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Passar infrastrukturen
En fördel med HVO är att 
den passar i befintlig infra-
struktur. Modifieringen av 
fordon och tankställen är li-
ten eller ingen. Diesel med 
inblandning av HVO klassi-
ficeras som vanlig diesel, 
medan det för HVO100 
ännu inte finns någon an-
tagen drivmedelsstandard, 
men det kommer inom kort. 
 - Den mest begränsan-
de faktorn idag är tillgång-
en på rätt råvara.  
 Vissa råvaror bör inte 
användas för drivmedels-
produktion, t.ex. palmolje-
relaterad råvara. Viktigt är 
att man inte ersätter ett mil-
jöproblem med ett annat.
 - Allt fler vill köra på 
HVO, men skulle alla göra 
det skulle det inte räcka på 
långa vägar. 
 - HVO100 är på fram-
marsch och antalet tankställen ökar snabbt. Men vi behöver 
en bredd av biodrivmedel för att uppnå en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030, såsom exempelvis dieselmix-produkter, 
RME100, ED95, fordonsgas och el/hybrider.

ansvarig på företaget. 
 - Det fungerade i stort sett bra, bortsett från några igen-
satta filter och ökade serviceintervaller. 
 HVO började man använda 2015 och har efter hand gått 
över mer och mer på det. 
 - Vi har konstaterat att bilarna drar mindre med HVO än 
med RME och att de går bättre. 
 - Inom Alwex har vi tagit beslut att undvika fossilt bräns-
le i den mån det går. Förmodligen kommer vi framöver att 
behöva en mix av olika bränslen för olika bilar och transpor-
ter. Nu är det HVO som gäller, men det kommer säkert nya 
bränslen inom en snar framtid.

Nu är värmen här och passande nog en ny tidning 
att läsa i lugn och ro. Som ni märker är layouten 
lite förändrad. Tidningen är dock återigen fylld med 
intressanta reportage och nyheter. Vi ser nu att 
det är full aktivitet på vägarna vilket är glädjande. 
Försäljningen följer också samma trend och i Sverige 
justeras nu prognosen så att totalmarknaden för 
tunga fordon +16 ton beräknas att stiga från 4900 
bilar till närmare 5100 bilar. Här är Scania fortsatt 
marknadsledande och har de första fyra månaderna 
en marknadsandel på 44.0%. 

För övrigt är ett kärt ämne alternativa drivmedel. I 
många av pågående upphandlingar är det ett krav att 
transporterna skall utföras med miljövänliga alternativ 
som gas, RME eller HVO. HVO är idag det mest 
aktuella alternativet med egenskaper likt diesel. Vi har 
också lagt in en intressant artikel om detta i tidningen. 
För RME finns ett förslag på att skatten skall sänkas i 
augusti. 
 
Atteviks Lastvagnar utvecklas för att möta efterfrågan 
på service och support. HVO finns att tanka på våra 
anläggningar i Jönköping, Ljungby och Kalmar. Övrigt 
på  nyhetsfronten är att vi har öppnat upp ett begagnat- 
center i Kalmar och finns sedan tidigare även i 
Jönköping. Vi har också ett intressant projekt som är vår 
påbörjade kranbilsbyggnation som kan följas löpande 
på vår Facebook-sida.

Under Kristihimmelsfärdshelgen hade Atteviks nöjet 
att få ta emot Smålandsrundan med antika buss 
& lastbilsekipage. Närmare 145 fordon besökte 
anläggningen i Jönköping för ett depåstopp. Cafeterian 
bjöd på fika och det var som att backa tillbaka tiden 
minst 30 år. Vi tackar för besöket och ser fram mot 
nästa tillfälle igen. 

Nästa stora begivenhet för året blir den 24-27 augusti 
med Elmia Lastbil i Jönköping, en av höjdpunkterna i 
branschen.  

Tills dess vill vi på Atteviks Lastvagnar passa på att 
önska Er alla en riktigt härlig semesterledighet.
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HVO - bränsle på frammarsch
Så sent som för några år sedan var 
det enkelt att välja bränsle till sitt 
tunga fordon. Det fanns i stort sett 
bara diesel. Men under senare år har 
det kommit flera alternativ. Det (än så 
länge) senaste tillskottet är HVO.

HVO marknadsförs idag av de flesta drivmedelsföretag. En 
aktör på området är TRB Sverige AB, som ägs av 12 trans-
portföretag och finns lokaliserade även i vår del av landet. 
 - TRB har över 100 tankstationer för tung trafik, varav 
f.n. 12 erbjuder HVO100, berättar Peter Hildingsson, Miljö- 
och Trafiksäkerhetsansvarig på företaget.

100 % förnyelsebart
HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor, vilket kan till-
verkas av en mängd råvaror. Den HVO som används som 
100%-ig produkt i Sverige tillverkas av Neste och grunden i 
den är huvudsakligen slakteriavfall och fiskrens. 
 Bränslet har väldigt dieselliknande egenskaper och kan 
i regel användas i tyngre fordon utan några tekniska mo-
difieringar eller ändringar av serviceintervaller. Respektive 
fordonsleverantör måste godkänna användning av HVO100 
bl.a. för att garantier och service skall vara oförändrat.
 - HVO används både i sin rena form och kallas då 
HVO100, fortsätter Peter Hildingsson, men det förekommer 
också sedan flera år tillbaka som inblandning i vanlig diesel. 
Andelen HVO i dieselmix-produkter beror på resp. stations-
nät samt var i landet tankstationen finns. Idag kan ”vanlig 
diesel” bestå av upp till mer än 40% HVO som tillsammans 
med 5-7% RME ger 50% förnybar andel.  
 - Inblandning av förnybara råvaror i standarddiesel står 
för de stora förnybara volymerna där andelen ökat allt efter-
som. 

Peter Hildingsson, Miljö- och  
Trafiksäkerhetsansvarig på TRB

Finns inga nackdelar
Kaj Johansson, ägare till Kaj Inrikes i Älmhult är en pionjär 
inom området HVO. Sista januari 2015 gick företagets 25 
bilar helt över till det nya bränslet. Innan Scania hade hunnit 
godkänna användningen. 
 - Det har fungerat alldeles utmärkt, säger Kaj. Det finns 
egentligen bara en nackdel, och det är begränsad tillgång 
på råvara. Men vi har en tapp alldeles intill åkeriet och på 
våra rutter finns också tillgång till HVO. Så vi har aldrig be-
hövt tanka diesel sedan början på 2015. 
 - Priset är ju ungefär detsamma som på diesel, men 
HVO har gett ett par procents minskad bränsleförbrukning.
 De fyra första HVO-drivna Euro6-orna ingår i ett speci-
alprojekt på Scania, och där har man konstaterat att utrust-
ningen för avgasrening fungerar bättre med HVO än med 
diesel, och antagligen aldrig kommer att behöva bytas.
- Bra för miljön. Bra för ekonomin.

Undviker fossilt bränsle
C.G. Erikssons Åkeri i Växjö med ett 20-tal tunga fordon kör 
idag till c:a 75 % på HVO. Med bara positivt resultat.
 - Vi började med RME 2013 av både miljö- och kost-
nadsmässiga skäl, säger Peter Eriksson, verksamhets- Peter Eriksson, Verksamhets- 

ansvarig C.G. Erikssons Åkeri
Kaj Johansson, ägare till Kaj 
Inrikes
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Kundpanelen
Hittills har du fått Attention några gånger om året i pap-
persform i brevlådan. Men tiderna ändras och idag hämtar 
allt fler sin information på nätet. Hur skulle du se på att 
få Attention digitalt istället för i brevlådan?

Carl-Magnus 
"Manne" Andersson,
Bröderna Anderssons 
Åkeri AB, Ryssby
- Jag vill nog ha Attention 
i pappersform även i fort-
sättningen. Det funkar väl 
att läsa den digitalt, men 
jag tror nog att de flesta 
vill ha en ”riktig” tidning. 
Sen är det förstås en kost-
nadsfråga men en tidning 
i pappersform är betydligt 
trevligare än att behöva 
leta upp den på nätet.

Fredrik Johannisson
W. Johannissons Åkeri 
AB, Åseda
- Jag ser bara positivt på 
att den digitaliseras, då 
har man den alltid med sig 
och kan läsa den när man 
får 5 minuter över oavsett 
var man befinner sig.

Välkomna på 
AtteWeekend!

Välkommen till vår AtteWeekend den 
18-20 november. En upplevelserik helg 
med Atteviks och Scania, som vanligt 
fullspäckad med aktiviteter. 
 
