering.
 - Det här är mitt klart bästa jobb hit-
tills, säger han.
 - Mest jobbar jag med bromsar och 
det är riktigt kul.
 Även hemma jobbar han en del med 
bilar, en pendlarbil och en skåpbil. 
 - Veteranbilar kanske kommer sedan.

Den 2-4 oktober var det dags för 
2015 års AtteWeekend. Som vanligt 
med ett både blandat och innehålls-
rikt program.  

 
På fredagsmorgonen hämtades deltagar-
na upp i Växjö och Jönköping. God mat 
och dryck och intressant studiebesök 
på Scania var som vanligt uppskattade 
programpunkter. 
 Men man hann också med att både 
se ”Det påstrukna förklädet”, besöka 
ABBA-muséet och se sig om på stan på 
egen hand innan färden åter gick hemåt 
på söndagsmorgonen efter frukost och 
en välbehövlig natts vila. 
 

Tävling

Grattis!

Skicka in sidan med din lösning till Atteviks Lastvagnar AB, Annika Lennartsson, Box 2122, 550 02 Jönköping eller 
maila till marknad@atteviks.se. Senast den 1 mars vill vi ha din lösning.

Vinnarna i Attention-tävlingen 
# 2 2015:

Börge Johansson, Hovmantorp
Bernt Hansson, Nässjö
Arne Axelsson, Tranås

Siwert Gunnarsson, Rörvik
Bertil Johansson, Ljungby

Rätt rad i Attention-tävlingen 
# 2 2015:

1: X, Atteviks firade 70-årsjubileum

2: X, Sävsjö Transport fraktar mycket 
         hus

3: X, Nya Hinz-kranen har beteckningen 
         M10

4: 2, Jourtelefonnumret är 042-100100

1 X 2

1. Sedan september är alla Scania Euro 6 godkända för 
ett ganska nytt bränsle, vilket?

1. RME, X. HVO, 2. LNG

2. Mörbylånga Åkeri domineras av en typ av last. 
Vilken?

1. Kyckling, X. Timmer, 2. Grus

3. Dagen då alla måste ha genomgått sin YKB-utbild-
ning för att få fortsätta köra närmar sig. 
Vilket är det kritiska datumet?

1. 1 maj, X. 5 augusti, 2. 10 september

4. Eksjöhus har under senare tid fått flytta en del 
produktion till annan ort. Vilken?

1. Nässjö, X. Vetlanda, 2. Sävsjö

Lösningen insänd av

Namn:

Adress:

Postadress:

Tel:                                                E-mail:



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

Kalmar Strömsbergsv. 2-4, tel 0480-48 00 60

Nybro Norra Vägen 4, tel 0481-483 30 ”ett kvalitetsbegrepp”

Erbjudanden        
från servicemarknaden

Peter Friman
036-34 89 07

Ola Sivertsson
0470-75 31 66

Scania Tillsynsavtal
Till er som har en Scania som rullat fram på vägarna i sol, regn, vind och snö i sju år eller 
mer. Även om sju år inte är någon ålder på en Scania så kan Scania Tillsynsavtal med 
en fast månadskostnad vara en god investering.

Precis vad din 7-åring behöver.

Om du tecknar ett tillsynsavtal får du precis den service som du och din bil är värda. 
Alltså den bästa! Baserat på bilens specifikationer och planerade körförhållande får du 
en rekommenderad underhållsplan som passar just din bil. Allt underhåll sker i Atteviks 
Lastvagnars verkstäder och våra experter använder alltid Scanias reservdelar för bästa 
resultat.

Teckna avtal och få rabatt på arbete och reservdelar
Du som väljer att teckna avtal får dessutom 25% rabatt på arbete och 15% rabatt på 
Scanias reservdelar vid ordinarie reparationer. Så när du har slutat fira att din Scania har 
fyllt 7 år är du välkommen att kontakta oss för att prata Tillsynsavtal.

Vi ses!

Grattis!

Peter Friman
036-34 89 07

Ola Sivertsson
0470-75 31 66

Mats Petersson
0480-48 00 62


