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Ett framgångsrikt år och en verksamhet med full aktivitet.

2016 var ett bra år med positiv utveckling på såväl 
försäljning som servicemarknad. Både den nya och befintliga 
lastbilen säljer bra och kompletterar varandra i dagsläget. 
Beläggningen i våra verkstäder är fortsatt hög trots det fina 
kvalitetsläget som bilen har. Vi arbetar kontinuerligt med att 
utveckla helhetskonceptet med kompletta transportlösningar. 
Vår hydraulikverksamhet, tung kyla, skadeverkstad, släp mm 
är exempel på detta.  Vi ser även i våra undersökningar att 
kundnöjdheten är fortsatt hög. Något som gläder oss mycket 
och ger mer kraft att utveckla en bra service till våra kunder. 

Under hösten lanserades den nya lastbilen som betecknas 
NTG (New Truck Generation). Många har nu fått möjlighet 
att provköra och känna på bilen. Det börjar även komma 
flertalet stora tester som är genomförda av oberoende institut 
och tidningar. Det internationella 1000-punktstestet som 
är trendgivande i branschen är också klart och där Scania 
gick ut som vinnare. Resultaten visar på en lastbil som får 
bästa betyg genomgående för sin låga bränsleförbrukning, 
höga komfort, förarmiljö osv. Vi har nu förmånen att kunna 
sälja den nya bilen samtidigt som den beprövade nuvarande 
generationen. Under året kommer också en del nya 
applikationer att släppas så vi får ett komplett utbud av den 
nya bilen. Mer om detta visas löpande på vår hemsida och 
sociala medier.  

Tidningen innehåller ett antal intressanta reportage och 
erbjudande. För att ytterligare involvera våra läsare till att bli 
mer delaktiga med Atteviks kommer vi även introducera en 
artikelserie där vi har en personlig intervju med medarbetare 
inom företaget. 

Ett spännande år framför oss

Vi har ett starkt år med oss och 2017 kommer bli intressant 
med utveckling av servicemarknaden och ett förstärkt utbud 
av den nya lastbilen. Vi ser också fram mot att fortsatt kunna 
erbjuda er den bästa service & support under året.
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Innehåll

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

Kundpanelen
Genom fjärravläsning av driftdata från bilarna så kan våra 
servicesäljare se exakt vad som behöver göras med din 
bil och underhållet kan anpassas till hur bilen faktiskt an-
vänds. Detta är något som gynnar både bilen och minskar 
stilleståndstiden. Du kommer i god tid att få ett samtal från 
oss för att planera in service och underhåll på en tid som 
passar dig. Vad tycker du om detta?

Carl-Magnus 
"Manne" Andersson,
Bröderna Anderssons 
Åkeri AB, Ryssby
- Fjärravläsning är mycket 
bra, vi har testat det lite. 
Det är viktigt att kunna 
planera in service i god tid 
för att få så lite stillestånd 
som möjligt. Fast jag och 
Niclas Svensson på Atte-
viks i Ljungby har sedan 
länge haft bra koll på mina 
fem bilar och tillsammans 
planerat in service och 
reparationer i god tid. Mina 
chaufförer har också bra 
koll på fordonen och om 
det är något som behöver 
åtgärdas när bil och släp 
är inne på service. Men 
givetvis är fjärravläsning 
bra och kan vara till stor 
hjälp för ännu bättre koll 
på vad som ska göras vid 
nästa servicetillfälle.

Fredrik Johannisson
W. Johannissons Åkeri 
AB, Åseda
- Allt som kan minska stil-
leståndet på ett kostnads-
effektivt sätt är välkommet 
så detta ser jag bara 
positivt på.

Viktor Gustafsson
Sture Gustafssons Åkeri 
AB, Österbymo
- Det är väl positivt. Alla 
hjälpmedel som kan 
förbättra och underlätta är 
bra.

Elin Åstrand
Mörbylånga Åkeri AB, 
Mörbylånga
- Vi ser det som en spän-
nande utveckling, först 
kommer vi att börja med 
nya bilar för att sen fort-
sätta med övriga under 
året. En annan fördel är 
att vi hoppas på minskad 
stilleståndstid och mins-
kade servicekostnader.

Johan Sandberg
Bärgning & Transport 
AB, Nässjö
- Det är jättebra. Vi har 
precis installerat detta i 
en av våra bilar och det 
funkar kanon. Man får en 
helt annan uppfattning om 
ex. nyttjandegrad, bränsle-
förbruking m.m.

I tidigare nummer av Attention har du kunnat läsa om 
olika  typer av bränsle till lastbilar. Allt från biogas till HVO 
och RME. Hos oss på Atteviks Lastvagnar kan du tanka 
din lastbil. Vi erbjuder flera olika bränsletyper på våra 
anläggningar.

• HVO finns i Jönköping, Ljungby, Kalmar och Nybro.
• RME finns i Jönköping och Nässjö.
• Diesel finns i Kalmar och Ljungby.