Vi startar med buss tidigt fredag morgon 
från Jönköping resp. Växjö. Under resan 
gör vi besök och äter lunch på Scania i  
Södertälje. God mat och dryck ingår för-
stås. 

Fredag kväll serveras trerätters middag 
med show på Norra Brunn, och lördag kväll 
middag med show på Golden Hits. Däre-
mellan andra aktiviteter och tid för egna 
upplevelser i Stockholm. 
 
Söndag efter frukost bär det av hemåt igen 
och vi beräknas vara tillbaka i Jönköping 
resp. Växjö någon gång efter lunch.
 
Antalet platser är begränsat så ”Först till 
kvarn...” gäller.

Kostnaden för resan är 4 500 kr* per person 
vid övernattning i dubbelrum. Anmälan är 
bindande och avgiften faktureras i augusti.

Anmälan gör du till din säljare på Atteviks 
Lastvagnar.

* Priserna är exklusive moms.

Hjärtligt välkommen med 
din anmälan!

Marcus Molin
Molins Saxliftar AB, 
Kalmar
- Jag läser gärna tidning-
en i pappersform, men 
jag är inte främmande att 
läsa den digitalt. Viktor Gustafsson

Sture Gustafssons Åkeri 
AB, Österbymo
- Jag skulle nog vilja ha 
den i pappersform, roligt 
att bläddra i nått till kaffet.

Elin Åstrand
Mörbylånga Åkeri AB, 
Mörbylånga
- Tycker att det är kul att 
bläddra i en papperstid-
ning. Hos oss lägger vi 
den på fikabordet så att 
alla kan kolla i den och 
det finns ju alltid något 
att prata om som står i 
tidningen. Kommer den 
digitalt ligger den ju kvar 
i datorn.

Johan Sandberg
Bärgning & Transport 
AB, Nässjö
- Jag vill ha den på pap-
per. Attention idag ligger 
framme överallt så alla 
kan läsa. Kommer den i 
IT-form, kommer förmod-
ligen inte många att läsa 
den.

Välkommen till Elmia Lastbil
Den 24-27 augusti är du välkommen att besöka oss i Atteviks och Scanias monter på 
Elmia Lastbil.

Som vanligt kommer du att kunna se en hel del intressanta nyheter och få mycket nyttig information för din verksamhet. 
Här träffar du även en hel del kollegor, vänner och bekanta som också vill titta på Scanias senaste nyheter och som du 
kan utbyta erfarenheter med.
 
När du tittat färdigt på våra nya bilar kan du ta en titt på riktigt gamla Scanior i Veteranhallen. 
 
Du glömmer väl inte att besöka mässans populäraste matställe. Det finns i vår monter!
 
Hjärtligt välkommen!

Följ med till Hannover!
Den 23-25 september anordnar vi en resa till Hannover och den årliga mässan, som vi gärna 
vill ha med dig på.

Vi tar oss med buss från Jönköping, Växjö (kunder från Kalmar åker minibuss till Växjö) och Ljungby 
till Rödby för att ta färjan över till Puttgarden och vidare till Hamburg där vi äter middag på fredags-
kvällen och övernattar på Intercity Hauptbahnhof.
 
På lördagen reser vi till Hannover direkt efter frukost för en heldag på mässan. På kvällen åter till Hamburg för middag 
och övernattning.
 
Efter söndagens frukost påbörjar vi hemresan men gör förstås ett stopp vid Bordershop så vi får möjlighet att proviantera 
något. Frampå kvällen är vi hemma igen efter en intressant och givande resa.
 
Priset för resan är 5.950:- + moms per person i dubbelrum.
 
Först till kvarn gäller, så hör av dig till din kontakt på Atteviks Lastvagnar så snart som möjligt om du vill komma med.

Hjärtligt välkommen!
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Ordertecknarfesten med 170 deltagare!

Atteviks på turné
Atteviks på Turné, eller APT, är ett välkänt begrepp för 
de flesta småländska åkare. Det är en aktivitet som ge-
nomförts under en lång rad av år. Men för deltagarna 
den här gången var det förstås nytt.

Under den 9 mars i Nybro och 10 mars i Kalmar fanns flera 
typer av ekipage tillgängliga för provkörning på Atteviks an-
läggningar, bl.a. lastväxlare, skogs- och skåpbil.
 Ett hundratal besökare kom till de båda APT-dagarna 
som startade redan kl 10.00 och höll på till sena kvällen. 
 Medverkade gjorde såväl personal från Atteviks och 
Scania som  funktionärer från BPW Forma och Stoneridge.
 Under träffarna bjöds på såväl kaffe och tilltugg som mat 
senare på kvällen.

Kör- och vilotider
Under samlingen i Nybro höll Thomas Morell ett anförande 
som kanske ledde till eftertanke hos någon eller några be-
sökare. Thomas Morell har tidigare jobbat som bilinspektör 
på trafikpolisen men är numera verksam på Sveriges Åke-
riföretag i Skövde. 
 Han betonade bl.a. vikten av att hålla koll på sina/företa-
gets kör- och vilotider. 
 - Om man inte själv har koll på chaufförernas kör- och 

vilotider kan det hända att eventuella avvikelser istället upp-
täcks av Transportstyrelsen, eller av Polisen vid en kontroll. 
 - Det gäller att ha rätt utrustning, d.v.s. att byta ut gamla 
färdskrivare, och skaffa analysverktyg så man kan se de fel 
och brister som finns i företaget, säger Thomas.
 Det är viktigt att regelbundet följa upp både förare och 
fordon. Fem minuters överträdelse kostar 1.000:- i sank-
tionsavgift. Är det många förare och många fem-minutare 
drar det snart iväg mycket pengar.
 Vid en kontroll av Transportstyrelsen går man igenom 
hela företaget och det kan snart bli riktigt dyrt.
 - Maxbeloppet att betala är 200.000:-. Det är mycket 
pengar, men det är inte säkert att det är det som är det rik-
tigt allvarliga. Det allvarliga är istället den faktiska summan 
man kommer fram till, d.v.s. det man fått betala om det inte 
funnits någon övre gräns. 
 - Utefter den gör man en bedömning om den trafikansva-
rige ska få vara kvar eller måste bytas ut. Eller om man 
t.o.m. ska dra in trafiktillståndet.
 - Det kan förstås finnas giltiga skäl för en del överträdel-
ser, avslutar Thomas, men det gäller att dokumentera dem 
ordentligt.
 Under APT i Kalmar fick vi nyttig information om brom-
sar, men det berättar vi om i nästa nummer av Attention.

Full rulle i Barcelona
För kunder som tecknade order på bil under vårt 
70-årsjubileum i höstas gavs möjlighet att boka en 
paketresa till Barcelona. I priset ingick även att se på 
Barcelona Grand Prix Formula 1. Fredagen den 13 maj 
bar det av för ett 25-tal Attevikskunder. Datumet till 
trots blev det en fin resa för alla. Bäst blev den kanske 
för Viktor Gustafsson från Sture Gustafssons Åkeri 
i Österbymo. Han vann den åtråvärda vinsten bland 
över 700 deltagare i tävlingen om Barcelonaresan som 
anordnades under Jubileumskaravanen.

- Jag har inte mycket att jämföra med, säger Viktor, men 
jag tycker det var en väldigt mysig stad och vi hade väldigt 
trevligt. 
 På torsdagskvällen reste man ner till Malmö för att lyfta 
mot Barcelona fredag morgon. 
 - Vi bodde mitt i city. Därifrån gjorde vi en guidad sight-
seeingtur på elcyklar. Det var ett smidigt sätt att ta sig fram 
och man hann se väldigt mycket. Och efter det fick vi en 

väldigt god middag - precis som de följande dagarna. 

Formel1 
Lördagen inleddes med besök på Barcelonas kända fot-
bollsstadion Camp Nou. Det var förstås ingen match vid 
tillfället, men kul att se ändå. 
 - Eftermiddagen tillbringade vi på motorstadion där vi tit-
tade på kvalet i Formel1. Vi satt alldeles intill målrakan och 
där var hastigheterna uppe i 300 km/tim innan de bromsade 
in. 
 - På söndagen kom det som får betecknas som resans 
höjdpunkt - det riktiga Formel1-loppet. Max Verstappen 
som vann hade hållit en medelhastighet på 180 km/tim. 
 - Bara det är ju 100 km/tim mer än vad vi brukar färdas i. 
 Det var således ett ganska fulltecknat program för delta-
garna, men det fanns förstås en viss tid över för att shoppa 
eller se staden på egen hand. 
 - På måndagsmorgonen gick flyget tillbaka till Sverige så 
nu är man tillbaka i verkligheten igen, avslutar Viktor.

