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Atteviks 70 år
Den 19-24 oktober kommer vi att fira vårt 70 års 
jubileum med karavan hela veckan från ort till ort med 
avslutning i Jönköping med en grand final! 

Vi kommer ha leverantörer på plats, öppet hus på 
orterna och 70 års Jubileumskampanjer hela veckan. 
Vi kommer även avsluta med underhållning i Växjö 
(fredag) och Jönköping (lördag). 

Detta vill ni inte missa!

Karavanen börjar den 19:e oktober i Tranås och fort-
sätter till Nässjö, Ljungby, Älmhult, Växjö, Jönköping.

Välkomna! Ett kvalitetsbegrepp i 70 år

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

UTFÖRSÄLJNING
av våra Transportbilar 2015! Frontbåge på köpet!

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.
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Efter en ömsom blåsig och lite kylslagen sommar så 

kom äntligen värmen. Det är skönt att få njuta lite 

extra under sensommardagarna så man är redo för 

höstens och vinterns utmaningar. Jag och min familj 

passade samtidigt på att flytta och har nu lämnat 

Västkusten och etablerat oss i Jönköping. Vi ser 

verkligen fram emot att få ta del av och bli ett med 

den Småländska idyllen. 

  Vad som blir mer och mer påtagligt är att de 

klassiska semesterveckorna då Sverige ”stänger” 

börjar luckras upp och anpassas mer och mer mot 

Europa. För många företag innebär det att man 

måste vara tillgänglig och ha personal på plats hela 

sommaren. Likaså för oss inom Atteviks, där vi har 

haft bemanning inom alla funktioner under hela 

sommaren för att kunna möta kommande behov, 

vilket har varit väldigt uppskattat. Det märks också 

att det är ett högre tryck på marknaden. 

 För övrigt är det full aktivitet både lokalt och i 

riket. Försäljningen av tunga fordon skruvas upp och 

den totala marknaden för Sverige närmar sig 

ca 5000 bilar. Det finns inga tecken på att detta 

kommer att avmattas inom de närmsta åren. Inom 

vårt distrikt är utvecklingen fortsatt positiv och den 

sista mätningen visar att vi har en marknadsandel 

på 49,2%. En nivå som ligger helt i linje med vår 

strategi och satsningar för att vara en fullvärdig 

partner. Vi har och kommer fortsatt att förstärka vår 

roll att kunna erbjuda totala transportlösningar från 

specifikation-, finansiering-, service-, inbyte och 

sedan nästa bil. 

 Inom Scania sker en del förändringar. En ny 

styrelse är utsedd för Scania där Andreas Renschler 

har utsetts till ny styrelseordförande i Scania AB och 

i Scania Sverige efterträds tidigare vd:n av Robert 

Sobocki som närmast kommer från jobbet som 

Senior Vice President för Scania Engines.

 Vi laddar nu upp för en intressant höst full med 

aktiviteter. I närtid har vi vår klassiska AtteviksGrill 

som går av stapeln på samtliga orter den 28 augusti. 

Vi kommer naturligtvis också att fira att Atteviks 

fyller 70 år. Detta sker med kampanjer under året 

och med start den 19:e oktober påbörjas en rullande 

karavan i sex dagar, en dag per ort: Det kommer att 

vara aktiviteter, kampanjer, leverantörer, en flotta 

av demo-bilar och mycket annat. Mer om detta och 

andra aktiviteter finns i tidningen. Väl mött!

 Jag hoppas på att få träffa många gamla och 

nya kunder under året och vill tillsammans med min 

personal hälsa Er Välkomna till våra aktiviteter och 

våra anläggningar.

Hälsningar

Jürgen Vater



Attention 2-2015Attention 2-20154 5

En nyhet för dig som aldrig stannar.
Helt nya Audi Q7 är här. Med elegant design och en innovativ lättviktskonstruktionhar 
succémodellen blivit lättare, kompaktare och rymligare än föregångaren vilket ger gott om 
utrymme för alla aktiviteter. Med en adaptiv farthållare och autobroms som standard samt 
smidig fyrhjulsstyrning som tillval så är det inte konstigt att helt nya Audi Q7 sätter en ny 
standard i klassen. 

Audi Q7 3.0 TDI 272 hk quattro.® Pris från ca 614.000 kr.
Bränsleförbr. bl. körning 5,7 l/100 km. CO₂ 149 g/km.

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 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 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 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 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 
Från 1 juni gäller nya regler som tillåter 64 tons bruttovikt. 
De flesta befintliga Scaniabilar är förberedda för hela 70 ton.

Tänker ni utnyttja de nya 64-tons-reglerna redan nu med er befintliga vagnpark?

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 här är jätte-
bra, men vi får 
ingen nytta av 
det. På bärg-
ningsbilarna har vi redan dispens, och i 
övrigt kör vi inga så tunga laster.

Ja, vi utnyttjar 
det så gott det 
går. Vissa bilar 
kan bara ta 63 
ton, och ibland är massaveden för lätt, 
för att komma upp i 64 ton.

Vi kommer inte 
att använda oss 
av dessa regler, 
vi har inte den 
typen av transporter.

Vi kör mycket 
delpartier och    
styckegods men 
det förekommer att vi kan dra nytta av 
den nu högre totalvikten.

Ja, vi ökar till 63 
ton. Den totala 
fordonslängden 
är 4 dm för kort för att få med det sista 
tonnet. Men vi får ett nytt ekipage till 
hösten som kan ta 64 ton.

Jag är väldigt 
positiv till detta. 
Men jag ska kol-
la upp om jag måste ombesikta eller så. 
Några ton mer i varje lass gör ju mycket 
på en dag.
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- Nu finns det gas så det räcker till 
alla som vill ha, säger Stefan Her-
mansson på Småländska Bränslen 
när vi träffar honom på invigningen 
av Alvesta Biogas den 22 maj. 

Det är naturligtvis inte så att den nya 
gasproduktionsanläggningen kan produ-
cera gas som täcker hela svenska beho-
vet, men den gör att det finns tillräckligt 
med gas för Växjö/Alvesta-regionen. 
 - Det som gäller nu är att få fler att 
köra på gas, dvs att skapa efterfrågan, 
fortsätter han.
 - Så nu gäller det att Atteviks börjar 
sälja fler gasbilar...
 