Atteviksgolfen kommer i år att gå av stapeln på 
Hooks Parkbana den 9 juni, 2017.

Under våren kommer vi att skicka ut mer detaljerad infor-
mation och formulär för anmälan. 

Vill du redan nu veta mer är du välkommen att kontakta: 
Göran Gustavsson på telefon 036-34 89 71.

Tanka hos oss!

Atteviksgolfen 2017
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produktionsenheter inom ett område som sträcker sig ända 
från Sverige och Finland ner till övriga Europa. Man lastar 
även det gods som ska till anläggningen i Brasilien. Scanias 
CrossDoc hos Rosenlunds Åkeri är en samlastningscentral 
för både Sverige, Norge, Finland, Estland och Danmark.
 
Leveransgenomgång
Den här gången var leveransen lite förenklad. I vanliga fall 
görs en rejäl leveransgenomgång för att berätta om den nya 
bilen, demonstrera den och svara på köparens frågor. Men 
det gjordes inte idag.
 Den här gången var kanske leveransgenomgången 
viktigare än vanligt, och därför kommer medarbetare från 
Scania Demo Center i Borås att genomföra den under 
veckan efter leveransen. 
 Då har man ju dessutom hunnit ”provköra” bilen ordentligt 
och kanske har en hel del man vill ha professionella svar 
på.
 Sedan duger det kanske inte riktigt i längden att ha en 
servett med ett avtal på instoppad i orderpärmen. Så dagen 
till ära hade Claes-Göran Staaw med sig en hel bunt papper 
som vederbörligen undertecknades vid leveransen.
 Så får vi se hur många nya Scaniabilar det kommer att 
levereras rakt över gatan under det närmaste året. Om det 
blir 15, 25 eller kanske något däremellan.
 - Vi försöker alltid hålla vår vagnpark fräsch och har ett 
intimt samarbete med Atteviks Lastvagnar, avslutar Jörgen 
Gustavsson.

Onsdagen den 11 januari levererades Smålands första 
kundspecade Scania av den nya modellen - en S450 - 
från Atteviks Lastvagnar i Jönköping. Leveranssträckan 
var inte särskilt lång. Den gick till Rosenlunds Åkeri 
rakt över gatan.

Göran Gustafsson - som äger och driver åkeriet tillsammans 
med sonen Jörgen och dottern Madeleine - var synnerligen 
snabb med att beställa den nya Scanian. 
 - Jag hade inte ens sett bilen, berättar han.
 - I samband med Elmia Lastbil och den första 
presentationen av den nya Scanian var vi på väg i buss till 
Linköping för att beskåda det nya lastvagnsprogrammet. 
 - Där i bussen gjorde vi upp affären och skrev ned vad vi 
kommit överens om på en servett!
 
Van bilköpare
Göran och Rosenlunds Åkeri är i och för sig vana bilköpare, 
men att köpa bil med kontraktet skrivet på en servett hör 
naturligtvis till undantagen. Det finns dock en förklaring:
 - När det händer något så här stort som att det kommer 
en helt ny Scaniamodell är det ju alltid roligt att vara först, 
säger Göran. Jag ville helt enkelt bara ha en!
 Den nya Scanian är utrustad med ett specialbyggt 
växelflaksrede som utvecklats tillsammans av Rosenlunds 
Åkeri, Atteviks Lastvagnar och Gehab. Sådana sitter på 
merparten av företagets lastvagnar. Men inte heller den här 
bilen har han hunnit bekanta sig med. 
 - Första gången jag såg den var i fredags.

 Det är inte så att det varit någon hemlighet att man köpt 
en ny Scania av senaste modell, men det är ingen annan 
på företaget som har sett den tidigare heller. Inte ens 
chauffören som ska göra premiärturen om ett par dagar. 

15-25 bilar om året
Åkeriet har idag ca 300 fordonsenheter varav ungefär hälften 
är lastbilar. Det kräver förstås en kontinuerlig förnyelse av 
flottan och varje år köper man in någonstans mellan 15 och 
25 nya lastbilar.
 - De senaste åren har vi i princip bara köpt Scania, och 
från och med nu lär det väl bli den här nya modellen vi 
satsar på.
 - Det har ju hänt mycket positiva saker med den nya 
modellen. Hytten t.ex. är ju helt fantastisk och det är viktigt. 
Det är ju chaufförernas arbetsmiljö.
 Här instämmer Simon Levin. Han är till vardags 
transportledare men ska göra den första resan med den nya 
Scanian till Stockholm två dagar efter leveransen. Senare 
kommer bilen att köras i skift av tre chaufförer.