Den 16 april firades i traditionell ordning ordertecknarfesten för alla som tecknat sig för en ny Scania under 2015. 
Den här gången i den eleganta spegelsalen på Stora Hotellet i Jönköping.

Ett rekordstort antal deltagare hade anmält sig. Dels beroende på det stora antalet bilar som tecknats under året och dels 
på att vi nu hade med deltagare även från Kalmar län. Ungefär 170 personer avnjöt en god trerätters meny under trevligt 
sällskap och musikunderhållning. En riktigt lyckad kväll som i vanlig ordning avslutades med dans.
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heten väldigt bra. Konstruktionen är enkel, gediget meka-
nisk och i stort sett utan elektronik. De är därför ganska 
enkla att hantera om något oförutsett skulle hända under 
fältmässiga förhållanden. Ute i skogen finns ju knappast till-
gång till modern verkstadsutrustning för att söka och avhjäl-
pa fel.

Lite körning
De kräver dessutom inte att bli använda mer eller mindre 
kontinuerligt. En egenhet med militära fordon är nämligen 
att de inte körs särskilt mycket utan ofta står stilla i långa 
perioder i t.ex. förråd. Att de står bortåt 10 år är förstås un-
dantag.
 - Än så länge är det riktigt gamla bilar vi håller på med, 
avslutar Magnus, men så småningom kommer säkert också 
lite modernare bilar att behöva gås igenom för att kunna 
fortsätta sin tjänst inom det svenska försvaret.

För drygt ett år sedan började Atteviks Lastvagnars 
verkstad i Nässjö med en ny gren på verksamheten, 
nämligen upprustning av militärfordon. Arbetet fortgår 
löpande och fler och fler ”veteraner” blir återställda i 
körbart skick.

- Det är ett ganska omfattande jobb på varje bil, säger 
Magnus Gustavsson som är servicechef på anläggningen. 
Ungefär 100 timmar får vi lägga på varje fordon och det är 
bara en del av jobbet.
 Den andra delen är blästring och lackering som görs i 
Solberga någon mil norr om Nässjö.
 - Solberga ligger nära och bra till, säger Magnus, men vi 
drar dit bilarna med bogseringstrailer. De är ju inte besikta-
de på ett bra tag.
 Vid Attentions besök är bilarna nr 4 och 5 inne för åtgärd 
och snart har man avverkat hälften av de bilar som för när-
varande är aktuella.
 
Stationerade på Ing 2
Bilarna är till vardags stationerade på Ing 2 i Eksjö. Där finns 
totalt 26 fordon som ska genomgå den här behandlingen. 
Arbetet är dock uppdelat så att Ing 2 själva gör hälften och 
Atteviks Lastvagnar resterande.
 Gemensamt för dem alla är att de är ganska gamla - de 
som är inne på service nu är från början av 1990-talet - och 
att de stått oanvända i förråd under en längre tid. Men även 

bilar som står still åldras ju.

Inga stora problem
- Det är i regel inga stora problem med dem, fortsätter 
Magnus, men ändå krävs en grundlig genomgång för att få 
dem i ordning. 
 - Bromsar måste testas och ofta åtgärdas. Slangar och 
slangklämmor måste ses över. Alla funktioner måste provas 
och vid behov åtgärdas. Inredningen i hytten måste snyg-
gas till. 
 - I hytten är det ofta mögelpåslag som vi åtgärdar med 
bl.a. klädseltvätt och ozonbehandling. Klädsel på förarplats-
en byter vi vid behov. Klädsel till övriga säten är det dock 
brist på.
 - Just att få tag i reservdelar har visat sig vara ett pro-
blem till så här gamla bilar. Hittills har det dock lyckats, och 
jag tror att försvaret varit i kontakt med Scania för att säkra 
reservdelsförsörjningen framöver. 
 
Kvalitet och ekonomi
Reservdelsbehovet kan vara stort framöver. För det finns ju 
bilar i förråd lite varstans i landet, inte bara på Ing 2 i Eksjö. 
Kanske på de flesta militärförläggningar.
 Anledningen till att man började den här verksamheten 
var att man såg det som ett både kvalitetsmässigt och pris-
mässigt bra alternativ till att köpa nytt. 
 De här fordonen passar dessutom den militära verksam-

Militär ansiktslyftning

Magnus Gustavsson, Servicechef Atteviks Lastvagnar, Nässjö.
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KALMAR

På Kalmar Räddningstjänst träffar vi  
Daniel Åström som är driftsansvarig 
för alla fordon, alla brandstationer i 
kommunen och all utrustning. Idag har 

han planeringsjobb, men fungerar också som yttre be-
fäl vid utryckningar.

När Attention anländer står alla bilar uppställda i prydliga 
rader inne på stationen. Den nyaste Scanian först i ledet. 
Men snart ska såväl bilar som personal ut på övning.
 - Det är väldigt mycket övning, säger Daniel. Varje 
brandman ska ha minst 200 timmars övning per år. 
 Dagens övning gäller bilolycka och görs i samarbete 
med ambulansen. 
 - Det är över huvud taget väldigt mycket samarbete med 
ambulansen, fortsätter Daniel. Larm som kommer in går i 
regel både till oss båda, och vi är oftast först på plats. 
   
Larmet går
Några minuter efter att sista bilen gått iväg för dagens öv-
ning kommer ett automatlarm från ett företag i staden. Det 
är bara att vända om för skarpa insatser istället. 
 Ungefär 1.000 larm om året får man till Räddningstjäns-
ten i Kalmar. De flesta utryckningar görs från stationen på 
Kaggensgatan i Kalmar som bemannas av heltidsanställd 
personal. Men det finns ytterligare tre stationer i kommunen 
- i Rockneby, Tvärskog/Påryd och Voxtorp. Här är perso-
nalen deltidsanställd, d.v.s. man har till vardags andra jobb 
men får med kort varsel ställa upp när det blir utryckning.

Katt i träd?
Räddningstjänstens uppgift är att rädda liv och egendom. 
Inom det området finns förstås många olika uppgifter.
 - Brand i byggnad, skogs-, gräs och fordonsbränder är 
några. Men de kanske vanligaste larmen gäller trafikolyck-

or, sjukvårdslarm och automatlarm från företag. De sist-
nämnda behöver inte vara något allvarligt, men vi måste 
åka på dem ändå. 
 - Djurräddning förekommer också. Men då ska det vara 
en häst som gått ner sig någonstans eller liknande. Katt i 
träd ingår inte i vårt uppdrag, men det har förstås hänt att vi 
tagit hand om sådant också.
 - Vi får också ingripa vid suicidfall, som ju blivit allt van-
ligare. Det händer alltför ofta att någon t.ex. vill hoppa från 
Ölandsbron och vi måste försöka se till att det slutar någor-
lunda lyckligt.

20 man i beredskap
På kommunens Räddningstjänst finns 20 personer i be-
redskap varje dygn, varav 8 heltid och 12 deltid. Här finns 
fordon av alla slag. Båtar för uppdrag i sjö eller hav. Per-
sonbilar, dykbil och bandfordon. Och ett antal tunga fordon 
i egenskap av släckbilar, stegbilar, tankbilar och hävare (bil 
med lift och korg). 
 - De tunga bilarna är uteslutande Scania, säger Daniel. 
Den senaste, en Scania P370 släckbil, har bara ett par må-
nader på nacken. 
 - Vi ställer inga krav på fartbegränsare. När vi är på ut-
ryckning gäller det att komma fram så fort som möjligt. Och 
hoppas att övriga trafikanter flyttar på sig.

Daniel Åström

VÄREND
På Värends Räddningstjänst 
träffar vi Ulf Andersson som är 

Driftsinspektör på avdelningen och Jocke Svensson 
som är Kombibrandman. Han jobbar 60 % som brand-
man och resterande 40 % av tiden ansvarar han för de 
stora bilarna, den senaste en Scania P370 släckbil.

Värend är en av de historiska regionerna s.k. små land som 
bildade Småland. Värends Räddningstjänst svarar för verk-
samheten i två av Smålands nuvarande kommuner - Växjö 
och Alvesta. 
 Totalt är c:a 250 man involverade i verksamheten som 
förutom brandstationen i Växjö omfattar brandstationer i Al-
vesta, Moheda, Lammhult, Rottne, Braås, Ingelstad, Västra 
Torsås, Grimslöv och Vislanda. 1.400 larm hade man förra 
året att ta hand om, huvuddelen i Växjö.

