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En kavalkad av lanseringar.

Aldrig någonsin tidigare har vi varit med om så många nyheter 
på så kort tid. Scania har haft en kavalkad av lanseringar 
under sista året som saknar motstycke. För att nämna några 
så kom den nya G-hytten i våras. Under Mittiamässan i 
Ljusdal i augusti var det stort fokus på timmer och Scania 
lanserade sin tridem vilken varit efterfrågad till nya bilen 
(NTG). I september höjdes förväntningarna igen när Scania 
via en livesändning lanserade den nya anläggningsbilen 
Scania XT (Extra Tough). Här kan bilen konfigureras med 3 
hyttalternativ och flertalet motoralternativ hela vägen upp till 
730 hp.

På motorsidan sticker den nya V8:an ut med motoralternativen 
520 hp, 580 hp, 650 hp och den tidigare motorn med 730 hp 
finns kvar. Med optimal drivlinekonfiguration och nya hyttens 
aerodynamik utlovas bränslebesparingar mellan 7-10%. Det 
är en stor och viktig förbättring för vår miljö och driftsekonomi 
hos våra kunder. Med dessa lanseringar har vi nu ett komplett 
program som kommer vara starkt och konkurrenskraftigt för 
en lång tid framöver. 

Det är fortsatt hög aktivitet och man ser ingen avmattning 
på den svenska marknaden. Eventuellt kommer den lagda 
prognosen på 6 200 lastbilar att höjas återigen. Detta 
är historiska nivåer som pågått under en längre tid. Inte 
minst märker vi av detta även på vår försäljning och i våra 
verkstäder.

I september gick Atteviks Grill av stapeln. Som brukligt var 
det en lyckad och populär tillställning där alla orter bjöd på 
förtäring och aktiviteter denna fredagskväll. Ni har säkerligen 
träffat flera av våra medarbetare även denna kväll som i 
lag har kvalificerat sig till Scanias globala Top Team-tävling 
igen. Denna tävling gallrar fram dom bästa lagen i Sverige, 
Europa och världen inom servicemarknaden. Atteviks Team 
Snoddas Drängar blev svenska mästare och kom på 6:e 
plats i värdsfinalen förra gången. Nu har Atteviks med två lag 
och finalen avgörs i december. Spänningen är olidlig fram till 
dess.

Detta blir mitt sista VD-ord hos Atteviks Lastvagnar. Det har 
varit ett sant privilegium att få driva lastbilsverksamheten 
under dessa 2 ½ år. Att tillsammans med kunder och 
anställda fått ta del av den fantastiska Smålandsandan har 
varit berikande. Både jag och min familj kommer med vår flytt 
tillbaka till Göteborg bära med oss denna framöver. Jag vill 
tacka er alla för denna tid och önskar er all lycka och välgång 
framöver.
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Marknadsföring AB. 
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Tabergs Tryckeri AB.

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

Ansvarig utgivare: 
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E-post: jurgen.vater@atteviks.se.

Kundpanelen
Marknaden är glödhet med över 6000 nyregistrerade 
lastbilar i Sverige för 2017. Känner ni av det i er verk-
samhet? Hur?

Carl-Magnus 
"Manne" Andersson,
Bröderna Anderssons 
Åkeri AB, Ryssby
- Jag har 5 st skogsbilar 
(rundvirkesbilar). Vi har 
haft fullt upp hela detta 
året. Vi brukar alltid ha 
det lite lugnare på hösten, 
men i år så är det full fart 
och det ser ut som att det 
kommer fortsätta att vara 
full sysselsättning.
 Alla avverkningsmaski-
nerna i vårt område går för 
fullt och de flesta sågver-
ken och massabruken 
förbrukar mycket timmer 
och massaved.

Fredrik Johannisson
W. Johannissons Åkeri 
AB, Åseda
- Det märks väl att det 
är högtryck i transport-
branschen med stor 
efterfrågan på transport-
lösningar. Vi ökar stadigt 
med antal fordon men den 
största utmaningen är att 
hitta rätt personal och att 
inte få växtvärk.

Viktor Gustafsson
Sture Gustafssons Åkeri 
AB, Österbymo
- Det är full fart, det märks 
tydligt. Vi har haft en 
mycket bra start på hösten 
i år.