Scania 280 eller 340 hk
En Scania Euro6 280 hk fanns också 
på plats, vilken även den väckte stort 
intresse. En distributionsbil med höj- och 
sänkbart skåp, vilket underlättar körning 
i många städer. Det spar också energi 
att man kan sänka skåpet när inte hela 

höjden behövs.
  - De nya gasmotorerna har en myck-
et hög verkningsgrad, berättar Johan 
Améen, affärsansvarig för alternativa 
bränslen på Scania-Bilar Sverige.
 - De har dessutom samma vridmo-
ment som en dieselmotor, så som förare 
märken man faktiskt ingen skillnad.
 Motorerna finns nu i 280 och 340 hk 
utförande, men kommer även i större 
modeller framöver.
 - Det är glädjande att produktionen 
av biogas ökar, fortsätter Johan. Det 
innebär att inblandningen av naturgas 
sjunker och därmed gör gasdriften ännu 
mer miljövänlig.
 
Ren biogas
I Växjö och Alvesta blir det ingen inbland-
ning alls av naturgas. Här kommer man 
att tanka ren biogas med Alvesta Biogas 
som huvudleverantör. Råvaran är i hu-
vudsak ko- och svingödsel från trakten. 
 Leverantörer av denna gödsel är tolv 

lantbrukare från orten som också äger 
och driver den nya biogasanläggningen.
 - Enda chansen att förädla gödseln 
var att använda den för biogasproduk-
tion, berättar Joakim Granefeldt som är 
en av initiativtagarna. 
 Starten på projektet blev att Joakim 
köpte marken för anläggningen privat, 
för att vara säker på att få den. Själva 
bygget startade i mars 2014 och vid in-
vigningen hade anläggningen producerat 
gas i fyra månader. 
 - Det är en investering på c:a 60 mil-
joner kronor, de tolv lantbrukarna står för 
huvuddelen, och vi har lyckats hålla vår 
bugdet.

1,6 miljoner Nm3 biometan
Alvesta Biogas kommer att producera 
c:a 1,6 miljoner Nm3 metangas per år i 
anläggningen. Hela produktionen säljs 
till E-on och distribueras av Småländska 
Bränslen som har en gastapp i Växjö. 
Produktionen möjliggör en minskning av 
fossila CO

2
-utsläpp med hela 3.900 ton i 

Kronobergs län, jämfört med dieseldrift. 
 Själva rötningen sker i två stora 
tankar som rymmer vardera 5.000 m3 
gödsel.
 När de inblandade lantbrukarna 
lämnar sin gödsel får de ta med motsva-
rande mängd färdigrötad gödsel tillbaka. 
Inget av gödseln förbrukas alltså, det är 
bara metangasen som tas tillvara. Och 

den gödsel man får med sig tillbaka är 
faktiskt av högre kvalité än den man 
lämnade för rötning! 

Invigning av Landshövdingen
Själva invigningen, som bevistades av ett 
150-tal personer förrättades av Lands-
hövding Christina Alsér. Det skedde på 
dubbelt vis. Dels med den traditionella 
klippningen av band, och dels genom att 
släppa ett antal biogasfyllda ballonger i 
luften. 
 Den 13 augusti invigdes också det 
nya tankstället vid infarten till Alvesta 
Biogas, där man nu kan tanka sin gasbil 
på några minuter.
 
 

 

- Nu finns gas till alla!
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ScaniaKomplett
En Kontaktväg och en Trygghet!

ScaniaKomplett är lösningen för dig 
som vill få ut så mycket som möjligt 
av ditt fordon, utan avbrott. Med 
Scania som partner kan du beställa 
en komplett bil anpassad för din 
verksamhet där du under bilens livs-
längd har en partner som löser alla 
serviceåtgärder och garantiärenden. 
Det sparar tid och gör lastbilsägan-
det enklare – du får färre stopp och 
mer tid för din verksamhet.

ScaniaKomplett är inte en helt färdig 
lösning som du bara kan välja eller inte 
välja. Som lastbilsägare har du även 
med alternativet ScaniaKomplett mycket 
stora möjligheter att välja hur du själv vill 
att din bil ska vara utrustad. 
 Ett enkelt sätt att se exempel på ut-
rustningar, tillval och prestanda är att gå 
in på Scanias hemsida - scania.se - och 
knappa vidare till ScaniaKomplett.
 Där hittar du fordon för både anlägg-
ning, distribution, fjärrtrafik, renhållning 
och skog. I en mängd olika utföranden.

Enklare att köpa. Enklare att äga.
- Idag väljer allt fler ScaniaKomplett, sä-
ger Peter Friman och Ola Sivertsson, ser-
vicemarknadssäljare på Atteviks Lastvag-
nar i Jönköpings resp. Kronobergs län. 
 - Dels för att de är enklare att köpa 
med snabbare leverans och dels för att 
de är enklare att äga. Idag går det att 
komplettera Grönakort-avtalet med ett 

stort antal påbyggnationer från utvalda 
påbyggare. VBG drag, HIAB lastväxlare, 
PLS skåp, JOAB sopbilspåbyggnader 
och lastväxlare, Zepros bakgavelhissar 
och Bergs timmerreden är några exem-
pel.
 - Det innebär att vi tar ansvar för hela 
ekipaget inklusive påbyggnad.
 
Gröna kortet
Allt fler väljer att teckna Grönt Kort för 
sina bilar. Idag är siffran över 80% och 
de som en gång haft Grönt Kort tecknar 
nästan alltid nytt när de köper ny bil. Det 
är ytterligare ett sätt att  göra bilägandet 
tryggare.
 - Den stora vinsten här är att man får 
en fast månadskostnad med planerade 
stopp istället för oplanerade. Och bara 
behöver besöka en verkstad om man har 
en ScaniaKomplett. 
 Den fasta månadsavgiften ska täcka 
all service och alla reparationer (med 
undantag av yttre påverkan). 
 - Och blir det dyrare än beräknat så 
får vi reda ut det med Scania utan att 
kunden blir lidande. 

Vill du prata serviceavtal eller 
grönt kort?

Jönköpings län
Peter Friman tel 036-34 89 07

Kronobergs län
Ola Sivertsson tel 0470-75 31 66

Begagnathelg 13/6
På Atteviks BEG CENTER i Jönkö-
ping var det dags för begagnathelg 
den 13 juni.  Ett 30-tal ekipage fanns 
inne för att beskåda, känna på och 
provköra. 