90 sekunder
- Ett 60-tal personer är anställda på heltid och c:a 190 på 
deltid, säger Ulf Andersson. Vid larm ska de heltidsanställ-
da vara klara för utryckning inom 90 sekunder. Deltidarna 
har 5-9 minuter på sig att komma på plats.
 - Deltidsbrandmännen svarar alltså för en stor del av 
styrkan, men det blir allt svårare att få tag i sådana, konsta-
terar Jocke. 
 - Förr betraktade industrin det som en fördel att ha en 
brandman på plats om något skulle hända. Idag ser många 
det mest som ett besvär. När någon i all hast oplanerat 
måste ge sig iväg kan det ju stoppa upp hela produktionen.

Spännande jobb
- Att vara brandman är annars ett spännande jobb, fortsät-
ter han. Man blir det för att man vill göra en viktig insats och 
vara med om något. 
 Och det får man. Ibland mer än man skulle vilja. Under 
senare tid har vi ju kunnat läsa om problemområden där 
man tänt eld på bilar och i soprum, kastat sten på utryckan-
de personal etc. Tyvärr förekommer det även här. 
 - Vi vill inte kalla det problemområden, säger Ulf, men på 
några platser finns det en liten klick personer som håller på 
med sådant här och förstör för sina grannar.
 
Ambassadörer
- Under senare tid har vi sökt ambassadörer, gärna boende 
i resp. område som kan hjälpa till att informera de boen-
de om svenska förhållanden och om vår verksamhet, kolla 
brandvarnare etc. Det verkar som det kan ha en positiv in-
verkan. 
 
DRH
Sedan april i år har det införts något som kallas DRH (Dyna-
misk ResursHantering). Det innebär att verksamheten inte 
är begränsad till Växjö och Alvesta, utan att de brandkårer 
som är närmast och har rätt resurser ska rycka ut. 
 Inom Värends Räddningstjänst har man c:a 20 tunga 
fordon och lika många lätta. Den senaste släckbilen kom 
för bara någon vecka sedan. Påbyggd i Sala, men sedan 
har Jocke utrustat den med diverse innehåll. 
 - Nu får den gå i Växjö några år för att senare flytta ut till 
någon av deltidsstationerna och en något lugnare tillvaro.

Ulf Andersson och Jocke Svensson

Släckbilar, stegbilar, tankbilar, hävare...
På Räddningstjänsterna runtom i Småland finns en mängd tunga fordon, utrustade på ett sätt som helt avviker 
från våra övriga läsares påbyggnader. Och som får jobba under ibland väldigt speciella förhållanden. Vi gör här ett 
besök på två av dessa Räddningstjänster - i Kalmar och Värend.
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- Den här branschen är väl ganska likartad var man än 
är, säger Mats Petersson, servicechef i Kalmar och Ny-
bro. Men det finns en del företeelser som skiljer oss 
från andra.

En av dessa företeelser är att Kalmar och Öland är en ut-
präglad jordbruksbygd. Det som fraktas på traktens vägar 
är därför i stor utsträckning djur, foder och livsmedel. Det 
sätter sin prägel på vagnparken och därmed även på verk-
samhten på Atteviks Lastvagnars verkstad.

Auktoriserade på tung kyla
Mjölk ska från Öland till mejerierna i Kalmar och Vimmerby. 
Livsmedel ska ut till butiker och vara framme på bestämda 
tider. Allt måste kylas och om något oförutsett händer så är 
det bråttom att få det åtgärdat. 
 - Det är en viktig anledning till att vi nu utbildat personal 
som kommer att bli auktoriserade på tung kyla.
 - Vi kan serva alla förekommande märken på kyla, säger 
Mikael Cornelius, verkmästare på Kalmarverkstaden.
 - Inom det löpande arbetet har vi också hand om hygien-
servicen åt Arla. Det innebär att varje bil ska in en gång om 
året på en grundlig genomgång, då vi bl.a. byter slangar, 
handdiskar tankarna och kalibrerar mätutrustningen så att 
lantbrukare och åkare får rätt betalt.

Snabba ryck
- En av våra starka sidor är att vi alltid kan ställa upp snabbt. 
Ingen behöver stå och vänta. 
 Det är viktigt för många transporter, kanske särskilt för 
transporter av levande djur, där det ställs höga krav för de-
ras välbefinnande. 
 - Allt kan vi förstås inte ordna här, men vi har en mycket 
bra jourverkamhet med personal som känner stort ansvar 
för kunderna och kan fixa mycket utefter vägarna.

Trogna kunder
De flesta som kommer hit är gamla trogna kunder, men hu-
vuddelen av jobben är oplanerade.
 - Idag på morgonen hade vi bara åtta jobb bokade, men 
redan vid halv-åtta-tiden var 14 man sysselsatta med servi-
ce och reparationer, säger Mats.
 - Annars är det lite lugnare just nu. Traktens anlägg-
ningsbilar är nyservade och förväntas rulla på ett tag till 
innan den kommer in för olika åtgärder. Så nu försöker vi 
komma ifatt med det vi inte hann på årets första månader. 
 
One-stop-shopping
En annan specialitet för Kalmarverkstaden är däckhante-
ringen. Den har funnits här i ett antal år nu och vuxit undan 
för undan.
 - Det är viktigt att kunderna kan få så mycket som möjligt 
på ett ställe och vid ett tillfälle för att undvika onödiga och 
dyra stillestånd.
 - Vi har dessutom ett samarbete med Q-star som ligger 
alldeles här intill och där man nu även kan tanka HVO-bräns-
le.
 - Dessutom har vi fått en väsentlig kompetensförstärk-
ning på sopaggregat, hydraulik, lastväxlare och liftdumpers 
sedan Mikael och Johan (på verkstaden) båda börjat här 
ganska nyligen direkt efter jobb på Joab.
 Totalt jobbar 14 man på verkstaden, men förstärkning 
kommer förhoppningsvis snart. 
 -Just nu söker vi ytterligare en kundmottagare, avslutar 
Mats. En kundmottagare på 14 mekaniker är lite för lite.

Snabba ryck är A och O!

Personal i KalmarStrömsbergsvägen 2-4, Kalmar

- När man frågar vad vi har för öppettider, brukar jag 
säga att vi har öppet dygnet runt, säger Christopher 
Jäghagen, verkstadschef på Atteviks Lastvagnar i Ny-
bro.

Det är naturligtvis en sanning med modifikation, men ti-
derna då verksamheten är igång är minst sagt flexibel. De 
vanliga öppettiderna går förstås verksamheten för fullt men 
här pågår mycket jobb även på sena kvällar, lördagar och 
söndagar. Det är helt enkelt en anpassning till kundernas 
behov.

Stora kunder
Nybro med sina knappt 13 000 invånare är tungt i transport-
sammanhang. Här finns bl.a. två jättestora åkerier - Börjes 
Logistik & Spedition och Smålands Logistik - ett av landets 
största åkeriföretag med ca. 200 bilar, varav naturligtvis 
långt ifrån alla är stationerade i Nybro.
 - Det finns förstås fler åkerier och företag med lastfor-
don, men det är ett fåtal företag som dominerar vår verk-
samhet. 
 - Måndagar och tisdagar är det ganska lugnt, för då är 
många av bilarna ute och kör i Europa, men sedan drar det 
igång.

 - Vi kanske borde ha vår normala arbetsvecka från ons-
dag till söndag istället för måndag - fredag, säger Christop-
her. Men det blir nog svårt att få igenom. De flesta vill nog 
ha lite ledigt på helgen då många andra är lediga. 
 - Men det är aldrig några bekymmer med grabbarna. Alla 
ställer upp på ett fantastiskt fint sätt så att vi kan finnas på 
plats när kunderna behöver oss.

Jourverksamhet
”På plats” innebär inte nödvändigtvis att man finns på verk-
staden. Två  av de totalt sju anställda på verkstaden deltar i 
jourverksamheten som man bedriver tillsammans med Kal-
mar.
 - Det fungerar väldigt bra, och ofta vill åkare och chauf-
förer att just vi kommer, även om det finns någon annan på 
betydligt närmare håll.

Kyla och däck
I likhet med verkstaden i Kalmar är man även här auktorise-
rade på tung kyla fr.o.m. juni. 
 - Det blir ett väldigt bra tillskott, menar Christopher. Vi 
servar ju bl.a. ett stort antal bussar, och där finns det i regel 
AC, d.v.s. kyla.
 -Visserligen ska det bli en ny upphandling av busstrafi-
ken snart, men vi hoppas det är Scania som gäller.
 Däckverksamheten har man haft i flera år. Ingen som 
jobbar heltid med det, men alla kan hantera det, och kun-
derna kan få sina däck bytta när de ändå är här för repara-
tion, service eller tillsyn.