Elin Åstrand
Mörbylånga Åkeri AB, 
Mörbylånga
- Vi känner som bran-
schen i övrigt, mycket 
bra att göra. Vilket känns 
väldigt positivt. Scania 
kan leverera som tidiga-
re, men påbyggarna  har 
långa leveranstider vilket 
är ett bekymmer speciellt 
om vi skulle få ett nytt 
uppdrag då kunderna 
inte har tillräcklig framför-
hållning.

Johan Sandberg
Bärgning & Transport 
AB, Nässjö
- Det snurrar på för fullt 
och trycket på transporter 
och kranbilar är stort. Man 
ser även många nya bilar 
ute på vägarna.

Atteviksgolfen
I år gick Atteviksgolfen av stapeln den 9 juni på Hooks 
Parkbana.

Vinnaren för dagen blev Bill Ekdahl. På andra plats kom 
Peter Lindén och på tredje plats kom Jesper Jensen. Stort 
grattis till er alla tre.

Närmast hål och längsta drive blev i båda fallen Peter 
Lindén.

Vi vill tacka alla som deltog i golftävlingen. Hoppas vi ses 
nästa år igen!

          Attention 2-2017            32 Attention 2-2017               



I slutet av augusti presenterades den senaste serien 
Scaniabilar – Scania XT. Den är helt framtagen för de 
riktigt tuffa förhållandena. Den är oerhört mångsidig 
och finns för samtliga hytt- och motorvarianter. Främst 
är den avsedd för anläggningsbranschen med sina 
tuffa och ofta dammiga miljöer, men även åkare inom 
andra branscher har visat stort intresse.

Exteriört ser man en hel del skillnader gentemot en 
”traditionell” Scania. Den har t.ex. väldigt hög markfrigång. 
 - Så här hög markfrigång är tillåten i många länder, men i 
Sverige måste vi ofta förse den med ett underkörningsskydd 
för att få det godkänt, berättar Mattias Forsell på Atteviks 
Lastvagnar i Ljungby. 
 Bakom nummerskylten i fronten sitter en bogseranordning 
med en dragkapacitet på 40 ton (i riktigt tuffa terränger kan 
det ju hända att man fastnar oavsett bilens prestanda) och 
på hyttsidan ett extra inspektionssteg för att man enkelt 
ska kunna kika upp över flakkanten och inspektera lasten. 
Första insteget har gummiupphängning för att kunna vika 
undan vid påkörning av sten eller stubbe.

Viktiga detaljer
De robusta backspeglarna ska tåla en smäll ute i terrängen 
och det höga luftintaget medverkar till att motorn kan få 
ganska frisk luft även där det är riktigt dammigt. Det mesta 
dammet finns ju nära marken och inte två meter upp.
 Strålkastarna är försedda med skydd och hytterna med 
specialupphängning anpassad för tuffa körningar.
 Inne i hytten finns det bra förvaringsmöjligheter. Och 
sätena kan lätt förses med överdragsklädsel för att behålla 
fräschheten.
 Det är några av de viktiga detaljerna på Scania XT.

Anpassade lösningar
De många chassi-, motor- och hyttkombinationerna ger 
fler valmöjligheter – från växellådsalternativ och ramstyrka 
till chassihöjd och fjädringssystem. Möjligheterna med 
Scania XT är oändliga och din bil kan skräddarsys för att 
klara utmanande miljöer, säkerställa tillgänglighet och öka 
produktiviteten för att göra din verksamhet lönsam.

Scania XT – för de riktigt tuffa jobben! Mantorp med nya V8:orna
Den 25-26 augusti var det åter dags för Trailer Trucking 
Festival på den välkända racerbanan i Mantorp. 
Mässan som arrangeras av tidningen Trailer fick hela 
12 000 besökare. Ett 70-tal utställare fanns på plats 
med alltifrån bilar till däck, lampor och andra tillbehör. 
Atteviks Lastvagnar var förstås där i samarbete med 
Scania för att presentera flera intressanta nyheter.

