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Ett nytt och spännande år har startat och äntligen har jag 
fått komma på plats inom Attevikskoncernen som VD för 
Atteviks Lastvagnar AB.

Det ska bli mycket intressant att lära känna er alla på 
våra orter och skapa en förståelse för era utmaningar och 
framgångar. Jag ser också fram emot att träffa er, våra 
kunder runt omkring i vår region och höra om era utmaningar 
och hur vi kan hjälpa er att nå framgång med effektiva och 
optimerade transportlösningar.

Tittar man framåt så är det ett stort fokusområde som 
genomsyrar vår bransch just nu, hållbara transporter. 
Transporter utgör idag en stor del av miljöpåverkan. Det är 
otroligt viktigt att hitta lösningar för smarta transporter där vi 
kan optimera samt effektivisera vår planering av transporterna 
så att vi minimerar körning med tomma bilar.

Vi måste också skapa energieffektiva transporter där vi 
använder fordon som har låg bränsleförbrukning och kan 
köra på alternativa förnyelsebara bränslen samt anpassade 
för framtida elektrifiering. 

Scania har jobbat stenhårt under många år med att uppfylla 
denna målsättning och med huvudfokus på att skapa 
hållbara transporter. Motorer och drivlinor optimeras konstant 
för minskad förbrukning, en rad nya tjänster finns tillgängliga 
för att effektivisera transportflödet och ett helt komplett 
fordonsprogram som stödjer samtliga energikällor.

Tillsammans med Scania fortsätter vi också utveckla vårt 
arbetssätt, våra rutiner och verktyg för att snabbare och 
effektivare kunna hjälpa er, oavsett om det gäller service 
eller förebyggande reparationer. För er som kunder märks 
det kanske framförallt genom att ni får ett samtal om att det 
är dags för service eller annan åtgärd i god tid innan så vi får 
det att passa i er kalender. Våra verktyg för att bland annat 
via distans kunna utläsa felkoder blir mer och mer utvecklade 
och framförallt snabbare. Vårt mål är att vara så förberedda 
som möjligt den dagen ert fordon får servicebehov så att 
stilleståndet blir så kort som möjligt. För oss innebär det att 
i tid planera rätt mekaniker för jobbet, att verktyg finns och 
att alla delarna finns hemma i rätt tid. Ni som kunder kan 
alltid hjälpa oss genom att så tydligt och tidigt som möjligt 
informera oss om övriga reparationer som ni önskar få 
åtgärdade. Våra nya lastbilar blir allt mer tekniskt avancerade 
och underhåll av specialutbildad personal ger dig därför bästa 
förutsättningar för ett ägande med optimerad tillgänglighet. 
Vi rekommenderar alltid att ha ett serviceavtal då vi får alla 
möjligheter att se över så allt fungerar som det ska innan 
det kan orsaka driftsstörningar. Uppdatering till den senaste 
programvaran i bilen skall också göras när du servar hos oss 
på Atteviks. För den som önskar full kontroll på kostnaden 
rekommenderar vi grönt kort. Har du funderingar kring 
underhållsavtal på din bil så tveka inte att kontakta oss.

Jag vill också passa  
på att påminna om 
Atteviksgolfen och Atte-
weekend som det finns 
mer information  om 
i tidningen, glöm inte 
att anmäla er till dessa 
event.
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Ordertecknarfesten 2018!Snoddas drängar kom på åttonde plats.
I mitten av april avgjordes den första regionfinalen i 
kompetenstävlingen Scania Top Team i Trento, Italien. 
Det svenska laget ”Snoddas drängar” från Atteviks i 
Jönköping slutade på en hedrande åttondeplats.

Scania Top Team är en tävling för att lyfta skickligheten 
vid serviceanläggningarna över hela världen. Efter att 
tidigare ha korat ländernas bästa serviceteam så sker sex 
regionfinaler, där de två bästa lagen i varje omgång går 
vidare till världsfinalen. Det vinnande laget vinner 50 000 
euro.
 I mitten av april var den första regionfinalen, i Trento, 
Italien. Tio lag från Europa tävlade vid fem stationer med 
olika utmaningar som skulle lösas på tid. Här varvades 
både teoretiska och praktiska delmoment, som bland annat 
problemanalys, felsökning, reservdels- och produktfrågor, 
åtgärdspaket och efterkontroller. 
 –  Alla lagen kan lösa problemen. Men med 
tidsbegränsningen blir det viktigt att hitta rätt metodik, 
speciellt när frågorna blir kluriga. Och kommer man in på fel 
sätt i uppgiften så blir det svårt att lösa den, säger Joakim 
Edlund, en av lagmedlemmarna i Snoddas drängar. 

Oväder förlängde restiden
Möjligen var lagets uppladdning inte den bästa. På grund av 
oväder över Tyskland tog resan närmare 15 timmar, där de 
bland annat fick åka tåg mellan Leipzig och Frankfurt med 
flera byten.
 –  Sånt kan man inte påverka, så det är ju bara att 
försöka slappna av. När vi kom fram till Trento på kvällen 
var det sömn som gällde, så att vi skulle vara pigga på 
tävlingsdagen, säger han. 
 Joakim Edlund gillar konceptet med Top team, som 

omfattar både servicetekniker, kundmottagare och 
reservdelsexperter.
 –  Det är riktigt kul och intressant att delta här. Det är en 
tävling, med allt vad det innebär, samtidigt som vi lär vi oss 
nya saker, säger han.

Tidigare sexa i världsfinalen
Top Team är en återkommande kompetenstävling. Förra 
gången lyckades Snoddas drängar komma sexa i den stora 
världsfinalen, men denna gång räckte det inte hela vägen. 
Istället var det Italien och Österrike som gick vidare från den 
första regionfinalen till den slutliga världsfinalen i Södertälje 
i december.
 Nu återstår att se vilka fler serviceteam som kommer dit.