Axelmätning
En specialitet som man också jobbat med sedan länge är 
axelmätning och justering. För ca. ett halvår sedan inves-
terade man i en helt ny utrustning som gör jobbet både 
snabbare och mer exakt.
 - Det har fallit väldigt bra ut. Vi har redan gjort över 70 
mätningar med den nya utrustningen och de flesta fordon 
som vi mätt har varit i behov av någon form av justering.
 - För fordon i fjärrtrafik bör man göra det här åtminstone 
en gång per år, och för skogs- och anläggningsfordon ett 
par/tre gånger om året. 
 Åtgärden är ganska billig och med rätt axelinställning 
spar man både däck och bränslekostnader.

”Öppet dygnet runt”

Personal i NybroNorra vägen 4, Nybro
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Nyleveranser
2016

Januari-Maj
Stig Johansson har köpt en ny Scania. En 
R520LB6x2*4 med en skåpsbyggnation 
från PLS med öppningsbart tak.

Hit & Dit Transport i Jönköping har köpt 
en ny Scania P280 DB4x2 med Närko 
skåp.

Tobbe Franssons Åkeri har köpt en ny 
Scania R580 LB6x2*4 med skåpbyggna-
tion från PLS.

Stefan Söderlund har köpt en ny Scania 
P250LB4x2MNB. Påbyggnaden är gjord 
av PLS i Rydaholm.

Ivarssons Miljö och Transport AB har köpt  
en ny Scania P320LB4x2HNA. Bilen är 
påbyggd av JOAB i Lessebo.

Anders K Johanssons Åkeri har köpt ett 
nytt flisekipage, en Scania R580 med 
byggnation och släp från MT i Eksjö.

Ove Johanssons Åkeri i Hjo har köpt 
ett nytt komplett timmerekipage. Scania 
R730 med byggnation från Floby.

JRAB har köpt en ny Scania R580 med 
Joab 24 tons lastväxlare. Byggnationen 
utfördes av JOAB Försäljnings AB.

Jönköpings kommun har investerat i en 
skåpbil. En P320LB4x2MNA med ett skåp 
från PLS.

Tranås Jönköpings Transport AB har 
köpt en Scania R520LB6x2MSZ med en 
skåpsbyggnation från NTM.

Tranås kommun har köpt en ny Scania 
P360LB6x2*4. Byggnationen från Frigge-
åkers verkstäder.

JRAB har köpt en ny Scania P-serie med 
en gasmotor på 280 hästkrafter. Aggrega-
tet är överflyttat av JRAB.

C G Erikssons Åkeri AB har köpt en ny 
Scania G490LB6x2*4HNB. Påbyggnaden 
är levererad från Norfrig Sverige.

Maskin & Mekan AB i Växjö har köpt en 
Scania G490 LB 6x6, byggnationen utför-
des av GEHAB AB i Alvesta.

C G Erikssons Åkeri AB har köpt en  
Scania G490LB6x2*4HNB. Påbyggnaden 
är levererad av Norfrig Sverige.

Rosenlunds Åkeri har köpt en ny Scania 
R490 LB6x2*4 med växelflaksrede från 
GEHAB.

Boxholms Åkeri AB har köpt en ny Scania 
R580LB6x2*4 med ett transportskåp från 
GEHAB.

Hit & Dit i Jönköping har köpt en ny fjärr-
bil, Scania R490 LB6x2*4 med skåps-
byggnation från PLS.

Molins Saxliftar AB har köpt en ny Scania 
Komplett. En Scania R580LB8x4*4 med 
JOAB L24 byggd i Lessebo.

Duvemåla AB i Nybro har köpt en ny  
Scania P320LB4x2 Byggnationen är 
byggd på SKAB.

Börjes Miljötransport AB i Nybro har köpt 
en ny Scania P450LB6x2. Byggnationen 
är byggd på JOAB.

Klings Åkeri i Taberg har införskaffat 2 st 
nya Scania P360 DB6x2*4 med byggna-
tion från JOAB.

Ove Jonssons Åkeri i Moheda AB har 
köpt en ny Scania R490 6x2 MNA. Lacke-
ringen utfördes av Sunnerbo Lackering.

C G Erikssons Åkeri AB har köpt en ny 
Scania G490LB6x2*4HNB. Påbyggnaden 
är levererad från PLS Skåp AB.

Christer L Samuelssons AB har köpt 3 
st Scania P320 6x2*4 och 2 st P280 4x2 
med byggnation från PLS i Rydaholm.

Vikleby Åkeri har köpt en ny Scania 
P580LB6x2*4HNB.

Hellström Transport i Kalmar AB har 
köpt en Scania Komplett med JOAB 24t 
lastväxlare.

O E Linktransporter har köpt en Scania 
R580LA6X2 för sina uppdrag.

Skandinavisk Lastbilstrafik i Kalmar AB 
har köpt 2 st Scania R450LA6x2 för upp-
drag åt QSTAR.
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Nyleveranser
2016

Januari-Maj
Ottenby Åkeri AB i Kalmar har köpt 2 st 
Scania P320LB6x2*4MNB. Påbyggnatio-
nerna har levererats av VAK.

Sture Gustavsson Åkeri AB köpt en ny 
Scania komplett R580LB6X4HNB med ett 
timmerrede från Bergs Fegen.

Ryssby Trafik AB har köpt en ny Scania 
R580LB6x4. Timmerredet är från Bergs 
Fegen och kranen är av märket Epsilon.

Brokhults Åkeri AB har köpt en ny timmer-
bil, en Scania R580 LB6x4 med byggna-
tion från OP Höglunds.

J E Ottossons Tungtransporter AB har 
köpt en ny Scania R580LA6x2 Topline 
med 2-pedals opticruise.

Europé Express Sweden AB har köpt 2 
nya Scania R490 6x2 MNB. Byggnatio-
nen utfördes av PLS i Rydaholm.

Kalmar Stängsel & Transporter AB
har köpt en ny Scania R730LB6x2 med 2 
pedals Opticruise.

Frallans Markarbeten har köpt en ny  
Scania Komplett R580 LB8x4*4 med 
JOAB 24t lastväxlare.

Kaj Inrikes har köpt 4 linkar och 4 dollys 
samt 3 växelflaksbyggnationer levererade 
i ett ekipage.

Rolf Olofssons Åkeri AB har köpt en  
Scania R520 6x4 byggd på Sörling. Lack-
ering har Gullas lack & transport gjort.

Smålands Logistik AB i Nybro har köpt 
en ny Scania P320LA4x2 med 2 pedals 
Opticruise och P daghytt.

Bellö Skogstransporter AB har köpt en 
ny Scania R580LB6X4HNB. Timmeredet 
från Bergs Fegen har Hejca monterat.

Per Lang har köpt en ny Scania R730L-
B8x4*4 med 24t lastväxlare från Sörlings.

Matgrossisten Mårdskog & Lindkvist har 
investerat i två nya Scania G370LB 6x2*4 
med skåpbyggnation från PLS.

S Lingborg Transport i Växjö AB har köpt 
en ny Scania G410 LB6x2*4 MLB. Bygg-
nationen gjord av PLS i Rydaholm.

Stenbergs Lyft & Transport AB i Åryd 
valde en ny Scania R 580 LB8x4*4.
Byggnationen utfördes av Jämjö-Flak.

Mårdskog & Lindkvist har köpt en ny 
Scania G370 LB6x2*4. Skåpet är byggt 
av PLS i Rydaholm.

Växjö Kommun Tekniska Förvaltningen/
Gatudriften valde en ny Scania LB 4x2 
HLB. Byggnationen utfördes av GEHAB.

Duvemåla Åkeri AB har investerat i en 
ny Scania P320LB6x2*4 för transporter 
genom Dahls.

Andreas Hjortheim har investerat i en ny 
Scania R580LA6x2MLB.

Mörbylånga Åkeri AB har köpt en ny  
Scania R490LB6x2*4. Byggnationen är 
gjord av Eksjö Maskin och Truck AB.

Nilekedjan Kalmar AB har investerat i en 
ny Scania R410LB6X2*4MNB med skåp-
byggnation från Groth/SKAB.

Växjö Åktrans AB har köpt en ny Scania 
P370 6x2*4. Byggnation gjord av JOAB 
och lackering av Sunnerbo Lackering.