- Fokus för vår del, låg på att lansera de nya V8:orna, säger 
Johan Södergård, säljare på Atteviks Lastvagnar och en av 
de som bemannade Scaniamontern.
 I montern stod ett antal körklara komplettbilar, bl.a. en 
R650 timmerbil och en R730 lastväxlare. Nyheterna som 
presenterades i form av tandemdrift och Clutch on Demand, 
d.v.s. 2-peals Opticruise med kopplingspedal för särskilda 
förhållanden, väckte förstås stort intresse. Det var ofta 
tätt med besökare som ville kika närmare och känna på 
nyheterna i Scaniamontern.
 Tillsammans med nykomlingarna i familjen visades ett 
antal äldre Scaniabilar med V8 upp. Från LBS140 till R500 
Streamline, alla med över hundra tusen mil på mätarna.
 Men Scania rönte inte bara framgång i sin egen monter. 
Som brukligt är på både Mantorps och Elmiamässorna 
avgjordes också Nordic Trophy, d.v.s. tävlingen som gäller 
bilens lackering och utsmyckning. Här hamnade flera 
Scaniabilar på hedrande platser, liksom i klasserna Bästa 
styckegodsbil, Bästa påbyggnad, Bästa veteranbil och en 
hel del annat.
 Lika etablerad som Nordic Trophy är idag Mini Nordic 
Trophy som handlar om modeller i skala 1:25, oftast byggda 
i plast och med detaljer i gjuten metall. Även här var det 
Scania-bilar som tog hem de flesta klasserna. Däribland 
”Peoples Chioce”.

Atteviks Grill 2017
Atteviks Grill är ett återkommande 
event som vi anordnar för våra åka-
re och chaufförer varje år. 

Den 1 september var det dags igen. 
Det grillades och minglades på alla 
våra anläggningar. Sammanlagt var 
det ca 600 personer som medverkade 
under kvällen.
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Det är nog ingen överdrift att säga att de flesta av 
Attentions läsare har träffat Ulf Petersson vid något 
tillfälle. Verksam  inom företaget sedan 1986 då chefen 
för Fors (sedermera Atteviks Lastvagnar i Växjö) ringde 
upp honom för att få honom som säljare. Sedan 2008 är 
han försäljningschef på företaget.
 
Men Ulf har varit i fordonsbranschen längre än så. Han växte 
upp i Urshult utanför Växjö med början 1954. Utbildade 
sig till ingenjör på maskinteknisk linje på Teknikum i Växjö 
och fick jobb som konstruktör av släpvagnar 1978. Inom 
släpvagnsbranschen hann han med ett antal företag, bl.a. 
ett i Norge, och arbetsuppgifterna kom så småningom att 
omfatta även försäljning. Förmodligen var det kompetensen 
inom det området som fick chefen för Fors att locka över Ulf 
till lastbilsbranschen.
 - Tiden på Atteviks Lastvagnar har varit fantastiskt bra, 
säger Ulf, även om det gått både upp och ner. Jag började 
mitt under den värsta konjunkturkrisen och vi slet väldigt 
hårt i början. Det viktiga då var att få en bra struktur på 
försäljningen med en ansvarig säljare på varje ort, för att 
få tätare kontakt och samarbete mellan försäljning och 
service. Det har vi fått nu och det flyter på riktigt bra. 
 En väldigt viktig del enligt Ulf är att träffa åkare, vilket han 
också gjort i stor utsträckning antingen tillsammans med 
säljare eller i samband med mässor och andra aktiviteter. 
 - Det är viktigt att få reda på vad kunderna behöver 
och vad de tycker i olika frågor. Det är först när man är väl 
insatt i kundens transportupplägg och de villkor han arbetar 
under, som man kan leverera en fullgod produkt.
 - Det finns både stora och små åkerier och oavsett vilket 
så är det ofta mer familjärt än man tror. För det mesta är det 
en man som har åkeriet, men det är minst lika viktigt att ha 
en bra kontakt med frun eftersom hela familjen är inblandad 
i affären.

Den nya digitala serviceboken!
Snart pensionär
Ska vi titta på den rent privata sidan så är Ulf gift med 
Margareta som han träffade redan 1971. De bosatte sig i 
Växjö och kom så småningom via Norge till Alvesta. 2011 
flyttade de 300 meter in i en alldeles nybyggd villa. Två 
döttrar har de fått. De är sedan länge utflugna ur boet men 
både de och de två barnbarnen kommer förstås och hälsar 
på när de kan. 4-åringen gärna utan föräldrarnas sällskap 
förstås, det är mer spännande så. 
 Bilaffärerna närmar sig slutet för Ulfs del. I slutet 
av januari går han i pension. Något år för tidigt enligt 
almanackan, men känns tiden rätt så gör den. Mer tid med 
familjen är förstås något att se fram emot. Och så kan han 
ägna mer tid åt sitt andra stora intresse – akvarellmålning.
 - Ända sedan jag var liten har jag gillat ”vattenfärger” 
säger Ulf. När jag fyllde 45 fick jag en kurs i akvarellmålning 
av mina svärföräldrar. Och sedan har intresset bara växt. 
 - Det är en ganska svår teknik att måla med akvareller, 
och jag tror inte det finns någon som kan lära sig det utan 
att gå på kurs. Det finns många sätt att måla och man får 
försöka skaffa sig en egen stil. 
 Det verkar som det har lyckats. För några år sedan hade 
han en utställning i Alvesta, mest för att visa upp sina alster, 
men det såldes också en hel del. 
 Kurserna har han fortsatt med. Senast en veckolång 
kurs i Skurup i somras. 
 - Det finns alltid något nytt att lära sig. Och tycker man 
det är roligt så håller man ju i. 
 - Det speciella med akvarell är att färgerna ibland lever 
ett eget liv. Man vet aldrig hur det blir förrän efteråt. Det är 
precis som med livet…