Sveriges bästa  mekanikerteam  hos Atteviks!
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På vilket sätt hjälper Scanias och Atteviks produkter dig och din verksamhet att bli mer miljövänlig?  
Hur tror du att det kommer att se ut om 10 år?

Carl-Magnus 
"Manne" Andersson,
Bröderna Anderssons 
Åkeri AB, Ryssby
- Vi får idag bränslerappor-
ten skickad till oss där vi 
ser förbrukningen på våra 
bilar och även hur de an-
vänds. Vi ser i rapporten 
hur bilarna körts och vad 
vi kan bli bättre på. Detta 
är en mycket bra uppfölj-
ning.
     - Om 10 år är en svår 
fråga. Möjligtvis andra 
miljövänligare bränslen 
och kanske att kraftuttaget 
går på el så att motorn inte 
behöver vara igång hela 
tiden vid krankörning. Men 
eldrivna bilar i skogen blir 
nog svårt.

Fredrik Johannisson
W. Johannissons Åkeri 
AB, Åseda
- Scanias bränsle och 
miljösammanställningar är 
ett bra hjälpmedel för att 
kunna jobba aktivt med 
att sänka utsläppen och 
därmed miljöpåverkan.
Vid nyköp presenterar 
Atteviks det mest miljö-
vänliga alternativet utifrån 
transporterna som skall 
utföras.
     - Om 10 år tror jag 
fordonsflottan består av 
hybridbilar som till störs-
ta del går på el, kanske 
med ett tillskott från egna 
solpaneler på fjärrbilens 
skåptak där det finns 
många kvadratmeter yta 
för solenergi.

Elin Åstrand
Mörbylånga Åkeri AB, 
Mörbylånga
- Vi använder Scania 
Fleet Management med 
personlig coaching. Det 
har hjälpt oss mycket och 
bidragit till en förbättrad 
miljöpåverkan. Vi kör 
våra på bilar på HVO 
och förnyar kontinuerligt 
vagnparken vilket också 
bidrar till bättre miljö.
     - Om 10 år så tror vi 
att man kommer att se 
stora förändringar på 
drivmedelssidan.

Atteviks frågar - kundpanelen svarar...
Den 3 april kunde vi hälsa Patrik Rehnqvist välkommen 
till Atteviks Lastvagnar som nytillträdd VD för företaget. 
Utan någon tradition i lastbilsbranschen, men med stor 
erfarenhet  av att leda och utveckla organisationer. Och 
med gedigen kunskap om Scanias DSI 14-motor.
 - Fast den sitter i Stridsbåt 90, så den kunskapen har 
jag nog inte mycket nytta av här, säger Patrik.
 
Stridsbåt 90 finns bl.a. vid Amfibieenheten i Karlskrona och 
det var där Patrik som instruktör började sin yrkesmässiga 
bana. Men försvarsmakten under 90-talet handlade mest 
om nedskärningar och efter tre år gav han upp den militära 
karriären för att vidareutbilda sig.
 Det slutade med en maskiningenjörsexmen med 
inriktning på industriell ekonomi och produktion. Och på 
toppen av det en magisterexamen i organisation och 
ledarskap.

Huskvarna och Borgholm
Patrik är 42 år och har två döttrar, Stina och Klara, och 
partnern Marie. Född på västkusten men sedan 7-årsåldern 
bosatt i Huskvarna. Älskar att segla och har sommarbostad 
i Borgholm. Så nu kan han för det mesta hålla sig inom 
Atteviks Lastvagnars geografiska verksamhetsområde efter 
att en stor del av livet varit på resande fot över stora delar 
av världen.

Försvar och politik
På sätt och vis kan man påstå att Patrik fortsatte på den 
militära banan även efter utbildningen. Fast nu som säljare 
och marknadsförare på SAAB Training som tillverkar 
avancerade system för militära ändamål. Efter 5 år på den 
posten blev han marknadschef för bolaget. Det innebar 
mängder med resor över stora delar av världen och möten 

med diverse försvarsministrar och andra höga potentater. 
 - Till stor del handlar sådana här affärer om politik men 
det var mycket spännande med alla olika kulturer. Lärorikt 
och väldigt annorlunda.
 Efter nio år på SAAB Training var det dags för nya 
utmaningar. Den här gången på ITAB, som tillverkar 
utrustning för butiker och kassadiskar. Under 3 år var 
Patrik VD för utvecklingsbolaget ITAB Scanflow och 
sedan fortsatte han som VD för produktionsenheten ITAB 
Shop Concept under ytterligare 3 år. Uppgiften där var att 
effektivisera bolaget och bygga ett team där alla jobbade 
i samma riktning. Det jobbet var nu klart och nu väntar 
utmaningarna inom lastbilsbranschen. 

Intressant bransch
 - Det verkar vara en intressant bransch med spännande 
produkter, säger Patrik. 
 - Mycket är på gång, med alternativa drivmedel, 
självkörande och uppkopplade bilar etc. Vad kommer 
härnäst? Dessutom har jag fått en mycket bra bild av 
Atteviks. Ett spännande företag, som passar mig och mina 
värderingar. Tänker rätt och har en långsiktig plan. 
 - Det är alltid trevligt att träffa och jobba med nya 
människor. Och i det här fallet att få ihop alla åtta 
anläggningarna till ett enda lag som alla jobbar åt samma 
håll. Att kanske tänka annorlunda. Kan vi göra på ett annat 
och bättre sätt? Vad kan jag göra bättre. 
 - Det är också viktigt att skapa en god stämning. Man 
tillbringar ju faktiskt mer tid med sina arbetskamrater än 
med familjen. 
 - Trivs man på jobbet så gör man i regel också ett bra 
jobb.

Patrik Rehnqvist - ny VD Atteviks Lastvagnar

Patrik Rehnqvist, ny VD för Atteviks Lastvagnar.