100 mil per dygn
Exakt hur rutterna skall gå, är inte riktigt bestämt ännu, men 
man vet ett par saker. Den kommer att gå ca 100 mil varje 
dygn. Och den kommer till stor del att frakta Scaniadelar. 
Varje morgon kommer den att gå en tur till Oskarshamn 
med sådana. 
 Sedan hösten 2014 svarar ju Rosenlunds Åkeri för en 
stor del av logistiken mellan Scanias underleverantörer och 

Första nya Scanian till Rosenlunds Åkeri

Göran Gustavsson (vice VD) och Jörgen Gustavsson (VD)
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Nu startar vår nya artikelserie där du kommer att få lära 
känna Attevikspersonal lite mer på djupet. Först ut är 
Jurgen Vater, VD för Atteviks Lastvagnar.
 
Sedan nästan två år är Jurgen Vater VD på Atteviks 
Lastvagnar. ”En 49-årig Göteborgare” som han säger 
själv och som har lång erfarenhet från både fordons- och 
transportbranschen. Huvuddelen av sin verksamhet har 
han i och för sig varit knuten till en annan bilfabrik i Sverige, 
men det får vi väl förlåta honom för. 
 Det började direkt efter gymnasiet då Jurgen fick jobb 
på experimentverkstaden i Göteborg, där det gällde att 
utveckla lastvagnarnas dieselmotorer. 
 Ett par år senare var det dags för första utlandsjobbet. 
Nu som matros på tremastade skonaren Lady Ellen som 
gick i chartertrafik i Karibien. Tyngdpunkten på jobbet var 
den maskinella sidan. För även om båten är försedd med 
tre master och segel finns en hel del mekanik som måste 
fungera. 
 1987 seglade man över Atlanten och tillbaka i Sverige 
började Jurgen jobba med servicebil, likt Scania assistans 
att rycka ut vid incidenter och även serva tyngre fordon eller 
släp.
 - Om det behövdes skulle jag nog kunna gå ut i 
verkstaden och skruva även idag, säger Jurgen. 

Egen företagare 
Efter ett par år inom servicebranschen var det dags att 
starta eget. Två transportföretag, ett för lätta transporter 
och ett med distributionsfordon. 
 1995-98 återgick Jurgen till utbildningen och tog en 
maskinexamen på Chalmers. Redan innan examen 
hade han fått jobb på Volvo Personvagnar där han blev 
projektledare på avdelningen för tillbehör. Det omfattade allt 
från idé och konstruktion till färdig produkt. 
 År 2000 såldes som bekant personbilsföretaget till Ford 
och Jurgen fick i den vevan frågan från Volvo Lastvagnar 
om att flytta över dit och ta hand om och utveckla delar av  
reservdelsmarknaden.
 Därifrån rullade det på inom lastbilssidan. Efter ett par år 
blev han eftermarknadsdirektör för Afrika och Mellanöstern. 

"Alltid redo" med Scania Hyr
2007 regiondirektör för Nordafrika och Mellanöstern. Och 
2011 Regiondirektör inom Sub-Sahara i Afrika och då för 
företagets samtliga varumärken inom lastbilssidan. 

Natur och äventyr 
- Under mina år i Afrika och Mellanöstern fick jag nog 
uppleva mer äventyr än de flesta får under en hel livstid, 
säger Jurgen. 
 Och äventyr och friluftsaktiviteter är något han gärna 
ägnar sig åt. Att segla över Atlanten, att dyka, köra cross och 
snöskoter är andra exempel. Han har även under många år 
ägnat sig åt kampsporter som judo, karate och thaiboxning. 
Han har alltid tränat hårt och ser det som en självklarhet 
att hålla sig i form. Präglad av dessa åren blir det nu en 
del tid på Taekwon-do klubben i Jönköping där han följer 
ett av barnen. Atteviks sponsrar klubben som är mycket 
välmeriterad. Huvudtränaren Patrik, som kan stoltsera med 
flera VM titlar, med i landslaget och 8 SM-guld har även fått 
pris som årets tränare. Jurgen tycker det är viktigt med det 
lokala engagemanget och vi behöver hjälpa ungdomar med 
bra intressen och värderingar.
   Fyra barn har han, en fru och även hund som alla funnit 
sig väl tillrätta med livet i Jönköping. 
 - Visst kan vi sakna havet, men här är ju en otroligt fin 
natur runtomkring och det hade vi inte på samma sätt i 
Göteborg. 
 I vinter har kanske inte förutsättningarna varit de bästa 
i trakten, men annars är man flitiga utövare av skidsport 
både på längden och tvären. Det brukar bli en del utövande 
av sporten runt Åretrakten på vintrarna. 
 Och i dagarna är det dags för Vasaloppet. 11 stycken har 
Jurgen kört tidigare. I år blir det dessutom Stafettvasan där 
han har involverat flera kollegor från Atteviks Lastvagnar.  
 Nästa år skall jag ha med dem på riktiga Vasan tillägger 
han.
 - Jag måste också nämna att jag älskar den här 
prestigelösa företagsamheten och kämparandan som finns 
i Småland. Här finns ju också härliga dialekter som kan 
växla mycket på bara några mils avstånd. Riktigt intressant 
för en inbiten Göteborgare.