EMAX Minigräv AB har investerat i en 
ny Scania R520 LB 8x4*4 HNA komplett 
med Zetterbergs byggnation.

Börjes Logistik & Spedition AB i Nybro 
har investerat i 2 st dragbilar, Scania 
R410 LA 4x2MLB.

Hult Trafik AB har köpt en ny Scania 
R520LB6X2*4MNB. Skåpsbyggnationen 
och släpet kommer från Limetec.

Attevikspris 
299 900 kr 
Lägg till:  
Volkswagens försäkring 450 kr/mån  
Service inkl. rep avtal 99 öre/mil.

Alla priser är exkl. moms.

Ord.pris 323 550 kr

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

Atteviks VW Jönköping  036-34 88 80
Atteviks VW Växjö  0470-75 31 30
Atteviks VW Nässjö  0380-55 63 00

Atteviks VW Tranås  0140-38 46 00
Atteviks VW Ljungby  0372-267 70
Atteviks VW Älmhult  0476-511 00

Amarok Highline
180 hk Automat.
Drag, Multiratt, Parkeringsvärmare  
och Handsfree.
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hämta tomburkar för leverans till i först hand bryggeriet i 
Vimmerby. 
 Ungefär 300.000 burkar beroende på storlek går det på 
varje bil med släp, men det är inga tunga transporter. 
 - En full last väger inte mer än 4,5 ton, säger Örjan. Där-
för har vi gjort vissa modifieringar på våra trailers och tagit 
bort en axel. Den behövs inte för vår del. Modifieringen bi-
drar till ett ännu lättare ekipage och vi spar både bränsle 
och däck.
 - Johan Sand på Atteviks i Nässjö brukar vara riktigt im-
ponerad av våra siffror på bränsleförbrukning. 

Alltid fullt lass
Nu är det inte bara tomburkar man kör. Det finns många 
småländska företag som behöver transporter ner till Skåne, 
och man har alltid lass i båda riktningarna, vilket naturligtvis 
är positivt för lönsamheten.
 - Vi finns mitt ute i skogen men ligger ändå väldigt bra till 
geografiskt, konstaterar Örjan. 
 - Det har gjort att även LBC Malmö:s verksamhet har 
kunnat utvecklas. 

Bra konjunktur
- Vi ser väldigt ljust på tillvaron, annars hade vi inte inves-
terat som vi gjort.
 Någon lågkonjunktur har man inte känt av. Folk behöver 
ju drycker oavsett hur ekonomin ser ut. Snart är det sommar 
och semester och då går verksamheten upp ytterligare, och 
då kan det hända att LBC får ta in ytterligare bilar för att 
hinna med.
 - Själva är vi rätt nöjda med att ha våra fem bilar, avslutar 
Örjan, men kommer det något bra och varaktigt upplägg på 
mer så ska vi inte vara oävna.
 Man får förmoda att det i så fall måste ge jobb för två 
bilar till så att det ojämna antalet består.

Örjan Wirefeldt som driver Hult Trafik, beläget i Hult nå-
gon mil öster om Eksjö, har konstaterat att det är en vä-
sentlig skillnad både omsättnings- och resultatmässigt 
att ha ett ojämnt antal bilar jämfört med ett jämnt. Ingen 
vet riktigt varför.

Örjan är tillsammans med hustrun Maria ägare till företaget 
sedan 8 år men det var hans far Bertil som startade det en 
gång i tiden. 
 Bertil är fortfarande verksam i företaget men kör inte 
lastbil längre. Under Attentions besök var han istället uppta-
gen med att byta däck - en nog så viktig syssla när man har 
bilar som går sådär 25.000 mil om året. 
 Hustrun Maria jobbar till viss del med det administrativa 
men hennes huvudsakliga arbete finns inom Landstinget. 
 Verksam i företaget är dessutom Örjans broder Joakim 
som i likhet med Örjan och ytterligare fyra anställda kör last-
bil.
 
Från buss och taxi till lastbilar
Verksamheten från början var inte att bedriva lastbilstrafik 
utan att köra buss och taxi. 
 Under 1990-talets första hälft började många kommu-
ner de upphandlingar som idag är mer regel än undantag. 
Resultatet för Hult Trafik blev att man misste bussverksam-
heten och i större utsträckning började köra taxi i Eksjö. 
Även den verksamheten började dala inom kort och 1997 

gick man helt över på lastbilar. Två stycken som gick i trafik 
på i första hand Norge och Finland.
 
Tredje bilen dubblar omsättningen
- Men jag hade lite andra idéer, säger Örjan. Vid något tillfäl-
le hade revisorn uttryckt synpunkten att det alltid var bättre 
med ett ojämnt antal.
 - Tre bilar låg ju då närmast till hands så vi köpte ytterli-
gare en.
 Effekten lät inte vänta på sig. Ingen vet väl egentligen 
varför, men med den tredje bilen fördubblades omsättning-
en och vinsten ökade med 600 procent!

”Går som ett spjut”
Idag har man fem bilar, och även när man investerat i den 
femte bilen gjordes ett rejält hopp i omsättning och resultat.
Den nyaste bilen är en Scania 520 som levererades första 
veckan i maj. 
 - Den går som ett spjut, säger Örjan. Visserligen har den 
inte varit ute i trafik ännu, men jag kände att det är bra klipp 
i den när jag körde hem den från Eksjö.

LBC Malmö
Sedan ett antal år är man delägare i LBC Malmö som till stor 
del är specialiserade på burkar till dryckesindustrin. Därför 
är också alla fem bilarna kopplade till bryggerinäringen. 
 - Varje dag går åtminstone två bilar till Malmö för att 

Ojämnt antal bilar ska det vara!

Örjan Wirefeldt, en av ägarna till Hult Trafik AB.
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 Två nya Scania 490 har man skaffat under senare tid. 
Den ena kom sent i höstas. Den andra ska levereras inom 
kort.
 - Det finns ju betydligt motorstarkare bilar, men de här 
räcker gott för oss. Vi kör ju mycket volym, men kanske inte 
så mycket vikt.
 Båda bilarna var tänkta att ersätta varsin gammal bil 
men när bilen levererades i höstas fick även den gamla vara 
kvar. När det gäller den som snart skall levereras verkar det 
som att den gamla får vara kvar även här med tanke på hur 
mycket det är att göra. Så nog går det framåt för Stefan och 
Mattias.

Det är fredag eftermiddag och telefonen går fortfarande 
för högtryck inne på kontoret i Växjö där Stema Trans-
port håller till. Mattias Sunesson tar emot nya beställ-
ningar och lägger ut nya körningar. Stefan Carlsson 
lägger ner sitt vanliga arbete för en stund för att ta hand 
om Attentions utsände.

Mattias och Stefan har drivit det här företaget sedan 2011 
men båda körde lastbil på olika åkerier innan dess. Mattias 
på sin fars åkeri i Åseda. Stefan på åkeriet i Växjö som han 
ägde tillsammans med sin far. 

Generationsskiften
Man skulle kunna säga att det är ett antal generationsskif-
ten som lett fram till dagens Stema Transport.
 1999 blev Stefan delägare i faderns åkeri. 2011 var det 
dags för generationsskifte och Mattias köpte faderns aktier. 
i samma veva var det dags för generationsskifte i Åseda 
Transport där Mattias far var verksam och ägare. Därifrån 
köpte man ut sex bilar med tillhörande transporter. 
 - Vi köpte de delar av trafiken som passade in i vårt geo-
grafiska verksamhetsområde, säger Stefan.
 Det var själva grunden. Men det kom fler generations-
skiften efter några år. Nu gällde det OG-bolaget i Hultsfred 
som tidigare ägdes av Madeleine Bogren och hennes far. 
När fadern avgick köpte man in sig även där. 
 Dessutom är man delägare i Uppvidinge Lastbilscentral 
och ÅGL-logistik. Det senare håller på med lagringsverk-
samhet och utlastning åt olika företag, där det största är 
Profilgruppen i Åseda.
 