Årets ordertecknarfest hos Atteviks!
Den 17 mars gick Atteviks årliga ordertecknarfest av stapeln på Stora Hotellet i Jönköping. Det blev en mycket lyckad afton 
med god mat, underhållning, dans och trevligt sällskap i form av både kunder och personal. Stort tack till alla som var med.
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Välkommen  
till Atteviksgolfen 2018!
Välkommen till Atteviksgolfen den 1 juni på Lagans  
Golfklubb, Ljungby. Vi samlas kl. 08.00 för kaffe och 
fralla. Kl. 09.00 blir det shotgunstart. Efter målgång av- 
slutar vi med lunch och prisutdelning.

Sista anmälningsdag 25/5! 

Skicka nedanstående uppgifter till Göran Gustavsson på 
goran.gustavsson@atteviks.se eller ring 036-34 89 71.

• Namn
• Företag
• Telefonnummer
• Golfidnr
• Golfklubb
• Handicap

Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller.

Kommande evenemang hos Atteviks!

Välkommen på  
Atteweekend 2018!
Nu vill vi hälsa dig välkommen till vår Atteweekend 
den 16-18 november. En upplevelserik helg med Atte-
viks och Scania, fullspäckad med aktiviteter.

Under helgen kommer vi att besöka Scanias fabrik i 
Södertälje. Fabriksvisning blandas med information och 
föredrag om Scanias produkt- och tjänsteutbud.

På kvällarna blir det middag och show på Hamburger 
Börs med Magnus Uggla och på Golden Hits.

Avresa med buss från Kalmar, Jönköping och Växjö.
Övernattning sker på Clarion Hotel Sign.

Antalet platser är begränsat så ”Först till kvarn” gäller.

Kostnaden för resan är 4.990:- per person (exkl. moms) 
vid övernattning i dubbelrum. Tillägg för enkelrum. 

Anmälan (som är bindande) gör du till din säljare och 
avgiften faktureras i augusti.

Varmt välkomna!
Bränsledeklaration Caddy 35 vid blandad körning från 4,5 l/100km, 117 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 20% kontantinsats, 47% 
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och 
avvikelser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Nu firar Sveriges populäraste transportbil 35 
år. Tiden går fort när man är framgångsrik. För 
att uppmärksamma födelsedagen har vi tagit 
fram en jubileumsversion av Caddy. En bil som 
har karakteristiska drag så att den utmärker sig 
lite extra på vägarna. Till exempel svart tak och 

svarta glanssvarvade lättmetallfälgar. Vi har också 
fyllt den med en hel del utrustning, bland annat 
Servotronic servostyrning och Front Assist med 
nödbromsfunktion. Du kan få din Edition 35 med 
bensin-, diesel- eller gasmotor med olika motor-
styrka. Kom in och provkör.

Caddy Edition 35 TDI 75 hk   
fr. 169.900:– exkl moms eller 1.905:–/mån*

Caddy Edition 35 TDI 102 hk   
fr. 189.900:– exkl moms eller 2.488:–/mån*
Lägg till: Volkswagens försäkring 450 kr/mån, Service inkl. rep avtal 99 öre (exkl. moms)/mil.

Premiär.
Caddy Edition 35.

Lägg till:
 All-in

- 3 års garanti- Mobilitetsgaranti- MaxiMil driftgaranti- 12 års garanti mot genomrostning
- Leasing med fast mån.kostnad- Förmånlig märkesförsäkring- Service- & underhållsavtal- VW Vikarie- Allt på en faktura

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           Attention 1-2018            7



På Rudenstams Parti AB strax norr om Huskvarna 
har miljötänkandet fått större utrymme än på många 
andra företag. Det har tagit sig uttryck både ifråga om 
transporter, bränsleval och på flera andra sätt inom 
verksamheten.

Rune Emanuelsson är den som berättar. Han har varit 
anställd på Rudenstams Parti i snart 1,5 år och är 
transportansvarig. Även tidigare har han varit verksam 
inom transportsektorn och kört allt mellan anläggningsbil 
och buss. 
 - Det enda jag inte får köra är motorcykel, säger han.
 Så vid behov är även Rune ute och kör och distribuerar 
varor. Det brukar bli någon gång i veckan.
 - På så sätt kan jag hålla en närmare kontakt med 
verkligheten utanför kontorets väggar. Det är en klar fördel 
att på det sättet träffa våra kunder och lära känna  våra 
chaufförers vardag på distributionsrundorna.

Ett tiotal bilar
På Rudenstams har Rune hand om ett tiotal bilar för 
transport till när och fjärran. Med de egna bilarna körs 
frukt och grönt ut till ett stort antal butiker, restauranger 
och pizzerior i hela södra Sverige. Volymerna på de egna 
produkterna växer stadigt. Dels för att man har ett väldigt 
brett produktprogram. Dels för att man är ”generalagent” 
för ett antal högklassiga produkter som allt fler efterfrågar. 
Bollo med bl.a. sina clementiner och mangos är ett sådant 
exempel. På sommaren när det är säsong för jordgubbar 
får man t.o.m. hyra in ett antal bilar för att klara av alla 
leveranser. 
 Det är förstås också varor som ska hämtas in till 
företaget. Rudenstams ligger mitt i den bördiga trakten öster 
om Vättern och här finns åtskilliga odlare både av äpplen, 
potatis och annat. I dessa fall hämtar man ofta godsakerna 
direkt hos odlaren.
 - Det är ju viktigt att få närodlat när det går. Och t.ex. 
våra svenska äpplen som odlas i trakten är helt fantastiska. 

Dessvärre gäller inte samma regler för alla odlare ute i 
världen. Inte ens inom EU. En äppelodlare i Holland kan 
behandla sina äpplen så att de står sig länge. Det får inte 
svenska odlare göra. Men det finns helt miljövänliga knep 
som man kan ta till för att förlänga hållbarheten även på 
svensk frukt.
 En hel del av produkterna kommer förstås långväga 
ifrån. Vi har ju sedan ganska länge vant oss vid att ha 
tillgång till allt oavsett tid på året och vilka klimat frukterna 
och grönsakerna kräver.
 Av det närodlade i Småland och Östergötland hämtar vi 
in mycket med våra egna bilar som returtransport.