Ulf Petersson, försäljningschef och konstnär

Ulf Petersson i full färd med att måla akvarell. Upp till höger ser du även ett par av hans alster.

FMP Underhållsplan är Scanias nya digitala service-  
bok. Här kan du se sina inplanerade serviceplaner, 
verkstadshistorik, felrapporter och mycket annat (se 
exempel här på sidan).

Med Scanias nya underhållsprogram strävar vi efter en 
service med ett globalt perspektiv och ett strukturerat 
arbetssätt genom hela organisationen.

Scanias globala standarder handlar om att vi på service-
marknaden ska förbättra oss och förenkla vardagen för dig 
som kund med bl.a. effektivare planering. Vi vill minimera 
stilleståndstiden och med en bra planering kan vi även 
passa på att boka in andra ev. reparationer för att du ska 
slippa komma in flera gånger. Vi på Atteviks kontaktar dig 
och bokar in en tid ca 20 dagar före underhållsbehovet, då 
är det lättare att välja tider som passar.

För att ytterligare förenkla och förbättra servicen så kan du 
välja ett flexibelt underhållsavtal som innebär bl.a. att man 
hämtar driftdata från fordonets Communicator. Så istället 
för att utföra tillsyner på bestämda intervall så kommer 
fordonet bli kallat till verkstaden när driftdata indikerar på 
att det finns underhållsbehov.

FMP Underhållsplan är gratis och för att få tillgång till systemet 
krävs inloggning. Inloggningsuppgifter och mer information 
om systemet får du av våra Servicemarknadssäljare:

• Peter Friman, tel: 036-34 89 07 
• Sabahudin Cedic, tel: 0470-75 31 53

Du loggar in med dina uppgifter på: 
https://fmpnextgen.scania.com.

På startsidan syns basinformation för fordonens service-
planer. De olika informationsfälten är klickbara för snabb 
åtkomst.

Under meny-knappen finns de olika funktionerna för just din 
sida.

Under Serviceplanering/Att göra får du en bra överblick  
över kommande servicetillfällen.

Under Serviceplanering/Kalender finns information om när 
ditt/dina fordon är planerade för service.

Under Serviceplanering/Verkstadshistorik kan du följa upp 
utförda servicetillfällen.

Tips! Börja använda FMP Underhållsplan redan nu. Tids 
nog ersätter detta system den tidigare serviceboken.
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Nya Ottenby Åkeri AB i Kalmar drivs sedan 10 år av 
bröderna Michael och Joakim Mårtensson. Båda med 
rötterna i Ottenby på Öland, därav namnet, och båda 
med tidigare bakgrund i åkeribranschen. Transporterna 
utgörs till nästan 100 % av livsmedel.

- Vi startade åkeriet den 1 september 2007, berättar Michael 
som är VD för företaget. Inriktningen var redan från början 
att transportera mat och startade med 24 bilar. 
 Nu vet ju alla i branschen att det inte är alla transporter 
som är lönsamma. Så var det också för Nya Ottenby 
Åkeri som efter hand började skala bort vissa delar av 
verksamheten. Efter de nödvändiga bantningarna var man 
så nere i 14 bilar, men sedan har verksamheten vuxit igen 
och nu är man uppe i 17 bilar och 26 chaufförer. Det vill 
säga under ”normalsäsong”. När turisterna kommer frampå 
sommaren får man hyra in ett antal extra bilar och förare för 
att klara verksamheten.