23 ekipage
Idag har man 14 bilar i Stema Transport och 9 i OG-bolaget. 
Mattias lastlägger samtliga och det förklarar hans stressade 
situation en fredagseftermiddag. 
 - Kruxet är att många företag slutar vid lunchtid på freda-
gen så vi måste redan på förmiddagen hinna med mycket 
av det som normalt görs på en hel dag, och sedan fortsätter 

det ändå, säger Mattias.
 - Vi fraktar allt som går att lasta på ett flak, fortsätter han. 
Ju bredare man är desto fler chanser får man!
 Åkeriet är anslutet till Schenker och stora kunder är bl.a. 
Anebyhusgruppen, Profilgruppen och Elitfönster som alla 
finns i trakten. 
 Transport av monteringsfärdiga hus kan gå över hela 
Norden, medan övriga transporter huvudsakligen går i nor-
ra delarna av Småland och Västra Götaland från kust till 
kust. 
 Fordonen för hustransporter är av praktiska skäl utrusta-
de med växelflak och det står alltid ett par sådana på husfa-
briken. 
 - En ren win-win-situation, säger Mattias. Det spar tid för 
oss båda. Husfabrikens personal kan lasta när de har tid. 
Och vi kan hämta när det är klart utan att stå och vänta.

Delar kontor
Inom kontorets väggar finns även ett annat åkeri - Roar 
Transport som är specialiserade på trafik till och från Norge. 
Även med dem har men ett intimt samarbete. Utan att ha 
något ägarmässigt samband.
 - Roar har för egen del fullt lass när de kör till Norge, sä-
ger Stefan, men eftersom vi inte importerar särskilt mycket 
från Norge längre blir det tunt med returfrakter. Då kan de 
istället hjälpa oss med frakter från västra till östra Sverige.
 Mattias och Roars transportledare sitter alldeles intill 
varandra och det händer att Mattias lyfter Roars telefonlur 
när ingen finns på plats för att svara. Och tvärtom förstås.

Det går stadigt framåt
- Jag tycker det går riktigt bra nu, fortsätter Stefan. 2011 
hade vi 10 bilar och 18 anställda inom Stema. Idag har vi 14 
bilar och 25 anställda. 
 Byggsvängen går så det knakar. Och företagen i trakten 
går i regel väldigt bra.
 - Vi har nog fått lite rätt kunder som har väldigt mycket att 
göra. Därmed får även vi mycket att göra.

Hus, aluminiumprofiler och fönster

Mattias Sunesson och Stefan Carlsson.

Ord pris 417.600 kr  

Attevikspris: 349.900 kr

Audi A3 Sportback 
1,2 TFSI 110 hk EU6. 2016. Metro edition

Ord.pris 243.300 kr 

Attevikspris 199.900 kr 

Privatleasing. 0 kr i kontantinsats. 

2.570 kr/mån***

Vi reserverar oss för ev ändringar/avvikelser. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. *Bilförmån netto vid 50% marginalskatt per månad. 
Förmånsvärdet är ett indikativt värde. **Leasing 30% 1:a hyra. 50% restvärde. Bränsleförbrukning Audi A4 blandad körning: 5,8 l/100 km. CO₂-utsläpp, blandad körning: 153 g/km. ***36 
månader, 3000 mil inkl service (skatt och försäkring tillkommer). Bränsleförbrukning Audi A3 blandad körning: TFSI 5,6-5,3 l/100 km. CO₂-utsläpp, blandad körning: TFSI 130-123 g/km. 

Företagserbjudande
7,5 basbelopp
Leasingavgift 2 007 kr**
Förmånsvärde 2 625 kr*

Audi A4 Allroad
2,0 TDI 190 hk quattro S-tronic EU6 2016  
Sports Edition

Atteviks Audi Jönköping  036-34 88 60
Atteviks Audi Växjö  0470-75 31 95

Atteviks VW Jönköping  036-34 88 80
Atteviks VW Växjö  0470-75 31 30
Atteviks VW Nässjö  0380-55 63 00

Bli först med nya Tiguan!

Tiguan TSI 180hk

Attevikspris fr. 304 400 kr

Touareg.
Tjänstebilen som tar dig hela vägen till toppen. 

Touareg V6 TDI 204 hk Business Edition. 
Rek. företagsnetto 399 900 kr

 2 500 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN 

KRONOR *

 2 250 
LEASING FRÅN

KRONOR **

Vi reserverar oss för ev ändringar/avvikelser. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning Tiguan TDI 5,5 l/100 km (CO2-utsläpp 
144 g/km). Bränsleförbrukning blandad körning Touareg 6,6  l/100 km. CO2-utsläpp 173 g/km. *Förmånsvärde är beräknat exkl. bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt. 
**Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Miljöklass Euro 6.

Atteviks VW Tranås  0140-38 46 00
Atteviks VW Ljungby  0372-267 70
Atteviks VW Älmhult  0476-511 00



rer. De kan sin sak och vi får inte många skador på bilarna 
trots ibland lite undermåliga vägar. Händer det något så lö-
ser de det ofta på platsen. Och kan vi inte klara det själva 
så ringer vi Atteviks. De ställer upp på ett fantastiskt sätt när 
vi behöver dom.

Ibland dåliga vägar
Det finns detaljerade bestämmelser om hur en skogsväg 
ska vara beskaffad. De flesta är ganska bra, men ibland kan 
det t.ex. ligga en vass sten i vägkanten som det gjorde idag. 
Och som medförde att fälgen skadades.
 - Ibland blir jag tvungen att be skogsägarna åtgärda sina 
vägar innan vi kan köra in och hämta deras virke, men det 
är inte vanligt.

Åtta chaufförer
Åtta chaufförer bemannar de tre bilarna. Ove körde varje 
fredag ända till för någon månad sedan, då han slutade 
med det p.g.a. sjukdom. Nu betraktar han sig mest som 
”hustomte” och tillbringar mycket tid med att jobba i gara-
get. Dennis som idag har hand om den löpande verksam-
heten, kör också en del, men kommer mer och mer att gå 
över till övergripande uppgifter. Mamma Elisabeth är som 
de uttrycker det ”spindeln i nätet” och har hand om bl.a. de 
ekonomiska bitarna.  
 - Så att vi kan få lön, kommenterar Ove.

Nytt garage
Det mesta av underhållet på bilarna sköter man själva. Se-
dan fyra år finns ett nytt och fint garage på tomten där man 
kan göra det mesta. 
 - Även före garagets tid fixade vi det mesta själva, men 
då fick vi stå ute och det var inte alltid så behagligt. 
 Ove är noga med att vi kallar den nya byggnaden just 
garage och inte verkstad. För en verkstad krävs helt annan 
utrustning.
 Men garaget fyller sin funktion väl. Nu är det nymontera-
de hjulet på plats på Scanian som heter Ove. Och Dennis 
kör iväg för att lasta veckans sista timmer.

Det är fredag middag och den nya Scanian R730 har 
kommit hem efter ett uppdrag i skogen där vägarna inte 
alltid är riktigt som de borde vara. Resultatet har blivit 
en trasig fälg och Dennis Johansson är i full färd med 
att montera däck på en ny fälg så att bilen kan gå vidare 
på nya uppdrag innan helgen tar vid.

Dennis är son till en man som heter Ove. Bilen heter också 
Ove och finns på Ove Johanssons Åkeri i Munkaskog nå-
gon mil söder om Hjo.
 Åkeriets verksamhet är rundvirkestransporter och så 
har det alltid varit. Ove Johansson startade det i mitten av 
80-talet efter att ha jobbat som lastbilschaufför på Almnäs 
Bruk - ett skogsbolag i trakten - vars sågverk vid den tiden 
brunnit ner och man således inte hade samma användning 
för sina lastbilar. 
 Ove köpte den ena bilen - en Scania 110 av 1972 års 
modell - och startade eget. Det var emellertid inte den bästa 
affär han har gjort. Snabbt konstaterade han att den nyligen 
inköpta bilen var ”mest skrot”, och samma dag som han fick 
den levererad åkte han till Skövde och beställde en ny bil - 
en Scania av största modellen - och ett släp.
 
Halkade in på Södra
Till att börja med fortsatte han i den egna firman att köra åt 
sin gamla arbetsgivare som ju bedrev en hel del skogspro-
duktion och som dessutom handlade med skogsråvara.

 - Men så småningom halkade vi in på Södra, berättar 
Ove. Inte för att vi hade gjort några ansträngningar åt det 
hållet utan för att Södra ville ha oss som virkestransportör. 
 - Södra är fortfarande den helt dominerande kunden, be-
rättar Dennis, och varje fredag får vi listor på vad vi ska köra 
veckan därpå. 
 - Då vet vi vad som krävs av oss under veckan, men se-
dan får vi detaljplanera själva med hänsyn till bl.a. väg- och 
väderförhållanden. Alla vägar är ju inte alltid framkomliga.
 Verksamheten har utvecklats i positiv riktning. Skogskon-
junkturerna är bra och Södras omorganisation av verksam-
heten för ett par år sedan innebar ytterligare jobb för Ove 
Johanssons Åkeri.