- Det har gått iväg ganska mycket begag-
nade fordon den senaste tiden, säger 
Johan Södergård som ansvarade för 
arrangemanget. Så därför finns det inte 
jättemycket på lager just nu. 
 Men intresse fanns för de fordon som 
visades och det var t.o.m. flera spekulan-
ter på något ekipage. 
 Nu är det förstås inte alla som kom-
mer på en sådan här visning som är i 
akut behov av en begagnad bil. Men att 
bara titta och prata bort en stund, och 
kanske ta en Bullens korv eller två är ju 
också en bra lördagsaktivitet. Inte bara 
för åkaren utan för hela familjen.

  Nya på jobbet
Direkt efter 
avslutad ut-
bildning på 
TTC i Jönkö-
ping började 
Felix Skott som 

Den 4 maj 
började Stefan 
Hildingsson 
sitt nya jobb 
som mekani-
ker på Atteviks 

Felix Skott, Jönköping

Stefan Hildingsson, Jönköping

mekaniker på Atteviks Lastvagnar 
den 16 juni. 

Det var ett jobb han redan var ganska 
bekant med. 
 - Jag har praktiserat här i över ett år 

Lastvagnar i Jönköping.

Stefan har lång erfarenhet av lastbilar. 
Senast som mekaniker på Mullsjö Åkeri.  
Men banan började direkt efter skolan på 
TBL-Teknik i Virserum där han jobbade 

och sommarjobbade här på sista som-
marlovet. 
 - I höstas fick jag frågan om jag ville 
börja jobba här och svarade givetvis ja. 
Men måste gå klart skolan först.
 - Lastbilar är ju särskilt intressanta. 
Det är stora och tunga grejor och mycket 
kroppsarbete. Det gillar jag!

med att skrota och bygga upp bilar. 
 Och på Olles Åkeri som ägdes av 
hans far, där han både körde och meka-
de. 
 - Där byggde vi upp en hel del bilar 
bl.a. för att ställas ut på Elmia Lastbil. 
Det är alltid intressant att skruva, men 
sådant är riktigt roligt.
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Störst på hus!
- På måndag ska vi lasta 22 bilar och 
släp med hus, säger Stefan Arbin, 
VD för Sävsjö Transport, när vi träff-
ar honom och fordonsansvarige An-
ders Brogård strax före semestern. 

Det är ungefär så det brukar se ut, för 
det Sävsjö Transport är riktigt stora på, 
är just transporter av hus. 
 22 bilar och släp motsvarar 5-10 hus 
beroende på om det är små sommarstu-
gor, rejäla villor eller något mittemellan. 
Det låter som en rejäl sändning men det 
är långtifrån vad som fraktades under 
högkonjunkturen 2007-2008. Ungefär 
hälften.

 Men trots husbranschens kris för ett 
antal år sedan så finns det åtskilliga hus-
fabriker i trakten. Och kunder över hela 
landet som vill ha sina hus ditfraktade 
och uppsatta. 
 - Det är betydligt lättare att räkna upp 
de husfabriker i regionen vi inte kan räk-
na bland våra kunder än de som vi kör 
åt, fortsätter Stefan Arbin. Vi är förmodli-
gen störst i Sverige på hustransporter.
 Men hus är förstås inte det enda man 
transporterar. Stora kunder är också 
traktens sågverk, där transporter av både 
spån och förädlade trävaror utgör stora 
volymer. 
 - Vi transporterar i stort sett allt som 

det går att få volymer på, säger Anders 
Brogård. 

Flera företag
Sävsjö Transport-koncernen består idag 
av flera företag med anknytning till trans-
portbranschen och ägs av Smålandia AB 
som i sin tur ägs av Sandahlsbolagen 
och Höglandsinvest.
 Sävsjö Transport bildades 1985 
utifrån ombudskap för Bilspedition samt 
Ragnvalds Åkeri i Vrigstad. Något halvår 
senare införlivades Brogårds Åkeri i 
verksamheten där Anders Brogårds far 
var ägare. 
 Utöver Sävsjö Transport ingår idag 

även Sävsjö Termogods, Hebbes Trans-
port, och HGL Olje AB / Sävsjö Bräns-
letjänst i koncernen. Man är dessutom 
hälftenägare i Stockarydsterminalen 
som är en viktig samlings- och distri-
butionscentral för timmer och massa-
ved.  

Livsmedel och transportförmedling
Koncernens centralpunkt finns på Sävsjö 
Transport i Sävsjö. Sävsjö Termogods 
har sitt säte i Jönköping och fraktar hu-
vudsakligen livsmedel. Hebbes Transport 
finns i Nordinggrå och jobbar med att 
förmedla transporter både till koncernen 
och åkerier utanför. Och HGL Olje AB / 
Sävsjö Bränsletjänst sysslar som nam-
nen antyder med bränsle och drivmedel.

”Tillräckligt små”
Idag har koncernen 135 anställda,  56 
stora bilar och fem mindre (pick-ups etc). 
 - Service, effektivitet och kompetens 
är våra nyckelord, säger Stefan Arbin. 
 - Vår personal har mycket goda refe-
renser hos våra uppdragsgivare och kan 
fatta beslut direkt. Vi är tillräckligt små för 
att kunna vara nära våra kunder.
 - Och vi har trygga ägare som känner 
branschen. Man vet att det går både upp 
och ner.
 Det är en av anledningarna till att 
man investerar även när tiderna inte är 
på topp. Man vet att det kommer att gå 
uppåt senare. 15 - 18 miljoner om året 
är investeringstakten framför allt i nya 
fordon. Men under senaste året har det 
blivit något mer. En om- och tillbyggnad 
av anläggningen i Sävsjö för nästan 12 
miljoner. Med bl.a. en ny tvätthall. 
 - Lite bökigt har det förstås varit, men 
nu kan vi ju fira 30-årsjubileum med stil.
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Det första vi möter på Atteviks 
Lastvagnars verkstad i Nässjö är en 
gammal militärlastbil. I ärlighetens 
namn ser den rätt bedrövlig ut.

- Ja det är inte så konstigt säger Magnus 
Gustavsson som är servicechef på 
anläggningen. Bilen är av årsmodell 
1993 och har stått i ett förråd ungefär de 
senaste 10 åren utan att användas och 

utan egentlig 
tillsyn. 
      Mycket är 
rostigt, brom-
sarna är kärva. 
Och klädseln på 
sätena har bör-
jat mögla. Men 
den ska rustas 
upp nu. Om inte 
till nyskick så i 
alla fall rejält.

Många lastbilar i förråd
Efter hand som man ansett att vi kan 
sänka garden i försvaret har mer och 
mer materiel hamnat i förråd utan att 
användas. Det finns hel del gamla lastbi-
lar som står och väntar på att kanske få 
samma behandling som den här. 
 När Attention är på besök är flaket 
upplyft för att blästras av. Hjulen är bort-
tagna och bromsarna håller på att ses 
över. Sätena ska få ny klädsel. 