Turistintensivt
- Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Kronobergs län,  
Kalmar län och Blekinge, säger Joakim, som jobbar med 
ekonomi och bilar på företaget. Och hela Smålandskusten, 
Öland och Blekinge har en väldigt stor turisttillströmning på 
somrarna. 
 Folk i allmänhet tror att midsommar är den tid då det 
finns flest turister på Öland, men det är inget mot en vanlig 
semestervecka i juli. Allra störst turistpåverkan är det kring 
den 14 juli, d.v.s i samband med Victoriadagen.
Trakterna häromkring har sedan länge varit populära 
turistorter och inte har det blivit sämre av att Kalmar två år i 
rad korats till Årets Sommarstad.
 - En rätt rejäl ökning är det förstås under turistsäsongen, 
säger Michael, men den är inte så dramatisk som man 
skulle kunna tro. När den är över kommer ju andra aktiviteter 

igång, t.ex. skolorna och då ska det levereras livsmedel dit.
 
Samlastningscentral
För att göra detta så ekonomiskt och miljövänligt som 
möjligt har kommunen en samlastningscentral i Kalmar 
som handhas i GDL:s regi av Nya Ottenby Åkeri. Istället 
för att ett antal leverantörer själva distribuerar sina olika 
varor, t.ex. mjölk, kött, fisk och grönsaker, levereras detta 
till samlastningscentralen varifrån Nya Ottenby Åkeri kör ut 
det med en sändning till varje mottagare. Under natten finns 
här en man stationerad som säkerställer att distributionen 
sker på ett optimalt sätt utan några tomma burar i lasten.
  
GDL
- Vi har inga egna uppdrag, säger Michael, utan får allt 
genom GDL, där vi har fasta körningar. En av de stora 
uppdragsgivarna är Arla, som anlitat Nya Ottenby Åkeri 
ända sedan starten 2007. Tre bilar med släp hämtar varje 
dag paketerad mjölk i Jönköping för vidare distribution till 
skolor, butiker, restauranger, sjukhus och andra inrättningar 
i verksamhetsområdet. Visserligen produceras en hel del 
mjölk även här i trakten, men den går huvudsakligen till 
Kalmar Mejeri för att bli ost.
 En annan stor uppdragsgivare är svensk Cater, en stor 
regional restauranggrossist. Och för deras räkning går 
hela sju bilar dagligen för att distribuera diverse livsmedel 
till i första hand restauranger och storkök, ända nerifrån 
Blekinge och upp till trakterna av Nässjö och Loftahammar.
  
7 dagar i veckan
Alla transporter är tempererade och livsmedel, speciellt 
mjölk, ska ju levereras så färsk som möjligt. Därför går 
de flesta bilar åtminstone 5-6 dagar i veckan, några sju. 
Det är mycket som ska samordnas och fungera, och 
administrationen sköter bröderna själva.

Mat, mat, mat. Veckan igenom. Året om.  - Det är ju inte lätt att ta ledigt, men vi brukar försöka ta 
ett par veckors semester på sommaren, med följd att den 
andre får slita ut sig under tiden. Men det är bra så länge vi 
kan hålla det på den här nivån.
 - Då har vi koll på allt och bra förutsättningar att säkerställa 
de anställdas framtid. Trivs personalen så funkar företaget.
 - Personalen är ju det viktigaste vi har, och det verkar 
som vi lyckats ganska bra på den fronten. Givetvis finns 
det några som slutat på grund av pension, men för övrigt 
är det bara två personer som sagt upp sig under företagets 
10-åriga historia.

Modern vagnpark
Företaget har en ganska modern vagnpark där ingen av 
bilarna är av äldre modell än 2009. De går i regel mellan 7 
och 20.000 mil om året beroende på om de går på fjärrtrafik 
eller distribution. Samtliga är Scania (och har alltid varit). 
Och ingen av dem är längre än 11,995 meter. 
 - Varje år brukar vi investera i 2-3 nya bilar och se till att 
vi får dem innan turistsäsongen börjar. 
 Under början av året passar man också på att göra all 
service så att allt är i topptrim till högsäsongen. Allt utom 
den årliga servicen på kylan görs på Atteviks Lastvagnar i 
Kalmar. 
 - Där kan vi få allt gjort på ett ställe inklusive däck. Vi har 
inte tid att åka runt på flera serviceställen. Och vi kan inte 
ha lastbilar stående i onödan. Det är vi för små för.
 - När vi lämnar dem på morgonen måste vi veta att de är 
klara till kvällen. Och det är de.