Jurgen Vater - VD och äventyrare

Jurgen Vater och Patrik Carlström på Jönköpings Taekwon-do klubb

Önskar du finansiering av din bil, vill slippa 
ägarskapet och ha koll på månadskostnaden? Då kan 
Scania Hyr vara något för dig.

• Hög tillgänglighet 
Scania Hyr är perfekt när du behöver ett extra fordon 
med kort varsel för att klara efterfrågan. 

• Flexibilitet 
Du kan när som helst byta ut ditt hyrfordon och du 
har  också möjlighet att – utan böter – lämna tillbaka 
fordonet när du själv önskar. 

• Smidigt och bekvämt 
Scania Hyr är en heltäckande tjänst, vilket innebär  
att hyrfordonet har fullt stöd från Scanias globala   
återförsäljarnät.

Efter avtalstidens slut lämnar du tillbaka bilen och betalar 
endast för eventuella övermil eller onormalt slitage.

Det finns flera fördelar med att hyra bil via Scania Hyr:
• Du betalar endast för brukandet och slipper risker med 

restvärden.
• Finansiering utanför balansräkningen.
• Kortare avtalstider och tätare fordonsbyten ger en 

säkrare flotta.
• Kortare brukandetider ger lägre underhållskostnader 

och minskar risken för driftstörningar.

Scania Hyr passar inte bara stora kunder och behöver inte 
gälla hela kundens flotta. Scania Hyr passar perfekt för 
kunder med tidsbegränsade uppdrag.

På webben http://kund.scaniahyr.se kan du med hjälp av 
några enkla steg skapa en förfrågan. 
1. Du börjar med att välja kategori och typ av bil. 
2. Därefter väljer du datum för hyrperioden. 
3. I sökresultatet kan du nu se vilka bilar du har att välja 

mellan och på vilka orter.
4. Klicka på önskad bil och skapa en förfrågan.

Önskar du hjälp eller mer information? Kontakta oss 
på Atteviks Lastvagnar så försöker vi svara på alla 
dina frågor.

Atteviks Lastvagnar, Jönköping: 036-34 89 00
Atteviks Lastvagnar, Nässjö: 0380-55 44 80
Atteviks Lastvagnar, Tranås: 0140-38 46 00
Atteviks Lastvagnar, Växjö: 0470-75 31 00
Atteviks Lastvagnar, Ljungby: 0372-267 70
Atteviks Lastvagnar, Älmhult: 0476-511 00
Atteviks Lastvagnar, Kalmar: 0480-48 00 60
Atteviks Lastvagnar, Nybro: 0481-483 30
 

Stafettvasan 2017, Jurgen tillsammans med kollegor från Atteviks

          Attention 1-2017            76 Attention 1-2017               



Jysks centrallager i Nässjö till butiker runtom i Västsverige. 
 - Där fick vi ett nytt kontrakt i höstas, så de transporterna 
är säkrade för ett bra tag framöver. 
 - Just nu är det lite lugnare, men om några veckor ska 
sommarmöblerna ut till butikerna och då får jag antagligen 
sätta in fler bilar där.
 Tre bilar kör styckegods ganska lokalt och resten går på 
fjärrtrafik från Dalarna och söderöver. 
 - Där sköter ju DSV transportledningen så jag kan koppla 
av lite och ta semester ibland. 
 Närmaste semesterresan inleddes dagen efter vår 
intervju och var en tvåveckorstripp till Dominikanska 
Republiken.
 - Sedan ska jag åka skidor lite längre fram, men det har 
jag inte berättat på företaget ännu.
 
25-årsjubileum 
När du läser det här är kanske båda semestertripperna 
avklarade. Man kanske t.o.m. har börjat fira 25-årsjubileet 
som infaller i år. 
 - Det är ju trevligt att vi fyller år, säger Stefan och det 
trevligaste är att vi kan göra det med trogna medarbetare. 
Vi har två chaufförer som varit anställda i 10 år, därav en 
kvinnlig. Och vi har en kvinnlig chaufför som varit här i 15 år.
 - Tjejer finns det flera stycken bland chaufförerna och 
ibland har de nog uppgått till 50 %. 
 - Alla våra chaufförer är bra, men tjejerna utmärker sig på 
ett sätt. De är inte så fixerade vid ”hårdvaran”. De struntar 
i om det sitter en V8 under huven eller inte. De vill bara ha 
ett rejält arbete att utföra.
 - Och det får de här.

Bilar, tjejer och bränsleförbrukning
- Idag är ju vårt företagsnamn lite missvisande, säger 
Stefan Kindh, ägare till Nässjö Budservice, när vi träffas 
på Atteviks Lastvagnars kontor i Nässjö. 
- För numera har vi nästan inga budtransporter, och 
kontoret ligger inte ens i Nässjö, utan i Jönköping.