- Här är det full fart för det mesta, 
säger Mauritz Eriksson, servicechef 
på Atteviks Lastvagnars verkstad i 
Älmhult.

- Och nu har det varit väldigt bra en tid 
p.g.a. vägbyggena i trakten. 
 Under drygt ett år har det pågått 
arbete med den s.k. Haganäsleden, en 
väg som förbinder de stora lederna öster 

och väster om 
Älmhult och 
leder trafiken 
förbi centrum. 
Många bilar är 
engagerade i 
vägbygget - ett 
tufft jobb som 
sliter hårt på 
fordonen och 
ibland förstås 
ger anledning 
till reparationer. 

Drivlinor, fjäderpaket och luftbälgar är 
sådant som får stryk ibland. Och oavsett 
om något går sönder eller inte, så ska 
bilarna servas med jämna mellanrum. 
Mellanrum som också blivit lite tätare 
beroende på de många körningarna. 
 Till hösten ska Haganäsleden vara 
klar, men då tar nästa stora bygge vid. 
Då är det väg 120 mot Traryd som ska 
byggas om, rätas och kanske breddas på 
sina ställen.

ÄLMHULT

Här rustar vi upp försvaret!Mycket vägbyggen - Mycket jobb!

NÄSSJÖ

 - Man kanske kan undra varför de 
inte köper nya bilar, fortsätter Magnus, 
men det är den här typen av lastbilar 
man i stor utsträckning vill ha i försvaret. 
Utan för mycket elektronik som kan vara 
knepigt eller t.o.m. omöjligt att fixa till 
under fältmässiga förhållanden om det 
skulle krångla.

”Det gäller att ta in det man kan”
- Det här är en lite ny verksamhet för 
oss, som kan 
komma att betyda 
mycket om det 
hela slår väl ut. 
 - Annars har 
det väl varit lite 
lugnt ett tag. 
Bilarna fungerar ju 
väldigt bra. Och de 
flesta ser vi bara 
när de ska göra 
service.
 I likhet med flera andra servicean-
läggningar i mindre städer har det tradi-
tionella kundunderlaget minskat även i 
Nässjö.  
 Speditionsföretag har flyttat. Vanliga 
åkerier har köpts upp och centraliserats 
till andra orter. Den stora terminalen i an-
slutning till järnvägen där tidigare mycket 
lastades om till lastbil har fått ökad 
konkurrens om godset av nya terminaler 
i bl.a. Jönköpingstrakten. 

 - Så vi lär ha mycket att göra med 
traktens Scaniabilar en bra tid framöver, 
säger Mauritz.

Konjunkturen går uppåt
Idag är man åtta anställda på Älmhults-
verkstan. Sex mekaniker, en reservdels-
man och Mauritz. 
 - Tidigare hade vi bara fem mekaniker, 
men blev tvungna att öka styrkan med en 
man för något år sedan. Konjunkturerna 
går ju uppåt och 
därmed även be-
läggningen på vår 
verkstad. 
 Men det kanske 
inte bara är kon-
junkturerna som är 
orsak till ökningen. 
Mauritz är också 
ofta ute på besök 
hos traktens åkare 
tillsammans med 
säljaren Mattias Forsell.
 - Där försöker jag få in viktiga syn-
punkter och presentera vår verkstad 
och det kan ju resultera i någon ny kund 
också.
 
Stora och små kunder
Älmhult kanske inte i första hand är känt 
för Atteviks Lastvagnar utan för den stora 
möbelkedjan som har sin bas här. IKEA 
ger naturligtvis positiva effekter för många 

Började 1987
Idag är man totalt nio personer på verk-
stan. Magnus började som mekaniker 
1987. Slutade skolan på lördagen och 
började på Atteviks Lastvagnar på mån-
dagen. 2010 blev han servicechef. 
 - Oftast får jag jobba som kundmot-
tagare och verkmästare, sen blir det 
servicechefsuppgifter lite ibland när det 
är möjligt att sätta in en ställföreträdare.

Trogna kunder. Och långväga.
De flesta av verkstadskunderna är natur-
ligtvis åkare från trakten. Men det finns 
även andra som helst vill göra sin service 
på Atteviks Nässjöverkstad. 
 - Många som har transporter till eller 
från Nässjö och har lite ”dötid” emellan 
lossning på ena stället och lastning på det 
andra passar gärna på att komma hit för 
att få något servat eller åtgärdat. 
 - Vi är ganska kända för ett par saker. 
Dels att vi ger bra service. Och dels att vi 
i regel har ganska kort väntetid om man 
behöver komma in på verkstan. 
 - Dessutom har vi en tvätt som är ex-
ceptionellt bra. Vi har en bra tvättmaskin. 
Vi har ett mycket bra tvättmedel. Och 
vi har personal som fixar den manuella 
handpåläggningen med ett bra resultat.
 - Vi har t.o.m. en åkare i Ulricehamn 
som försöker förlägga sina tvättar hit i 
största möjliga utsträckning. 
 - Och vi tar gärna emot fler...

av ortens företag och även för Atteviks 
Lastvagnar. 
 - Man har i och för sig inte så många 
bilar, men desto fler efterfordon. Ungefär 
60 sådana tar vi hand om - servar, repare-
rar och ser till att de blir besiktade. Det är 
åtminstone en vagn i veckan. 
 En annan stor kund är Kaj Inrikes, 
som huvudsakligen kör för IKEA. Där har 
vi ett 25-tal bilar, släp och trailers att ta 
hand om. 

 Men naturligtvis finns här inte bara 
stora kunder med nya lastbilar. 
 - Vi har ett intressant projekt inne nu. 
Det är en Scania Euro3 som vi håller på 
att uppgradera till Euro5. Det är ett gan-
ska omfattande jobb, men det är förstås 
ett bra sätt att förlänga ”livstiden” på bilen 
när kommuner eller kunder sätter upp nya 
miljökrav och regler för vilka som får köra 
där.