Trafiktillstånd
Åtta av företagets bilar är fullstora och de är alla Scania. Så 
har det varit åtminstone de senaste trettio åren. 
 - Vi brukar behålla våra bilar ganska länge, ofta 9-10 år 
och då har de hunnit gå en bra bit över 100.000 mil. Även 
om vi inte haft några stora problem så kan det ju hända 
saker med äldre bilar. Då är det viktigt att servicen fungerar 
perfekt – att t.ex. en servicebil snabbt kan vara på plats om 
det blir stopp utefter vägen, så att kunderna inte behöver 
vänta för länge på sina varor.
 För vänta vill man inte. Redan vid 3-tiden på natten 
börjar bilarna rulla ut. Hos mottagarna finns förstås ingen 
på plats då utan Rudenstams chaufförer har egna nycklar 
för att kunna leverera tidigt på morgonen. Vi 10-tiden ska i 
princip alla kunder ha fått sina varor och bilarna går hemåt 
för att lastas för nästa dags transporter.
 Men transportvolymerna ökar även utanför det egna 
programmet. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har man 
trafiktillstånd och får frakta allt utom farligt gods. 
 - Det gör att vi ofta kan få returtransporter på vägen 
hem och det är bra både för ekonomin och miljön om vi inte 
behöver köra tomma så mycket.

Ekonomisk körning
Sedan flera år tillbaka kör man alla bilar på biodrivmedel. 

Ekonomi och miljö hand i hand.

Bosse Salsborn har precis kommit hem efter dagens distributionsrunda med sin snart 1 år gamla Scania G 410.

i miljö- och energibesparingstermer. Även den stationära 
anläggningen norr om Huskvarna har fått en ordentlig 
översyn.
 Man har t.ex. installerat bergvärme. Man har satt in 
LED-belysning och rörelsedetektorer i alla rum så att ljuset 
inte brinner när det inte är någon där. Man har gjort en rejäl 
tilläggsisolering på taket. Och i höstas installerat solceller 
på hela takytan.
 - Redan innan solcellerna hade vi sänkt energiför-
brukningen med hela 40%. Det har hänt att vi med 
solcellernas hjälp t.o.m har kunnat sälja viss energi. Just nu 
ligger det för mycket  snö på taket för att de ska göra riktig 
nytta, men så snart dagsljuset kommer åt dem börjar de 
generera el igen. 
 Störst nytta gör de förstås på sommaren och i 
Rudenstams fall är det till skillnad från de flesta andra också 
då de behövs som mest. Då måste alla kylanläggningar gå 
på högvarv och slukar rejält med energi. 
 - Vi får utnyttja de tekniska möjligheter som står till buds 
för att spara energi och miljö, avslutar Rune Emanuelsson. 
Både när det gäller transporter och annat.

Till att börja med RME, men sedan ett par år på HVO. 
 - RME blev ju inte så ekonomiskt när man beskattade 
det på samma sätt som diesel och de dessutom drog något 
mera bränsle än vid dieseldrift. HVO:n är ju också beskattad 
och kostar per liter ungefär som diesel, men drar inget extra 
så det fungerar utmärkt. 
 - Men när det gäller miljön får man se upp även 
beträffande HVO. Det förekommer ibland palmolja i HVO 
och det är definitivt inte bra ur miljösynpunkt. Vi har för-
säkrat oss om att vårt bränsle endast har animaliskt avfall 
och tallolja som råmaterial.
 För att spara bränsle har man dessutom infört 
maxhastigheten 82 km/tim.
 - Det sparar nästan 10% bränsle jämfört med 90 km/
tim och mer bråttom än så har vi inte. Det är bättre att vi är 
rädda om miljön. Idag ligger vi på ett snitt av 2,5 lit/mil på de 
tunga bilarna!
 Alla förare har dessutom fått utbildning i sparsam körning 
genom Scania (det är en av delkurserna i YKB) och alla 
bilar har Scanias program för uppföljning.
 - Varje månad har jag en genomgång med var och en 
och går igenom körsätt och bränsleförbrukning. I första 
hand är det meningen att man ska tävla mot sig själv och 
förhoppningsvis bli bättre och bättre efter hand. Men när 
någon har gjort ett riktigt toppresultat blir det förstås en 
sporre för alla chaufförer.
 
Stor satsning på miljö
Lastbilarna är dock inte det enda område där man funderat 

En av miljösatsningarna på företaget är solceller på taket. Rune Emanuelsson, Transportansvarig Rudenstams Parti AB.
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På Börjes Logistik & Spedition i Nybro träffar vi 
Johan Wirstedt och Roland Johansson. Johan är 
trafikansvarig på företaget med ansvar för ett 
70-tal ekipage och chaufförer. Roland är 
arbetande styrelseordförande och ägare 
till företaget. Egentligen skulle vi 
träffat VD Magnus Krantz, men han 
råkade för dagen vara upptagen på 
annat håll. Vi återkommer till det.

Egentligen är det två företag vi talar 
om. Börjes Logistik & Spedition som 
är basen i verksamheten och svarar 
för huvuddelen av omsättningen 
samt Börjes Miljötransporter. 
 Börje är namnet på företagets 
grundare. Johansson var efternamnet 
och han startade åkeriet med en bil 1947. 
 1984 övertogs företaget av Börjes barn 
Roland och Gunvor och drevs av dem gemensamt 
under ett antal år. 1991 köpte syskonen upp ett åkeri- 
och logistikföretag i forna DDR, vilket på något sätt blev 
startskottet på en väldigt bra utveckling av verksamheten. 
 1996 genomfördes en stor förändring då företaget 
delades upp i två. På Rolands del låg en omsättning på ca 
22 miljoner och ett 15-tal anställda. Idag är omsättningen 
mer än 10-dubblad och ligger en bit över 300 miljoner. Och 
antalet medarbetare är ca 120, fördelat på Sverige och 
Tyskland.
 - Vi har haft en ständig organisk tillväxt, säger Roland 
Johansson. 
 