Det hela började i och för sig i Nässjö-trakten för drygt 25 år 
sedan. Stefan jobbade som anställd på en budfirma som i 
huvudsak körde tidningar. Dagens Nyheter till att börja med. 
Tidningar som skulle ligga ute i butikerna och brevlådorna 
tidigt på morgonen och därför fraktades på natten. Efter 
hand blev det också kvällstidningar, men de kommer ju 
numera också ut ganska tidigt på dagen.
 Efter ett par år blev företaget till salu och Stefan tog 
över det. Fortsatte att köra tidningar men kompletterade 
verksamheten med att också frakta andra saker, framför allt 
bildelar till verkstäder i Småland.
 Efter hand kom det in fler uppdrag och Stefan fick 
anställa en chaufför som kunde ta hand om huvuddelen av 
nattkörningarna. Han började också gå upp på lite större 
bilar eftersom verksamheten krävde det.
 Eftersom huvudverksamheten pågick på nätterna, blev 
bilarna ”lediga” för andra uppdrag på dagarna och en mer 
reguljär budverksamhet startade.
 - Det blev ju lite gruff med de stora drakarna när vi 
började ta över mer och mer budkörningar, men vi lyckades 
ju och företaget har utvecklats väldigt bra.
 Dock är som sagt budkörningarna idag mer eller mindre 
ett minne blott.

2,5 liter milen 
Idag har företaget 11 stora bilar och ett par små. När vi 
träffas i slutet på januari sitter han och pratar just bilar med 
Johan Sand på Atteviks Lastvagnar i Nässjö. Vad skulle 
man annars göra där?

 - För några år sedan beslutade jag att fräscha upp 
vagnparken ordentligt, säger Stefan, och har sedan dess 
köpt en ny bil varje år. Än är det inte dags, men när det blir 
det så blir det en Scania av den nya modellen. Jag såg ju 
den på Elmia och på visningen i Linköping och det verkar 
vara en fantastiskt fin bil.
 Idag är det bränsleförbrukningen som diskuteras.
 - Det är en av anledningarna till att jag gått över till 
Scania, säger Stefan.
 - Den senaste vi köpte - en Scania trailerdragare - går 
på runt 2,5 liter milen! Den vi hade innan drog 7-8 deciliter 
mer. Och med de mil som det blir på våra bilar gör det en 
besparing på över 90 000 kr per år i bränsle.
 Stefan har varit väldigt intresserad av bränsleför-
brukningar länge. Långt innan de flesta andra riktigt vaknat. 
 Han följer ständigt upp förbrukningen på de egna bilarna 
och tar en diskussion med respektive chaufför om det 
behövs. 
 - Därför kör jag också själv en del. I första hand om jag 
behöver rycka in för att någon blivit akut sjuk eller behöver 
ledigt någon dag. Det ger mig löpande erfarenhet så 
att jag vet vad jag pratar om när vi måste diskutera t.ex. 
bränsleförbrukning.
 För ungefär 10 år sedan tog han fram ett eget program 
som man skulle kunna använda i bilarna bl.a. för att se när 
det var dags att släppa gasen och bara rulla, t.ex. inför en 
ändrad hastighetsbegränsning, en stoppskylt eller liknande.
 - Premonition kallade jag programmet. Jag försökte sälja 
det men det gick inget vidare. Många åkare var i och för sig 
pigga på att prova det, men chaufförerna tyckte nog det var 
lite besvärligt.

Jysk och DSV 
Idag har Nässjö Budservice två dominerande uppdrags-
givare. Jysk och DSV. Två bilar och släp går kontinuerligt från 

Stefan Kindh, ägare
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I vanliga fall brukar det framgå ganska väl vad åkeriet 
heter när man ser en lastbil på vägen. Men det första 
man ser på den här bilen är ”RYDÉNS” med stora 
bokstäver och ”established 1904”. Inget stämmer med 
det aktuella företaget. Men längst upp har man i alla fall 
fått med sitt företagsnamn - Nilekedjan.

Nilekedjan har sin bas i Ljungbyholm och ägs och drivs av 
far och son, Hans-Åke och Simon Sandberg.
 Nilekedjan kan ju tyckas vara ett märkligt namn på ett 
åkeri, men det har sina förklaringar. Företaget är nämligen 
inte bara åkeri utan har även en viss produktion av olika 
typer av kedjor.
 Den delen av företaget kom till på rätt krokiga 
vägar. Det startade 1957 i Halltorp av bröderna Nils och 
Lennart Josefsson. ”Nile” kommer av en förkortning och 
sammanslagning av de båda förnamnen. 1990 köpte Hans-
Åke företaget av sin bror som då ägt det under en kortare 
tid.  
 - Då hade vi 7-8 kedjemaskiner plus ett antal 
monteringsmaskiner hemma i garaget, berättar Hans-Åke.
 - Garaget var inte mer än 30 m², så det var rätt trångt. 
Ofta fick man sitta någon annanstans, t.ex. ute i trädgården 
och göra de manuella momenten. Och sådana var det rätt 
många. 
 I sortimentet fanns bl.a. kulkejor i diameter 2,4, 3,5 och 
4,5 mm, och maskinerna producerade ca 37 meter kedja  

per timme. 
 - Den här verksamheten var ganska lönsam tidigare, 
fortsätter Hans-Åke. För sådär fem år sedan omsatte vi i 
runda slängar en miljon och nästan hälften var förtjänst. 
 Verksamheten finns fortfarande kvar i företaget, men 
nu i något förändrad form och i mindre skala. Kedjorna 
importeras färdiga och de egna arbetsmomenten består 
av att kapa i lämpliga längder och förse dem med olika 
applikationer i ändarna. 
 