Allt är inte uppåt
Det Älmhultsverkstan också varit känd för 
är hydraulikkunnandet - man har jobbat 
med hydraulik och slangpressning i 25 
år - och kranmontage. Men den delen har 
gått ner under senare år.
 - De flesta kranar sitter ju på skogs-
bilar. Där skedde en kraftig tillbakagång 
efter krisen 2009. Och marknaden har 
fortfarande inte riktigt kommit tillbaka. 
 - Men de skogsbilar som finns kör ju 
för fullt nu. Skogskonjunkturen verkar 
också ha hämtat sig. Så vi kanske kan se 
fram emot en positiv utveckling även där 
på lite sikt.
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Stora bilar för små stockar
- Vi har en stark specialité inom ATA 
Timber, säger KG Rundberg - for-
donsansvarig inom koncernen - och 
det är att göra riktigt bra produkter 
av små stockar, s.k. klentimmer. 

När folk i allmänhet tänker timmer, så 
tänker man oftast på stockar med en 
diameter på 30 cm eller så. Men här 
sågar man alltså stockar med en så liten 
diameter som ner till 10,5 cm.
 - Fördelarna med det är många, fort-
sätter KG. De klenare träden är oftast 
ganska tätvuxna. De har dessutom en 
väldigt fin kviststruktur, d.v.s. inga grova 
kvistar. Det betyder ett högklassigt virke.
 ATA Timber har en egen inköpsorga-
nisation som ansvarar för avverkningar-
na och där tar man ut ett antal sortiment. 
Sågbart, massaved och brännved för 
att göra en kort beskrivning. Det bäst 
betalda för skogsägaren är de sågbara 
sortimenten. Därefter massaved och 
brännved. 

Bättre betalt till skogsägaren
- Klentimmer är sådant som annars skul-
le blivit massaved, säger KG, och genom 
att ta de här bitarna till sågen får skogs-
ägaren betydligt bättre betalt än om det 
blivit pappersmassa. 
 - Visserligen sågar även många av 
våra kollegor i branschen klent timmer, 
men då i form av kubb, som har en fast-
ställd längd, vanligen 3 meter. Här kan 
man aptera bitar på upp till 5,5 meter. 

Fyra sågverk
ATA-Timber, som startades 1945 av 
Tage Andersson i Åboda, driver idag fyra 
sågverk. Huvudkontoret och den största 
produktionsenheten ligger i Moheda där 
man årligen producerar drygt 150.000 m3 
sågade trävaror av klen- och normaltim-
mer.
 Klentimmer sågas dessutom på 
anläggningarna i Åboda och Eneryda. 
Medan Widtskövle sågverk bara sågar 
normaltimmer. 
 Totalt producerar de fyra sågverken 
c:a 350.000 m3 per år, och i koncernen 
finns c:a 200 anställda.
 Förutom att såga timret, så vidareför-
ädlar man det i form av torkning, hyvling 

och hållfasthetssortering. 

Miljö och kvalité
Hållfasthetssorteringen sker under över-
inseende av SP. Torkningen hålls under 
uppsikt av Jordbruksverket. 
 - Det händer att de kommer och kollar 
att vi har tillräcklig temperatur i torkarna. 
Det är väldigt noga. Det finns nämligen 
en liten skadeinsekt som kan överleva 
och spridas i naturen om torkningen varit 
otillräcklig. 
 Naturen är ju själva grunden för verk-
samheten och här hjälper man också 
skogsägarna att certifiera sitt skogsbruk, 
d.v.s. att sköta sin skog på ett miljömäs-
sigt hållbart sätt. Det ger också ett virke 
som har hög efterfrågan och som betalas 
lite extra.

En massafabrik
Nu blir det inte sågade trävaror av hela 
stocken. Ungefär den tredjedel blir bipro-
dukter som sågspån och flis. Här är den 
s.k. Guldflisen särskilt värdefull. Den är 
huggen i bitar med ett par cm längd, har 
därmed rätt fiberlängd och är särskilt 
lämplig för produktion av pappersmassa. 
 Guldflisen går till Waggeryd Cell, som 

är koncernens egna massabruk. Där pro-
duceras 150.000 ton pappersmassa per 
år och fabriken är en av de effektivaste 
produktionsenheterna i världen.

70 bil och släp per dygn 
Koncernen förbrukar drygt 70 fullastade 
bilar och släp med timmer varje dygn. 
 Utöver de åtta egna timmerekipagen 
är ett antal externa åkare engagerade. 
KG sitter som spindeln i nätet och plane-
rar körningar med hjälp av datasystemet 
KOLA, som används av alla södra Sve-
riges åkare. Här kan man se exakt var 
olika travar och sortiment finns att hämta, 
och därmed planera optimala rutter. 
 KG som själv kört lastbil ger förar-
na ett stort eget ansvar. De får själva 
attestera alla sina fakturor så de ser vad 
saker och ting kostar. 
 Till hösten blir det två nya Scanior i 
stallet. 
 - Vi köper inte de allra värsta, men lite 
lyx måste där finnas...
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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!

Premiärvisning nya M10

Hjälp på väg!

Var ska en premiärvisning av en ny 
skogskran vara om inte på världens 
största skogsmässa? 

På SkogsElmia den 4-6 juni i Jönköping 
visade Hinz-Palfinger tillsammans med 
Atteviks Lastvagnar upp den nya Epsi-
lon-kranen med beteckningen M10 för 
allra första gången. 
 Under veckans första dagar monte-
rades ekipaget på Atteviks Lastvagnar i 
Älmhult. Efter tre dagar på SkogsElmia 
ska det vidare till andra mässor, där Nolia-
mässan i augusti är en av de viktigare. 

- Cirka 1.000 utryckningar per år 
brukar våra servicebilar få göra, 
berättar Peter Friman på Atteviks 
Lastvagnar i Jönköping. En del fall 
är enkla en del rätt komplicerade.

Största andelen utryckningar görs från 
Jönköping som ansvarar för ett ganska 
stort geografiskt område med nordvästra 
Småland och en del av Västergötland.
 Där finns också den största och mest 
välutrustade servicebilen, men service-
bilar finns även i Nässjö, Växjö, Ljungby 
och Älmhult. 
 Jourpersonalen går på ett rullande 
5-veckorsschema och när detta skrivs 
har Stefan Persson jouren i Jönköping. 
Då har han ansvar för distriktet från 
16.00-07.00 på vardagarna och dygnet 
runt på helgen.
 - C:a 10 utryckningar brukar det bli 
här på en normal vecka, berättar han,  
men det skiljer förstås från vecka till 

 Ett par viktiga nyheter på den här kra-
nen är att den är helt hydaulikstyrd. Styr-
ningen blir både snabbare, säkrare och 
mjukare. Dessutom ligger alla kablar och 
slangar väl skyddade inuti kranarmarna. 
Det minskar förstås risken för oönskade 
avbrott i arbetet. 