Fristående organisation
Under senare år har det i Sverige pratats ganska mycket 
om konkurrens från utländska åkare, som ibland inte 
konkurrerat på riktigt lika villkor. 
 - Den världen har vi levt i hela tiden, säger Roland, men 
vi har försökt hitta nischer där det krävs hög kompetens, 

hög säkerhet och kvalitet. Det är även viktigt att ligga i 
framkant i vårt miljöarbete. 

 - Vi är ett helt fristående logistik- och 
speditionsföretag, säger Johan Wirstedt. Det 

ger andra möjligheter än när man är fast 
knuten till en större organisation, men 

det kräver också mer. Vi måste t.ex. ha 
egna specialister inom både marknad, 
IT, ekonomi och affärsutveckling. 
 Huvudkontoret ligger i Nybro, 
men man har också en filial i Erfurt 
i Tyskland, där ett 20-tal bilar med 
förare och 4 kontorsanställda är 
stationerade. Basen i verksamheten 

är internationella transporter där 
huvudstråket går mellan Skandinavien, 

Tyskland, Schweiz och Benelux. Men 
en del av transporterna går över hela 

EU. I Sverige har man ett 40-tal tunga 
bilar (huvudsakligen Scania på båda ställena) 

med förare samt trafikledning och övrig administration. 
Dessutom ett 30-tal kontrakterade bilar som bara kör för 
Börjes. Trafiken bedrivs i huvudsak av svenska och tyska 
chaufförer.
 
Nischad verksamhet
Av de nischer och specialiteter som nämndes tidigare kan 
vi belysa några.
 Förarbunden trafik innebär att föraren är med under 
hela transporten. Vid internationella transporter är det 
vanligt att en förare lastar en trailer på färjan och en annan 
tar vid när den nått nästa hamn. Med förarbunden trafik har 
vi hela tiden koll på vad som händer, och kunden är bara ett 
telefonsamtal bort från att veta vad hans gods befinner sig.
 Helhetslösningar för kunden innebär att man tar 
ansvaret för godset hela vägen från lastning till lossning 
oavsett var man vill att den ska ske.
 Farligt gods och säkerhetstransporter kan innebära 

Logistik, spedition och miljö. allt från delar till airbags till stridsvagnar och flygplan. Allt 
det här är omgett av en mängd regler och kräver speciell 
kompetens. Fordonen är anpassade efter ändamålet. 
Chaufförerna är certifierade och godkända. Och företaget 
har en egen säkerhetsrådgivare med stora kvalifikationer 
på området.
 Farligt avfall kan också innebära en mängd saker, som 
kräver både tillstånd och speciella fordonsbyggnationer.
 Börjes Logistik & Spedition bedriver också lokal 
distribution för hemleveranslogistik. Här är man ett nav 
för Kalmar län, och jobbar tillsammans med Bring för 
hemleveranser över hela länet.
 Specialtransporter är en annan nisch som innebär 
tunga, breda eller långa transporter. Huvudsakligen är det 
försvaret som är beställare.
 Tredjepartslogistik är ett område som växer mycket 
starkt. 
 - Ska man vara med här, måste man ligga i framkant 
både i fråga om kompetens och IT, säger Roland.
 Den snabbt växande e-handeln har skapat mycket 
arbete och utveckling. I Nybro finns 14.000 m² lageryta, i 
Jönköpingstrakten 10.000 m² och i Göttingen i Tyskland 
driver man ett logistiklager tillsammans med en lokal 
samarbetspartner.
 Verksamheten varierar mellan olika kunder. Vissa har 
lager här för eget bruk. För andra är det en distributionscentral 
för varor. Här packas dagligen ett stort antal paket med 
varierande innehåll för leverans till butiker, företag och 
hushåll.
 
Miljötransporter
Börjes Miljötransporter är något annorlunda än Börjes 
Logistik & Spedition. 
 Det handlar om återvinnings- och renhållningstransporter, 
där man till 100 % är underleverantör till GDL. Huvuddelen 
av uppdragsgivarna är kommuner och industrier.
 Inom södra Kalmar län har man skött de här 
transporterna sedan flera år, nyligen har man också startat 
upp verksamheten i Vimmerby, Hultsfred och Högsby 
kommuner i norra delarna av länet.
 - Det här blev klart i slutet av 2017, och just idag är det 
invigning av samarbetet. Det är därför inte vår VD kunde 
vara närvarande. Han får klippa band istället.
 För ändamålet har man investerat i ytterligare åtta 
Scaniabilar.
 

Miljö
För ett företag delvis i miljöbranschen är det naturligtvis 
extra viktigt med miljötänket. I den mån det är möjligt, d.v.s. 
där det finns tankningsmöjligheter, körs bilarna på HVO. 
Chaufförerna har fått gå kurser i Eco-driving, och Scania 
Fleet Management används i samtliga egna fordon – även 
de få som är av annat märke. Den verksamheten har 
pågått länge. Börjes deltog i ett pilotprojekt när systemet 
utvecklades och har därmed också varit med och påverkat 
det hela.
 - Vi har dessutom regelbunden coachning med alla 
förare, säger Johan Wirstedt. Det har stor inverkan på  
både bränsleförbrukning och slitage. 
 - Vi brukar köra våra bilar i ungefär sex år och så har 
de hunnit gå 80-90.000 mil. I år har vi köpt fyra bilar till 
Sverige och tre till Tyskland förutom miljöbilarna till norra 
Kalmar län, säger Roland Johansson. Och det viktigaste ur 
miljösynpunkt är faktiskt att företaget går bra så att vi har 
råd att investera i nya bilar. Scania är fantastiskt duktiga på 
att utveckla sina produkter, och ju nyare fordonen är, desto 
bättre är de ur miljösynpunkt.