Länge i branschen
Hans-Åke startade sin bana i lastbilsbranschen för länge 
sedan. Fram till slutet av 80-talet jobbade han som 
servicetekniker på Rydbergs Bilar i Kalmar, d.v.s. nuvarande 
Atteviks Lastvagnar. 
 Därefter började han som lastbilschaufför på Heta Linjen 
och körde framför allt elektronik till Blekinge, Skåne och 
södra Småland. 
 1983 började han köra för Rydéns, d.v.s. det företag 
som idag pryder lastbilsskåpets sidor. Det mesta som 
transporteras på Scanian, som hämtades ut i maj förra året, 
är produkter från Rydéns och de produkterna är likkistor.
 Idag är det huvudsakligen Simon som sköter dessa 
transporter. Simon, som också varit verksam på Rydbergs 
Bilar i Kalmar, då i första hand som praktikant, har jobbat 
inom åkeriet ända sedan han slutade skolan för ett 10-tal år 
sedan.

Åkeri, kedjor, snickeri och lite till  Kistfabriken finns i Nybro och leveranserna går i första 
hand till Skåne, Blekinge, Småland och Halland.
 - Två vändor i veckan blir det, säger Simon. Jobbet börjar 
på måndag morgon och på onsdag eftermiddag brukar jag 
vara klar med veckans leveranser. 
 - Det är inga tunga transporter, fortsätter han. Jag får 
på ca 80 kistor på bilen och det väger aldrig över 4 ton. 
Tillkommer släpet där det får plats ännu fler.
 På varje runda kan det vara 40-50 leveranser och Simon 
sköter det alldeles själv. Kör in godset på säckkärra till 
respektive mottagare.
 - Jag har nycklar till samtliga mottagare så jag kan 
leverera när som helst på dygnet, oavsett om det är någon 
på plats eller inte.
 
Farligt avfall
Onsdag eftermiddag brukar Hans-Åke ta över bilen. 
Och då är det helt andra transporter som gäller. Nu är 
uppdragsgivaren Stena Recycling i Nybro. Sedan några år 
tillbaka jobbar Hans-Åke och ibland även Simon ett antal 
timmar varje vecka här.
 - Vi har ju ett antal egna bilar och chaufförer, men 
ibland behöver vi förstärkning, säger Anders Karlsson, 
som är tranportansvarig på företaget. Och då är det bra att 
Nilekedjan finns till hands. 
 De reguljära transporterna för Stena är sjukhusavfall/
farligt avfall som hämtas runt om i Småland för att sedan 
fraktas till behandlingsanläggningar norrut i Sverige. Det 
kräver både speciell utrustning och utbildning, vilket man 
fått genom Stenas försorg.
 - Andra uppdrag för Stena kan vara att köra spolbilar 
med uppgift att rensa rör i t.ex. lägenheter eller gatubrunnar. 
Där kommer en högsäsong så snart gatorna är sopade på 
våren och då brukar både Hans-Åke och Simon få rycka in.

Kedjor och snickeri
Och som inte det här vore nog, så finns ju kedjeproduktionen 
kvar. Företag inom badrumsbranschen är flitiga kunder, och 
just nu håller man på med en rejäl leverans som ska sitta på 
tanklocken på båtar. Antagligen för att man inte ska tappa 
dem i sjön. 
 Simon fungerar dessutom som snickare. Han bor i ett 
alldeles nytt hus i Ljungbyholm som han till stor del byggt 
själv. Och varannan vecka när kisttransporterna är klara 
drar han iväg till Stockholm för att snickra inredningar på 
hotellbyggen. 
 En varierande verksamhet minst sagt.

Anders Karlsson, Stena Recycling

Simon och Hans-Åke Sandberg, Nilekedjan Kalmar AB
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Nyleveranser
Nov 2016 - feb 2017

KÅIS Transport AB i Kalmar har köpt en 
ny Scania R520LB6X2*4 HNB med tank-
byggnation av Tankservice i Nyköping AB.

Zenno Transport i Jönköping har köpt en 
ny Scania R490 LB6x4 med byggnation 
från Fegen.

Molins Saxliftar AB har köpt en ny Scania 
Komplett R520LB8x4*4HNB med JOAB 
24ton lastväxlare. Lackering: Lacktyl.

Sune Carlssons Åkeri AB har köpt en ny 
Scania R580 LB6x4MNB med Highline 
hytt. Flisbyggnationen: OP Höglunds.

MNT Småland AB  har köpt ytterligare en 
ny Scania P450LB6x2MNB med Highline 
hytt.