Flera redan sålda
 - Vi har redan sålt ett antal av den 
här kranen, säger Rauno Forslund som 
är produktansvarig för Epsilon i Sverige, 
trots att det inte funnits någon klar förrän 
nu.

vecka. 
 - Mest är det ofta vid väderomslag, 
när vintern slår till eller vårvärmen börjar.

Kan fixa allt
 - Bilen är väl utrustad, så det mesta 
kan vi fixa på platsen, fortsätter Stefan, 
som likt flera av sina jourkollegor ingår i 
mekanikerlaget Snoddas Drängar som 
tog hem den svenska segern i Scania 
TopTeam.
 - Det gäller bara att fråga ut föraren 
ordentligt först så man kan få en uppfatt-
ning om vad felet kan vara och få med 
sig rätt utrustning och reservdelar.
 Går det inte att fixa på platsen så be-
ställer man bärgare. Är det för stora jobb 
så får man heller inte stå utefter vägarna 
och reparera, utan då blir det transport till 
närmaste Atteviksverkstad. 
 - Det viktigaste för att få snabb hjälp 
är att man har telefonnumret till Jouren. 
Då är hjälpen alltid nära.

 Johan Sand, säljare på Atteviks 
Lastvagnar i Nässjö och Tranås bekräftar 
intresset. Även han har spekulanter i ett 
långt framskridet skede.

Kvällskörning 
- Intresset är stort, säger Rauno, men 
problemet just nu är att vi inte kan prov-
köra under mässan. Det får vi inte göra 
utan att hägna in.
 - Men särskilt intresserade har fått 
känna på kranen sen kväll och tidiga 
morgnar när det inte är öppet för allmän-
heten.

Jourtelefon 042-100 100
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Södergårdens Åkeri AB i Linneryd valde en 
Scania P450LB8x4*4HNB. Byggnation av MSM i 
Månsarp. Lackering av Sunnerbo lack i Markaryd.

Nyleveranser
Här ser du några av de bilar vi  
levererat under våren och 
sommaren.

Jönköpings Kommun har köpt en ny Scania 
P450LB6x2*4 med 2-pedals Opticruise och RME. 
Tank med sug & spolning med hetvatten. Kran 
på taket. Byggnation av Nordic Tank Falkenberg.

Jönköpings Entreprenad AB har investerat i ett 
nytt ekipage. Scaniakomplett R490LB8x4*4 med 
Zetterbergs dumperkorg. Kärran är en Parator 
med Zetterbergs dumperkorg. 

Lessebo Transport och Entreprenad har inves-
terat i en ny Scania R490LB8x4HNB chassi med 
2-pedals Opticruise och Highlinehytt. Byggna-
tionen levererades från Lindgrens i Haparanda.

Mårdskog & Lindkvist har investerat i en ny 
G370. Skåpsbyggnationen med ett Thermoking 
kylaggregat utförd av PLS i Rydaholm.

MT Betong AB har investerat i en ny Scania 
R520LB8X4HNB. Byggnation är utförd hos 
GEHAB i Alvesta. Kran från Palfinger.

Räddningstjänsten i Jönköping har införskaffat 
två nya Brandbilar Scania P370DB4x2 med 
byggnation från Autokaross i Floby.

Anders Sigfridssons Åkeri AB valde en ny Scania 
G490LB6x2*4 High Line. Bilen är certifierad och 
klar att köra på 100% RME.

Mårdskog & Lindkvist har investerat i en ny 
Scania G370 med skåpsbyggnation utrustat med 
Carrier kylaraggregat från PLS i Rydaholm. 

Inge Lundborg Bärgning & Kranlyft har köpt en 
ny Scania, en G450LB6x2*4 med ett kranflak 
överflyttat av Hejca i Eksjö.

Jönköpings Kommun har denna gång köpt 2 st 
P360LB6x2*4 med lowentry hytt och Allison låda. 
Påbyggda med 4-facks sopaggregat från NTM.

Aluminiumprodukter i Brandstorp har införskaffat 
en ny Scania P320DB4x2 med skåpsbyggnation 
från Närko.

C G Erikssons Åkeri AB har köpt en ny Scania 
G490LB6x2*4MNB med normalhytt och 2-pedals 
Opticruise.

Maskin & Mekan i Växjö AB valde en ny Scania 
R5208x4*4 med Sörling byggnation som utför-
des av Gehab i Alvesta.

Proc Transportservice AB i Nässjö har köpt en ny 
Scania G360LB6x2*4 med skåp från PLS. Bilen 
är utrustad med 2-pedals opticruise & RME-drift.

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

Ryssby Fjärrtransporter har köpt en ny Scania 
R730LB6x2MNB med 2-pedals Opticruise. 
Byggnation av PLS i Rydaholm.

Nässjö Affärsverk har köpt en ny Scania  
P450LB6x4 med en slamsugsbyggnation från 
Korp & son AB.

MT Frakt i Tranås har köpt en ny Scania till sin 
flotta. En R520LB6x2 med en skåpsbyggnation 
från PLS.

Rosenlunds Åkeri har införskaffat en ny Scania 
R490LB6x2*4 med lösflaksbyggnation från 
GEHAB.

Maskin & Mekan har köpt en ny Scania
R5208x4*4 lastväxlare. Byggnationen utfördes 
av GEHAB i Alvesta.

D & B Växjö Transport AB valde en Scania 
R490LA6x2MNB färdigbyggd på Scania.

Jönköpings Kommun har köpt en ny sopbil med 
kran, Scania P360LB6x2*4 med sopaggregat 
från Norba.

Svenska Fräs och Asfaltåtervinning AB har köpt 
en ny Scania P410LB6x2*4HNB med 2-pedals 
Opticruise.

Swedfrakt AB i Tranås har köpt en ny Scania. En 
R580LB6x2*4 med Scania komplett lastväxlare 
från JOAB.

Gustavssons Åkeri i Tranås har förnyat sin for-
donsflotta med en ny Scania R730LB6x2*4 med 
tillhörande släp, byggnation från Limetec.

Jönköpings Tungtransporter har investerat i ny 
Scania R520LA6x2MNB dragbil.

Skogströms Åkeri i Alvesta valde en Scania 
R4906x2*4 MNB. Skåpet monterades av Norfrig 
i Tomelilla.

Rudenstams Parti AB i Huskvarna har införskaf-
fat en ny fjärrbil Scania R450LB6x2*4 med 
skåpbyggnation från PLS i Rydaholm.
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Några aktuella begagnatfordon

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.