Genom dessa tjejer passerar mer än 300 miljoner kronor varje år.
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”Nu kör jag i egen regi”
Telefonen ringer stup i ett på åkeriets kontor i Boxholm 
där Benny Persson håller ställningarna för dagen. Nu 
börjar det bli riktig fart på verksamheten efter en lite 
trögare vintersäsong. Verksamheten på jordbruken 
börjar ta fart igen och mängder av gödning och utsäde 
ska levereras till gårdarna. Ståltransporterna rullar 
alltid, och det finns naturligtvis mycket mer än så.

Benny, som för tillfället sköter kontoret men som också är ute 
och kör en hel del i trakterna, har varit i transportbranschen 
sedan 1984. Under fyra år jobbade han på renhållningssidan 
i Tranås, och efter det som chaufför hos Intertrans i ett antal 
år. 
 Sedan 2002 är han ägare till Boxholms Åkeri som 
startade redan 1964 och då med en bil som så många 
andra. 

Satsade mitt i krisen
På den tiden var åkeriet anslutet till Östgötafrakt. Benny 
körde huvudsakligen själv och fordonsflottan bestod 
fortfarande av en enda bil under ett antal år. Men så 2009, 
mitt under brinnande kris lite överallt i världen, beslöt han sig 
för att utvidga verksamheten. Han införskaffade ytterligare 
en bil, som han köpte av en kollega i branschen som inte 
ville fortsätta längre. 
 I den vevan fick han förstås också utöka personalstyrkan 
och sonen Johan började köra. Johan är fortfarande 
chaufför i firman och jobbar dessutom en hel del med det 
som behöver göras på kontoret.
 Utvecklingen fortsatte i ganska rask takt. 2011, 2012 och 
2015 köptes ytterligare bilar in från kollegor i branschen och 
i december kom den femte helt nya bilen in i företaget, en 
Scania S580. 
 - Den går fantastiskt fint på vägen, säger Benny, och 
dessutom drar den betydligt mindre bränsle än de äldre 
bilarna. 
 Den biten har Benny full kontroll på. Samtliga fordon utom 
den allra äldsta är anslutna till Scania Fleet Management 
för att kunna följa upp att de körs så ekonomiskt och 
miljövänligt som möjligt. 
 Och på garageplanen har Fundins olja en tapp där man 
tankar diesel som till ungefär hälften består av förnyelsebart 
bränsle.

Fristående från januari
 Idag har åkeriet sex bilar och nio anställda utöver Benny. 
Sonen Jesper har också varit chaufför i företaget under 
flera år, men valde av speciella skäl att byta bana för en tid 
sedan och jobbar numera inom det militära. 
 Anledningen till Jespers avgång var att det i början av 
året rådde en viss osäkerhet om den fortsatta beläggningen 
på företaget, då man beslutat att köra helt fristående utan 
att vara knutna till någon övergripande organisation.
 - På den tiden vi var anslutna till Östgötafrakt fungerade 
det perfekt, säger Benny. Men Östgötafrakt gick så 
småningom upp i en större organisation, där vi tyckte att 
vi inte fick rätt bemötande och service och som dessutom 
kostade ganska mycket i provisioner etc. 
 - Den 14 januari genomförde vi brytningen och vi stod då 
utan en enda fast kund, fortsätter Benny. Det var naturligtvis 
riskfyllt, men vi bedömde att det varit ännu mer riskfyllt att 
köra på i de gamla spåren.
 Skakigheten varade emellertid inte så länge. Redan fyra 
dagar efter brytningen hade man fått tillbaka alla de gamla 

uppdragsgivarna utom två. Så nu rullar det som det ska och 
man har redan fått anställa en efterträdare till Jesper.
 Vi kanske ska tillägga att sex bilar är en sanning med 
modifikation. Det finns faktiskt en sjunde bil. Den liksom de 
övriga av märket Scania men med den skillnaden att den 
bara har två år kvar tills den blir veteran.
 - Jag håller på att göra i ordning den, säger Benny, men 
den ska inte bara stå till prydnad. Nu använder jag den när 
jag bygger väg till stugan.
 
Hela södra Sverige
För dagen befinner sig bilarna (utom nästan-veteranen) i 
Skåne, Småland och Stockholm, förutom den som står 
hemma lastad med 40 ton stål som ska lastas om till en 
annan bil. Det är ungefär som det brukar vara. Bilarna går 
över hela södra Sverige från Gävle/Borlänge och neråt.
 - Men några gånger i månaden är vi ända uppe i 
Sundsvall och Östersund, kommenterar Benny. 
 Hälften av uppdragen sköts idag helt utan inblandning 
från andra. Resten är fördelat mellan Schenker, Maserfrakt 
och Dalafrakt. Man är inte formellt anslutna till någon av 
dem och vill inte heller vara det. Men att köra som extrabil 
har varit och är en tilltalande lösning. 
 - Skillnaden mot vår gamla organisationsanslutning är 
att våra nuvarande samarbetspartners är väldigt duktiga 
på att fylla bilarna. Ur såväl ekonomisk som miljömässig 
synpunkt är det ju viktigt att så mycket som möjligt köra 
med fulla lass och helst få returlass där det är möjligt. Här 
har vi ju nytta av både våra samarbetspartners och våra 
egna kontakter. Arbetsmässigt är den enda skillnaden att 
vi nu får fakturera våra uppdrag själva. Men det är betydligt 
smidigare än att sitta och stämma av avräkningsnotorna 
som vi fick göra tidigare.
 Man har dessutom ett eget omlastningslager på 
tomten för att optimalt kunna utnyttja sina fordon för bästa 
lönsamhet. 
 När vi är klara med vår intervju, sätter sig Benny i 
trucken och börjar köra in de 40 ton stål i lagret. Det är 
olika kvalitéer som ska delas upp på andra bilar för vidare 
befordran till olika adresser. 
 Sedan bär det iväg ut på vägarna i trakten för att köra 
utsäde, gödning, marksten och gångplattor som alla 
kommer att vara frekvent gods under den närmaste tiden.