Sune Carlssons Åkeri AB har köpt en 
Scania R580LB6x4HNB. Byggnation från  
JOAB.

Duvemåla Åkeri AB har köpt en Scania 
P320LB6x2*4HNA med byggnation från 
GEHAB.

Smålands Logistik AB har köpt en Scania 
R580LB6x2MNB med byggnation från 
BERCO.

Vigo Edbergs Transport AB i Lessebo 
har köpt en Scania R580LB6x2*4MNB. 
Byggnation av PLS Skåp AB.

Rosenlunds Åkeri har förnyat sin fordons-
park med en Scania R450 LB6x2*4 med 
växelflaksrede från GEHAB.

Ove Jonsson i Moheda AB har köpt en ny 
Scania R490 LB6x2 MNB. Överflyttning-
en utfördes av Atteviks Lastvagnar.

Vickleby Åkeri AB  har köpt en Scania 
R580LB6x2*4HNB med byggnation från 
Tankmobil.

Smålands Logistik AB  har köpt en Scania 
R580LB6x2MNB med byggnation från 
PLS.

Vickleby Åkeri AB  har köpt ytterligare en 
Scania R580LB6x2*4HNB med  byggna-
tion från Tankmobil.

Värends Räddningstjänstförbund har köpt 
en ny Scania P370 6x2*4 HNB.  Byggna-
tionen utfördes av Sala Brand AB.

Magnus Einarssons Åkeri AB har köpt en 
ny Scania 730 6x2*4 HNB. Byggnationen 
utfördes av GEHAB.

Växjö Åktrans AB har investerat i en ny 
G490 6x2*4 HNA. Byggnationen utfördes 
av JOAB.

Filip Trulssons Transport AB har köpt en 
Scania R580LB8X4*4. Byggnation och 
släp: SLP, lackering: Sunnerbo Lackering.

Gustav R Johansson har köpt en ny 
Scania R580LB8X4*4. Byggnationen är 
utförd av JOAB.

Markaryds Tipp & Kran har köpt en ny 
Scania R520LB8X4*4. Byggnation av 
JOAB, lackering av Sunnerbo Lackering.

JRAB  har köpt en ny Scania P410 8X4*4 
med Hmf kran och JOAB lastväxlare. 
Byggnationen har JOAB i Lessebo utfört.

ELAGRO AB har köpt en ny Scania 
R580LB6x2*4MNA. Visirekipage: Eksjö 
Maskin. Truckbyggnation: Parator.

Hit & Dit Transporter AB har köpt en ny 
Scania R490 LB6x2*4 med PLS skåp.

MNT Småland AB har köpt en Scania 
R450LA6x2/4 puscher dragbil med  
Topline-hytt och 2-pedals Opticruise.

Rosenlunds Åkeri har köpt en Scania 
New Generation, R450LB6x2*4 med 
växelflaksrede från GEHAB.

Gustavssons Åkeri har köpt en New 
Generation Scania R730LB6x2*4 med 
tillhörande släp. Byggnationer av Limetec.

Rosenlunds Åkeri har köpt 2 st Scania 
R450 LB6x2*4 med växelflaksbyggnation 
från GEHAB. 

Bojs Alltjänst AB har köpt en Scania 
G490LB8X4*4HNB lastväxlare.  
Bygg nationen är gjord av Fassi Göteborg.

Martin Gröön Transport AB har köpt en ny 
Scania R520 8x4*4. Byggnation: JOAB. 
Lackering: BS lackering.
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På Atteviks BEG. CENTER i Jönkö-
ping och Kalmar hittar du ett väldigt 
bra sortiment av begagnade lastfor-
don.
 
Där kan du få en samlad bild av 
utbudet, känna och titta på bilarna, 
och kanske ta en provtur. Samtliga 
fordon är ordentligt genomgångna. På 
vissa lämnar vi t.o.m. garanti – Scania 
Approved.
 
Välkommen till Atteviks 
BEG. CENTER i Jönköping/Kalmar!

Skicka in tävlingstalongen med din lösning till Atteviks Lastvagnar AB, Annika Lennartsson, Box 2122, 550 02 Jönköping 
eller maila till annika.lennartsson@atteviks.se. Senast 10 april 2017 vill vi ha din lösning.

Fråga 1: 
Hur många stora bilar har Nässjö 
Budservice?
1. 11 st, X. 9 st, 2. 15 st

Fråga 2: 
Vilken av nedanstående bränslety-
per kan du inte tanka hos Atteviks? 
1. Biogas, X. HVO, 2. RME

Fråga 3: 
Kontraktet för den första nya Sca-
niabilen som såldes av Atteviks 
skrevs på...? 
1. En post it-lapp, X. En servett,  
2. En tidningssida

Fråga 4: 
En av produkterna som Nilekedjan 
transporterar från Rydéns är...?
1. Flaskor, X. Dagstidningar,  
2. Likkistor

1 X 2

1

2

3

4

Rätt svar i tävlingen #3, 2016
Fråga 1: 

1 miljon (X)
Fråga 2: 

Containers (1) 
Fråga 3: 
1948 (2)
Fråga 4: 
14 (X)

GRATTIS!
Vinnarna i tävlingen #3, 2016

Åke Albertsson, Jönköping
Ann-Mari Petersson, Degerhamn

Stefan Grundström, Vislanda
Kjell Pettersson, Aneby
Birgit Svensson, Växjö

Lösningen insänd av:

Namn:  .........................................................................................................................................
Adress:  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
Telefonnr:  .........................................................................................................................................
E-post:  .........................................................................................................................................