Det var en strålande vacker dag när 
ett 20-tal golfintresserade Attevikare 
och Attevikskunder strålade sam-
man på Hooks Golfklubb för att göra 
upp i årets AtteviksGolf.
 
Efter förfriskningar och uppvärmning kom 
kanonskottet från klubben som förkunna-
de att spelet kunde börja. 
 Efter väl genomfört spel och en avslu-
tande lunch meddelades resultatet som 
blev enligt följande:
 1. Håkan Byström
 2. Peter Lindén
 3. Gert Kroon
 
 Vi gratulerar vinnarna, tackar alla 
deltagare och hälsar Välkommen åter!

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 2008, 
Euro 4, 95.000 mil.

395.000:- ex moms

Scania R560, Lastväxlare, Årsmod 2010, 
Euro 5, 39.800 mil.

950.000:- ex moms

Scania R480, Skåpbil, Årsmod 2008, 
Euro 4, 87.500 mil.

460.000:- ex moms

Atteviksgolfen 14/8

Välkommen på 
AtteWeekendVälkommen till vår AtteWeekend 

den 2-4 oktober. En upplevelserik 
helg med Atteviks och Scania, full-
späckad med aktiviteter. 
 
Vi startar med buss tidigt på fredagsmor-
gonen från Jönköping resp. Växjö. 
 Under resan gör vi besök på Scania 
i Södertälje. God mat och dryck ingår 
förstås liksom musikalen ”Det påstrukna 
förklädet” på Göta Lejon och show på 
Golden Hits. Däremellan andra aktiviteter 
och överraskningar liksom tid för egna 
upplevelser i Stockholm. 
 Söndag efter frukost bär det hemåt 
igen och vi beräknas var framme i Jönkö-
ping och Växjö efter lunch.
 Antalet platser är begränsat så ”Först 
till kvarn...” gäller.
 Kostnaden för resan är 4.995:-* per 
person vid övernattning i dubbelrum. 
Tillägg för enkelrum 1400:-*. Anmälan 
är bindande och avgiften faktureras i 
augusti. *) priserna är exklusive moms.

Hjärtligt välkommen 

med din anmälan!
Anmälan gör du till din säljare på Atteviks 
Lastvagnar.

NU HITTAR DU STRANDS PRODUKTER HOS  
ATTEVIKS SAMTLIGA ANLÄGGNINGAR

E-märktLED Bar 10-30VMonteras enkelt på 
lastbil eller personbil

4469:- 
LED extraljusramp med full E-märkning 
för våra svenska vägar. Passar såväl last-
bil som personbil. Ger dig ett kraftfullt 
ljus med  hela 10 800 Lumen. 563mm 
bred – vilket gör att den passar perfekt  
för montering ovan eller under  
nummerplåten. Cree LED.

LED

Arbetslampa

ARbETSLAMpA LED 27W
Med DT-kontakt. 9-32V, 27W. Lumen: 2430  
(teoretiska), 1700 (faktiska). IP68.  
109x117,5x75mm. Osram LED. 
CREE 3W*9LED. 6000K.

FÖR DIG SOM KRÄVER
ETT RIKTIGT bRA LJUS I 
HÖST OCH VINTER!

27W

592:- 



Attention 2-2015Attention 2-201522 23

Tävling

Grattis!

Skicka in sidan med din lösning till Atteviks Lastvagnar AB, Nicklas Arvidsson, Box 2122, 550 02 Jönköping eller 
maila till marknad@atteviks.se. Senast den 15 september vill vi ha din lösning.

1 x 2

1

2

3

4

1. Atteviks firar jubileum i år. 
Hur gammalt är företaget?

1. 50 år, X. 70 år, 2. 100 år

4. Om du får stopp på vägen är det bra 
att känna till ett visst telefonnummer. 

Vilket?

1. 070-6464646, X. 031-100200, 
2. 042-100100

3. På SkogsElmia premiärvisade 
Atteviks och Hinz en ny kran. 

Vad var beteckningen?

1. P10, X. M10, 2. S10

2. Sävsjö Transport är särskilt kända 
för en typ av transporter. Vilken?

1. Torv, X. Hus, 2. Timmer

Vinnarna i Attention-tävlingen 
nr 1-2015:

Roy Gustafsson, Växjö
Stefan Fält, Växjö

Göran Elofsson, Ingatorp
Britt Vretby, Eksjö

Claes Göransson, Tranås

Rätt rad i Attention-tävlingen 
nr 1-2015:

1: 1, Snoddas Drängar vann TopTeam

2: 1, Vår nye VD heter Jürgen Vater

3: 2, Kaj Inrikes bränsle tillverkas av 
         slakteriavfall

4: X, Forserums Grus & Betong startade 
         som betonggjuteri

Svensk Mästare i Lastbil
Man skulle kunna kalla honom 
Svensk Mästare i Lastbil. I alla fall 
bland de yngre förarna. Och i Sca-
niaklassen om man ska vara petig. 
För några år sedan var han Europa-
mästare med samma synsätt. 

Vi pratar förstås om Andreas Söderström 
som på Elmia Lastbil 2014 vann Sverige-
finalen i Young European Truck Driver - 
Scanias tävling för lastbilschaufförer upp 
till 35 år. 
 - Det var ju ett elddop att ta sig dit, 
säger Andreas. Med både teoriprov och 
praktisk körning. Med regionfinaler med 
26 deltagare, varav sex gick till final. Där 
Andreas slutligen stod som segrare. 
 I Europafinalen som anordnades i 
Södertälje slutade tävlingen för Andreas 
i semifinalen trots bra support från Atte-
viks kunder och anställda från Växjö.
 Men det var alltså inte första gången 
han var med. 2010 vann han Europafina-
len och fick 100.000 Euro som pris.

Mycket uppmärksamhet
- Det blev mycket uppmärksamhet efter 
det. Av kollegor, kompisar och media. 
 - Jag har i och för sig träffat på några 
som inte vetat om det här, men det är 
väl sådana som kör fel bilmärke eller på 

Den första juni 
ändrades Trafikför-
ordningen så att 
den nu tillåter högre 
tågvikter och brut-
tovikter under vissa 
förutsättningar. 
Göran Lingström, 
produktspecialist på Scania, berät-
tar här vad som gäller.