Benny Persson, ägare Boxholms Åkeri AB.
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Nyleveranser
Okt 2017 - apr 2018

Anders Sigfridssons Åkeri har köpt en ny 
Scania R500 6x2*4 NB.

JRAB har köpt en ny Scania. En R500 
6x2*4 med Cameleont-byggnation från 
Joab.

Sune Carlssons Åkeri AB har köpt en ny 
flisbil, en Scania R580LB6x2 med bygg-
nation från Höglunds.

H Martinssons Express AB har köpt en ny 
Scania. En P410LB6x4*4 med en skåps-
byggnation från NTM.

Vigo Edberg Transport AB har köpt en ny 
Scania R580 LB6x2*4MNB med Topline- 
hytt och 2-pedals Opticruse.

JEMAB har köpt två nya ekipage, Scania 
R490 8x4*4. Släpen är Parator-chassin 
med Zetterbergs ZD4 dumperkorg.

Mullsjö Åkeri AB har köpt en ny Scania 
R580 6x4 timmerbil med OP Höglunds 
aluminiumbyggnation och Epsilon-kran.

Skogströms Åkeri AB valde en ny Scania 
R500LB6x2*4. Byggnationen utfördes av 
Norfrig i Tomelilla.

Christoffer Marklund har köpt en ny  
Scania R730 8x4*4 med Hiab 24-tons 
lastväxlare.

Stema  Transport i Växjö AB valde en ny 
Scania R450 utan EGR. Byggnationen 
utfördes av Lagab i Laholm.

Alvesta Renhållning AB valde en ny 
Scania P450 utan EGR, byggnationen 
utfördes av Joab i Lessebo.

J Ember Åkeri AB har köpt sin första nya 
Scania. En R730 B6x2*4 av nya genera-
tionen. Byggnation av FTH i Tyskland.

S Lingborg Transport i Växjö AB valde 
en ny Scania G410 med byggnation ifrån 
PLS i Rydaholm.

Kullgrens Åkeri AB har köpt en ny Scania 
R450 6x2*4. Skåpet är överflyttat av 
hydraulikverkstad i Jönköping.

ÅGL Logistik Ekonomiska Förening valde 
en ny Scania G450 LB6x2*4 HNB. Bygg-
nationen utfördes av JOAB i Lessebo.

Övre Allt i Jönköping har införskaffat en 
ny Scania R450 med byggnation från 
SKAB.

Rosenlunds Åkeri i Jönköping har inför-
skaffat en ny Scania R410 dragbil.

Hit & Dit i Jönköping har införskaffat en 
ny fjärrbil. En Scania R450 LB6x2*4 med 
byggnation från PLS.

Vigo Edberg Transport AB har köpt en ny 
Scania S650B6x2*4 med skåp från PLS.

Korpemåla Transport AB har köpt en ny 
Scania G490LB6x2*4 med byggnation 
från VM Tarm.

K-M Göranssons Åkeri AB valde en ny 
Scania R17 NB. Byggnationen utfördes 
av MT i Eksjö.

BMR Produkter AB har investerat i en ny 
Scania R580 B6x2*4 med en flisbyggna-
tion från Maskin & Truck i Eksjö.

Tätab Hyrservice AB har köpt en ny Sca-
nia R520 B8x4*4 med en lastväxlarbygg-
nation från HIAB.

JRAB har investerat i en ny Scania G410 
6x2*4. Spolbilsbyggnation från Juroclean.

TJ Transport AB har köpt en ny Scania 
R520 B6x2 med en skåpsbyggnation från 
NTM.

Magnus Einarsson Åkeri AB valde en ny 
Scania R490LB 8x2*6 HNB. Byggnatio-
nen utfördes av PLS i Rydaholm.

Stema Transport i Växjö AB valde en ny 
Scania R450 LB6x2*4 MNB. Byggnatio-
nen utfördes av Lagab i Laholm.

Molins Saxliftar AB har köpt en ny Scania 
R490LB8x4*4. Slamsugningsbyggnation 
från EUR-MARK.

Klings Åkeri i Taberg har köpt en ny Sca-
nia R520 LB8x4*4 med lastväxlare.
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Voxtorp Skogstransporter AB har köpt en 
ny Scania R650B6x4NB med byggnation 
från Fegen och Loglift 96 kran.

Boxholms Åkeri AB har köpt en ny Scania 
R580 B6x2*4 med den nya bränslesnåla 
V8:an och ett transportskåp från PLS.

Magnus Einarssons Åkeri valde en ny 
Scania S 650 B6x2*4NB. Byggnationen 
av Limetec.

MNT i Småland AB valde en ny Scania 
P 360 LB4x2MNB med byggnation ifrån 
Närko.

Mörbylånga Åkeri AB har investerat i en 
ny Scania R500A6X2/4LB dragbil.

Anders Sigfridssons Åkeri AB har köpt en  
ny Scania G 500 B6x2*4.

Nilekedjan Kalmar AB har investerat i en 
ny Scania R520LB8X4*4NB med JOAB 
24t lastväxlare.

Rosenlunds Åkeri i Jönköping har köpt en 
ny Scania R450 LB6x2*4 med växelflaks-
rede från Gehab.

Hit & Dit Jönköping har köpt en ny Scania 
R450 LB6x2*4 med fjärrskåp från PLS.

Europé Express Sweden AB valde en ny 
Scania S500 6x2NB. PLS i Rydaholm 
stod för byggnationen.

Mattias Götessons Åkeri AB har köpt en 
ny Scania R580B6x4NB med Höglunds 
timmerbyggnation. Kran från Jonsered.