Tävling

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

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

Begagnat

Här finner du några exempel på  
aktuella begagnatfordon.
På de här hemsidorna hittar du våra 
begagnade fordon. Vi annonserar även i 
tidningen Trailer.

• atteviks.se
• scania.se
• trailerbeg.se

• blocket.se
• mascus.se

BEG. CENTER i Jönköping och Kalmar

Scania R490, årsmodell 2015
Pris: Ej angivet
Miltal: 1000 km

Scania R520, årsmodell 2014
Pris: 1 300 000 kr exkl. moms
Miltal: 389 000 km

Scania R520, årsmodell 2014
Pris: 1 275 000 kr exkl. moms
Miltal: 432 000 km

Volvo FH 500, årsmodell 2013
Pris: 1 100 000 kr exkl. moms
Miltal: 320 000 km

Scania G440, årsmodell 2011
Pris: 1 850 000 kr exkl. moms
Miltal: 110 000 km

Mercedes-Benz, årsmodell 2011
Pris: 400 000 kr exkl. moms
Miltal: 192 700 km

Scania R420, årsmodell 2011
Pris: 550 000 kr exkl. moms
Miltal: 699 507 km

Scania R420, årsmodell 2009
Pris: 430 000 kr exkl. moms
Miltal: 679 731 km

ett kvalitetsbegrepp

Atteviks Ljungby 
Tel: 0372-267 75
Atteviks Nässjö 
Tel: 0380-55 63 00

Atteviks Jönköping 
Tel: 036-34 88 24
Atteviks Växjö 
Tel: 0470-75 31 31

Atteviks Tranås  
Tel: 0140-38 46 12/13 
Atteviks Älmhult 
Tel: 0476-511 15/11

ATTEVIKS ERBJUDER EN HELHETSLÖSNING 
- vi har både tjänstebilar och transportbilar 

Nya Amarok Aventura
TDI 224 hk 4MOTION

Attevikspris fr. 399 000 kr  
exkl moms eller 3 550 kr/mån

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,8 l/100 km, 204 g CO2/km. Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30% 
särskild leasingavgift, 43% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Uppläggnings- och administrationsav-
gift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning.

Bränsleförbrukning bl. körning TDI 190 fr. 5,1 l/100 km, CO2-utsläpp fr. 134 g/km. Miljöklass Euro 6. Indikativt förmånsvärde 
netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Reservation för ev. skrivfel och slutförsäljning. Bilen i annonsen kan 
vara extrautrustad.

Passat Sportscombi Executive Edition
TDI 190 4MOTION DSG R-Line.

Attevikspris fr. 336 000 kr (Ord. pris 365 900 kr)

Förmånsvärde fr. 2 154 kr
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds  

försändelsen med ny adress på baksidan.
Returadress: Atteviks Lastvagnar AB,

Annika Lennartsson, 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 Egnahemsv. 42, tel 0380-55 63 00

Älmhult Skolg. 8, 0476-511 00

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

Nybro Norra vägen 4, tel 0481-483 30

Kontakta oss för mer info och priser:

Peter Friman
036 – 34 89 07

Sabahudin Cedic
0470 – 75 31 53

ERBJUDANDEN från servicemarknaden

Passa på att byta bromsar med våra 
nya Scania bromskit:

Byte av bromsskivor och klossar på båda 
sidor fram/stödaxel 
8 600:-
Paketnr: K10108005

Byte av bromsskivor och klossar på båda 
sidor drivaxel
13 600:-
Paketnr: K10108006

Byte av bromsklossar på en axel  
2 300:- 
Paketnr: K10018001

Kitpris: Bromsklossar och två stycken 
bromsskivor
3 800:- (montering tillkommer) 
Art.nr: 2297026

Bromsok Scania bytes                                                     

5 200:- (montering tillkommer)

Vattenflaska 
47:-
Art.nr: 2410233

Strandracket-set 
68:-
Art.nr: 2561002

Keps 
155:-
Art.nr: 2479739

Skärp 
470:-
Art.nr: 2571669

YKB-utbildning 2017
Nya datum för YKB-utbildning under våren. Mer 
information hittar du på vår hemsida: atteviks.se/
Lastvagnar

För bokning eller övriga frågor kontakta:
Fredrik Strahl Bursell
070-3761854, 010-7066113
fredric.strahl.bursell@scania.com