- En av förändringarna är att förord-
ningen nu medger 64 tons tågvikt på 
BK1-väg för fordonsekipage som har ett 
minsta axelavstånd mellan första och 
sista axel på minst 20,2 meter.
  Även bruttoviktstabellen BK1 för 
släpfordon är ändrad och medger från 
1:a juni 38 tons släpvagnvikt vid ett 
minsta axelavstånd mellan släpets första 
och sista axel på 7,8 meter. De exakta 
måtten och tillåtna vikterna framgår av 
tabellerna här intill.

annat sätt har hamnat snett i livet, säger 
Andreas med ett skratt.
 Pengarna som blev kvar när skatt-
masen hade fått sitt använde han till att 
köpa in sig i åkeriet - Göran Söderströms 
Åkeri i Ingelsta - där hans far tills dess 
varit ensam ägare. Och så blev det en ny 
lastbil. En Scania R620. 
 - Jag funderade förstås på att välja en 
730, men det föll på att den inte gick att 
få med manuell växellåda. Jag är nog en 
av de få som fortfarande envisas med att 
köra manuellt…

Asfalt och flis
Vid Attentions besök jobbade han med 
asfaltsläggning i Nye utanför Vetlanda.  
Men det kan snart vara slut med det. An-
dreas funderar nämligen på börja jobba 
som asfaltsläggare istället. 
 - Jag vill pröva på något annat. Har 
kört lastbil sedan jag slutade skolan, och 
nu dök det upp ett bra tillfälle att få testa 
att vara på andra sidan läggaren istället. 
Om det är rätt får tiden utvisa. 
 Ett par gånger till tänker han i alla fall 
ställa upp i YETD.
 - Jag får träna ordentligt på vintern 
när det inte går att lägga asfalt. Vinter-
väghållningen är ju inte den bästa. Så 
det borde ju ge bra träning...

64 ton!
Nya brottoviktsregler

 - Allt annat är oförändrat. Fortfarande 
gäller maxvikterna för motordrivna fordon 
på 26 ton för 3-axlig bil med luftfjädring 
och 32 ton på en 4-axlig bil med luftfjäd-
ring. Även kraven på minsta mått mellan 
bil och släp är desamma som förut, ex-
empelvis att det ska vara 5 meter mellan 
en trippel på bilen och släpets boggifram-
vagn.
 Ändringen har gjorts genom SFS 
2015:217 och SFS 2015:240.
 - Det enklaste sättet ta reda på vad 
som krävs för att få köra 64 ton är 
kanske att ladda ner och läsa trans-
portstyrelsens broschyr Lasta Lagligt 
från deras webbsida. Den är i skrivande 
stund inte uppdaterad men så när som 
på att bruttoviktstabellerna för BK1 är för-
längda så stämmer den fortfarande om 
man tar en rödpenna och ändrar i bilden 

på släpvagnen på sidan 12, och skriver 
7,8 meter istället för 7,2 meter och 38 ton  
istället för 36 ton.

Axelavståndet första - sista axeln på kom-

binationen måste vara tillräckligt.

Axelavståndet första - sista axel på släpet 

måste vara tillräckligt. 

Är det långboggi bak på det 4-axliga 

släpet? 

 Avståndet mellan bil och släp måste vara 

tillräckligt.

 Förutom de rent vägtekniska kraven 

måste man också kolla sitt ekipages teknis-

ka prestanda. Kör man 60 ton idag och vill 

börja köra 64 ton bör man åtminstone kolla 

följande:

 Bilens tekniska tågvikt måste vara till-

räcklig, minst 64 ton.

 • För nyare bilar finns den här uppgiften 

i registreringsbeviset där det kallas max 

sammanlagd bruttovikt. Ofta är den 70 

ton.

 • Äldre bilar saknar oftast den här upp-

giften i registreringsbeviset men finns den 

angiven måste den vara tillräcklig.

 Släpets tekniska totalvikt måste vara 

tillräcklig. Vill man köra 38 ton på släpet 

räcker det ju inte med 36 tons totalvikt på 

släpet.

Tågvikter på BK1-väg
Axelavstånd m Max tågvikt ton

18,0 men inte 18,5 60
18,5 men inte 19,0 61
19,0 men inte 19,6 62
19,6 men inte 20,2 63
20,2 och större 64

Bruttovikt BK1 för släpfordon
Axelavstånd m Max tågvikt ton

7,2 men inte 7,6 36
7,6 men inte 7,8 37
7,8 och större 38

•

•

•

•

•

•



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
Nyheter i Scania Selection

Ryggsäck   
405:- exkl moms 
artnr 2410222

Mössa
175:- exkl moms 
artnr 2440627

Termosmugg
130:- exkl moms 
artnr 2410228

Se till att du har rätt temperatur i hytten även om bilen står stilla
Nu har vi kampanjpris på byte av dieseldrivna hytt- och motor-
värmare. Gäller P- och R-seriens bilar från 2005 och framåt.

11 995:-
K18908001

Underlätta din vardag
Kampanjpris på eftermontera Scania Communicator i Scania GPR 
(inkl knapp för färdskrivarkopiering). 
Kom in så berättar vi hur tjänsterna kan underlätta din vardag.

Paketpris: 5 595:- (ord. 8 760:-)
K17108010

Hur mår ditt släp?
Vi har konkurrenskraftiga priser på alla före-
kommande släpreparationer. Kontakta 
någon av våra verkstäder för mer information.
Prisexempel:
Byte av bromsklossar på en axel BPW 19,5 tum   

2 300:-
G21108013BPW1

Kalibrering av ditt Dräger Alkolås
Du vet väl att vi kan kalibrera ditt Alkolås till ett förmånligt pris.

450:- 
K17005004

Trygghet och Lönsamhet
Ingen känner ditt fordon bättre än vi. 
Ingen kan heller hitta felen eller få tag 
i reservdelar lika snabbt som vi. Det är 
därför du ska vända dig till Atteviks när 
det behövs en reparation.

Vem kan hjälpa dig bättre än Scania-
verkstaden när dina fordon behöver 
repareras? Ingen kan din Scania bättre 
än vi. 

Det innebär att ingen kan få ut den på 
vägen igen fortare än vi kan.

Våra gediget utbildade tekniker har 
tillgång till den senast uppdaterade 
tekniska informationen, vårt datorisera-
de felsökningssystem Scania Diagnos, 
alla verktyg som behövs för alla tänk-
bara åtgärder och snabb tillgång till vårt 

reservdelslager.

Byt ut din gamla färdskriv-
are till Stoneridge SE 5000 
Exakt Duo

Paketpris installation och delar 
9450:-
K17108017Alla priser exkl moms.