Tre Scania
Sedan två år tillbaka har man tre bilar med släp. Alla bilarna 
är Scania av största modell. Den nyaste i stallet kom för 
bara ett par månader sedan. En Scania 730. Det är den 
som heter Ove. OVE HJ för att vara exakt.
 - Vi har alltid haft de största Scaniorna, säger Ove. Det 
går det åt i skogen med tunga lass och tuff terräng. 730:an 
har ju en fantastisk råstyrka även på låga varv.
 Alla bilar går dygnet runt från måndag morgon till fredag 
kväll. Om det inte händer något speciellt förstås, som att en 
fälg går sönder och måste bytas.  
 - Det är tuffa miljöer som kan gå hårt åt bilarna, säger 
Dennis, men vi har väldigt duktiga och självgående chauffö-

”Endast det största är gott nog”

Ove, Elisabeth och Dennis Johansson.
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På Molins Saxliftar i Kalmar 
träffar vi Mats och Marcus 
Molin. Far och son som dri-
ver ett företag av alltmer 
sällsynt slag. En privat ut-
hyrare av maskiner.

- Uthyrningsverksamheten
startade redan min far med 
någon gång på 1950-talet, be-
rättar Mats. Men då fanns inte 
den här typen av liftar. Skulle 
man ha upp någon i luften för 
att jobba så fäste man en korg 
i en mobilkran och lyfte. Så 
det gick åt väldigt stora och 
tunga maskiner för att göra 
det man idag kan göra med 
t.ex. en sax- eller släpvagnslyft. Nu är det både enklare, 
säkrare och billigare.
 
40 år på området
- Jag har varit på Berga industriområde i 40 år nu, säger 
Mats. Och de senaste 14 åren på den plats vi finns idag. 
När vi flyttade hit var det rena landet, men idag finns en 
hel del företag runtomkring. Det finns t.o.m. konkurrenter på 
området, eller kollegor om man så vill. 
 - Men antalet privata uthyrningsföretag minskar och idag 
finns inte många kvar, konstaterar Mats. Vi är det enda i 
hela Kalmar län. 
 Anledningen är det som förr eller senare blir aktuellt, 
nämligen generationsskiften. Det finns långt ifrån alltid nå-
gon i familjen som vill ta över, och resultatet blir då ofta att 
företaget köps upp av någon mer eller mindre rikstäckande 
organisation. I det här fallet har emellertid generationsskif-
tet fått en bra lösning.

 Mats är den som sköter 
verksamheten i företaget, 
men ägare är sedan några år 
Marcus. 

200 liftar
På Molins Saxliftar, som idag 
sysselsätter 10 personer, 
finns inte mindre än 200 liftar 
av olika slag och dessutom 
nästan lika många andra 
maskiner för uthyrning. Tele-
skoplastare, minigrävare, 
dumpers, förråd, byggbodar, 
byggställningar, byggstaket 
och containers är några 
exempel. 
 - Ja, verksamheten har ut-

vecklats efter hand, säger Marcus. Kunder har frågat efter 
olika saker och då har vi skaffat det i den mån vi bedömt att 
det kan finnas efterfrågan. 
 Alla de här utrustningarna ska förstås fraktas ut till kun-
derna för att vara till nytta. Till en början hyrde man frakt-
tjänsterna från traktens åkerier, men i takt med att verksam-
heten ökade fann man det lönsamt att skaffa en egen bil för 
ändamålet. Några hundra maskiner som ska fraktas över 
hela Kalmar län ger ju en bra beläggning på en lastbil. 

Tre Scanior
Idag har man tre bilar, men inte bara för att frakta sina egna 
maskiner. En Scania av vardera årsmodell 2014, 2015 och 
2016.
 - Även här är det kunderna som styrt, säger Marcus. Vi 
blev helt enkelt tillfrågade om vi inte kunde vara med och 
köra t.ex. grus och asfalt. 
 - Så 2014 köpte vi den första bilen för ändamålet och 

Marcus och Mats Molin.

Tredje generationen uthyrare. Fjärde på väg? idag är det två av bilarna som huvudsakligen går på exter-
na jobb. Asfalt och grus på sommaren. Sockerbetor, contai-
ners och en del långväga körning på vintern.
 
Full rulle
Sett över året är det en hyfsat jämn beläggning även på 
uthyrningsverksamheten. På sommaren är det full aktivitet 
på byggena och även privatpersoner behöver hyra liftar och 
minigrävare för sina projekt. På vintern är det mycket under-
håll och inomhusarbeten. Och många tak som ska hållas 
rena från snö och istappar. Det kräver också liftar.
 - Nu är det riktigt full rulle, säger Mats. Byggkonjunktu-
ren har varit bra under några år och beräknas forsätta så 
under ytterligare ett antal år. 
 - Men när konjunkturen viker så gäller det att ha ”lätt 
packning”, d.v.s. inte onödigt mycket att ränta och betala. 
Därför passar vi på att investera nu när det är goda tider.
  Det har man gjort rejält. Nya maskiner har kommit in. Tre 
nya lastbilar på lika många år. Dessutom pågår en ombygg-
nad av lokalerna som ska ge nya och fina kontorslokaler. 
Med moderna konferenslokaler, fina dusch- och omkläd-
ningsutrymmen och ett modernt kök med matsal.
 - Ett jättelyft för oss. Nu kan vi dessutom samla ihop oss 
här på företaget för en trevlig grillkväll om vi känner för det.

Fjärde generationen på gång
- Nu är det som allra roligast, säger Mats. Det går bra för 
företaget och generationsväxlingen är löst.
 Hur det går med nästa generation återstår att se. Marcus 
har två barn. 
 - En X och en Y som han uttrycker det. 
 - Grabben som är två år älskar bilar och maskiner och 
det är ju en bra början. 
 Vi får hoppas det håller sig så kanske vi kan återkomma 
om 20 år eller så.
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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 1 juli vill vi ha din lösning.

Fråga 1: 
Ove Johanssons Åkeri skaffade 
nyligen en ny Scania 730. Vad står 
det på nummerskylten?
1. OVE HJ, 2. OVE JO, 3. OVE 03

Fråga 2: 
I Nässjö pågår upprustning av mili-
tärbilar. Men var gör man lackering-
en? 
1. Eksjö, 2. Solberga, 3. Tranås

Fråga 3: 
Molins Saxliftar har funnits på sam-
ma område i många år. Hur länge? 
1. 30 år, 2. 35 år, 3. 40 år

Fråga 4: 
Hult Trafiks verksamhet domineras 
av en typ av last. Vilken?
1. Tomburkar, 2. Drickaflaskor,  
3. Vete

1 X 2

1

2

3

4

Rätt rad i tävlingen #1, 2016
Fråga 1: 
X (HVO)
Fråga 2: 

1 (Kyckling) 
Fråga 3: 

2 (10 september)
Fråga 4: 

2 (Sävsjö)

GRATTIS!
Vinnarna i tävlingen #1, 2016

Tina Lundgren, Alsterbro
Göran Åkesson, Månsarp

Lars-Göran Holgersson, Nybro
Madeleine Kyhlberg, Jönköping

Christer Hedenberg, Tranås

Lösningen insänd av:

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

Tävling Atteviksgolfen 27 maj
Det var som vanligt ett bra golfväder när ett 20-tal in-
tresserade spelare samlades på Alvesta Golfklubb för 
att göra upp i årets Atteviksgolf.

Efter förfriskningar och genomgång av tävlingsledaren Gö-
ran Gustavsson gick deltagarna ut för att värma upp med 
både utslag och puttar. Och kl 9.00 gick signalen för att täv-
lingen skulle börja.
 
Resultatet blev följande:
1. Jesper Jensen
2. Peter Lindén
3. Gillis Kling

Närmast hål:  Staffan Fransson
Longest Drive:  Andreas Saltin

Staffan Fransson vann även den nya kategorin Bästa Atte-
vikare.

Vinnaren: Jesper Jenssen

BEG. CENTER i Jönköping och Kalmar

Scania G440
Årsmodell: 2011
Miltal: 98000 km
Pris: 1 980 000 kr

Begagnat med garanti

Scania R500
Årsmodell: 2008
Miltal: 693000 km
Pris: 1 030 000 kr

Här finner du ett par 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

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

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

Erbjudanden        
från servicemarknaden

Peter Friman
036-34 89 07

Ola Sivertsson
0470-75 31 66

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

Precis vad din 7-åring behöver.

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

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

Vi ses!

Grattis!

Mats Petersson
0480-48 00 62