Borgholm Energi Elnät AB har köpt en 
ny Scania P370LB4x2NA med kran från 
Hiab och lastväxlare från Jämjö-Flak.

Ingvar Jarl & Söner AB har köpt en ny 
Scania R520 B6X4NB med Laxo-rede för 
tippflak eller vändskiva för grustrailer.

Europé Express Sweden AB har köpt en 
ny Scania S500 6x2. Byggnationen utför-
des av PLS i Rydaholm.

Värends Miljö AB har investerat i en ny 
Scania P280 4x2 LB. Byggnationen utför-
des av Eurmark.

Felfritt grepp. 
Även om ditt hjärta. 
Audi A4 Allroad 
2.0 TDI 190 hk quattro® S-tronic

» Assistanspaket Bas » Adaptiv Farthållare » Filhållningsassistent » Kökörningsassistent » Audi connect safety and service, möjlighet att styra 
värmare via App » Infällbar dragkrok » Elektriskt manövrerad baklucka » Fjärrstyrd parkeringsvärmare » Sportstolar i tyg » Tonade rutor med 
isolerglas fram. 

Välj till Connectivitypaket (apple carplay) 9.900 kr.

Ord pris 447.300 kr

Nu 369.900 kr

A4 allroad fr. 4,9 l/100 km. CO₂ fr. 128 g/km. Miljökl. EU6. Kan ej kombineras med andra rabatter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet 
gäller ett begränsat antal bilar.

Vill du ha Atteviks nyhetsmail?
Du får senaste nytt och erbjudanden direkt till din mail.
Scanna av koden med din mobil och fyll i din mailadress eller besök oss på atteviks.se/nyhetsmail

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

Atteviks Jönköping 
John Bauersgatan 1
Tel: 036-34 88 60
www.atteviks.se/audi

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

Öppettider:
Mån-fre 09.00 – 18.00
Lör 10.00 – 15-00
Sön 11.00 – 15.00

Nya Touareg.
Nu beställningsbar.
En ny generation Touareg är här. Den tar komforten,  
körupplevelsen, funktionaliteten till en helt ny nivå.  
Till exempel med en helt nyutvecklad digital förarmiljö.

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

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 0016 Attention 1-2018               



Patrik Rehnqvist
VD

Kim Heikkinen
Mekaniker Jönköping

Kenneth Andersson
Fastighetsskötare Jkpg

Peter Östmark
Reservdelar Växjö

Carl Kinander
Mekaniker Växjö

Kenan Nezic
Reservdelar Växjö

Varför ska du arbeta och göra karriär hos Atteviks? 
Läs mer om företaget, våra lediga jobb och connecta med oss på vår karriärsida!

atteviks.teamtailor.com

Nya ansikten hos Atteviks Lastvagnar
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 8 juni 2018 vill vi ha din lösning.

Fråga 1: 
Boxholms Åkeri bröt sig loss, efter 
hur många dagar hade de fått tillba-
ka sina gamla uppdragsgivare?
1. 17, X. 31, 2. 4

Fråga 2: 
Vilket bränsle kör alla Rudenstams 
bilar på? 
1. Diesel, X. Etanol, 2. HVO

Fråga 3: 
Hur många m² lageryta har Börjes 
Logistik & Spedition i Jönköping 
och Nybro tillsammans? 
1. 24 000 m², X. 10 000m²  
2. 14 000 m²

Fråga 4: 
Under Patrik Rehnqvists många 
resor träffade han bl.a...?
1. Magnus Uggla, X. Kungen och 
drottningen, 2. Försvarsministrar

1 X 2

1

2

3

4

Rätt svar i tävlingen #2, 2017
Fråga 1: 

Akvarellmålning st (2)
Fråga 2: 

12 000 (X) 
Fråga 3: 

Nätverkskablar (1)
Fråga 4: 

Livsmedel (1)

GRATTIS!
Vinnarna i tävlingen #2, 2017

Krister Gustavsson, Vaggeryd
Göran Gustafsson, Vaggeryd

Marina Karlsson, Flisby
Bertil Johansson, Ljungby

Inga-Lill Rudman, Färjestaden

Lösningen insänd av:

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

På Atteviks BEG. CENTER i Jönkö-
ping och Kalmar hittar du ett väldigt 
bra sortiment av begagnade lastfor-
don.
 
Samtliga fordon är ordentligt genom-
gångna. På vissa lämnar vi t.o.m. 
garanti – Scania Approved.

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

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

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

Anders Madebäck
0480-48 00 76 
anders.madeback@atteviks.se• blocket.se

• mascus.se

Tävling

Begagnade lastbilar i lager hos Atteviks.

Mattias Friberg
Mekaniker Växjö

Tommy Citrohn
Servicechef Växjö

Tobias Arréhn
Mekaniker Nässjö

Johannnes Gustavsson
Reservdelar Kalmar

Anders Madebäck
Säljare Kalmar/Nybro

          Attention 1-2018            1918 Attention 1-2018               



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

ERBJUDANDEN från servicemarknaden

Passa på att byta bromsar med 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
12 100:-
Paketnr: K10108006

Byte av bromsklossar på en axel  
2 400:- 
Paketnr: K10018001

T-shirt
234:-

Art.nr: 2721445

Ändrade öppettider i Växjö!
Från och med 1 mars 2018 så har vi utökat våra 
öppettider hos Atteviks Lastvagnar i Växjö (gäller både 
verkstad, reservdelar och tillsyn).

Mån-tor 07.00-19.00 
Fre  07.00-16.00 
Lör  07.00-12.00

Huvtröja
528:-

Art.nr: 2721451

Huvtröja
528:-

Art.nr: 2721457

T-shirt
293:-

Art.nr: 2667595

Spännband
85:-

Art.nr: 2397640

Cockpit spray
52:-

Art.nr: 2239726

Fönsterputs
45:-

Art.nr: 2239756