 Bröderna Michael & Joakim Mårtensson
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Clutch on demand
Sedan ett antal år har de flesta Scania-bilarna sålts med 
2-pedals Opticruise, även om det finns en och annan 
som fortfarande velat ha det manuella systemet med 
koppling och manuell växellåda. Med Clutch on Demand 
har man fortfarande 2-pedals Opticruise, med nu sitter 
det en kopplingspedal där kopplingspedaler brukar sitta. 
Automatlådan fungerar precis som vanligt och man behöver 
inte använda kopplingspedalen om man inte vill. Men 
ibland kanske man vill – t.ex. vid smygning eller extrem 
precisionskörning. 
 Under förhandsvisningen demonstrerades systemet 
genom att backa i rätt stark lutning samtidigt som lasset 
skulle börja tippas av.
 - Det här vi helt ensamma om på marknaden, säger 
Johan Sand, säljare på Atteviks Lastvagnar, och det kan vi 
applicera på samtliga motorer.

Mässan
Efter demonstrationerna och en vandring upp till bergets 
topp med en fantastisk utsikt över trakten bar det av tlll 
Orbaden igen för att avsluta dagen med middag och en fin 
show med ingen mindre än Jill Jonsson. 
 Dag två började med tidig frukost och vidare transport till 
Mittia-mässan i Ljusdal och presentation av nyheterna för 
en större allmänhet. 
 Även här möttes naturligtvis Scanias nyheter av positiva 
kommentarer. Enklast var det att notera ljudet på de nya 
V8:orna.
 - Vad gott att det gamla hederliga V8-ljudet är tillbaka, 
var en vanlig kommentar från mässans besökare.

Mittia - med stora nyheter från Scania!
För bara drygt ett år sedan introducerade Scania ett helt 
nytt lastvagnsprogram i samband med Elmia Lastbil 
i Jönköping. På Mittia-mässan som gick av stapeln 
den 18-19 augusti var det dags att presentera ännu ett 
antal nyheter. Både personal och kunder till Atteviks 
Lastvagnar var förstås på plats.

Ska man åka på mässa i Ljusdal så gäller det att vara 
morgonpigg. Redan klockan 4 på morgonen startade resan 
från Småland.
 - Resan gick emellertid snabbare än vi hade räknat 
med, säger Mattias Forsell – säljare på Atteviks Lastvagnar 
i Ljungby. Så när vi kom till Bollnäs såg vi att vi hade tid över 
och passade på att göra ett snabbt studiebesök på Parator.
 Första dagens evenemang var helt i Scanias regi och 
anda. Boendet var lokaliserat till Orbadens Spa & Hotell där 
man startade med lunch. Efter det följde bussresa uppför ett 
berg i trakten där man fick slå sig ner på vad naturen erbjöd, 
d.v.s. stubbar och stockar för att få en förhandspresentation 
av de nyheter och bilar som skulle visas på mässan.
 
Inriktat på skog
Scania presenterade ett antal viktiga nyheter, i första hand 
med tonvikt på tunga transporter och besvärliga förhållanden. 
Uppe på berget där förhandsvisningen skedde visades 
fyra stora nyheter för de inbjudna, bl.a. fick man bevittna 
världspremiären av den nya 6x4-serien eller tandembilarna 
som de också kallas. Sexan står för att bilarna är försedda 
med sex hjul, fyran för att det är drivning på alla bakhjulen, 
d.v.s. även boggien driver istället för att bara utgöra ett stöd 

vid tung last eller dålig bärighet på vägarna. Särskilt inriktat 
på timmerkörning som ofta karaktäriseras av tunga lass och 
dåliga vägar. 
 Mittia-mässan är ju också till stor del inriktad på 
transporter av trä i alla former; rundvirke, flis och förädlade 
trävaror. Besökarna kommer huvudsakligen från norra 
Sverige och Finland, där denna typ av transporter är särskilt 
frekventa. 

Nya motorer
Nästa nyhet var de nya V8-motorerna, där både 
EGR-systemet och den variabla turbon är borttagna. 
Avgasreningen är fortfarande bra och klarar kraven, 
beroende på att andra delar i systemet förfinats, och den 
stora vinsten är att bränsleförbrukningen sjunker. Med upp 
till 10 % jämfört med de gamla V8:orna. Här presenterades 
också en helt ny V8-motor på 650 hk. Även denna i första 
hand för skogsåkare som behöver en rejält stark motor, 
men kanske inte vill gå ända upp till den stora 730-motorn.
 Man presenterade också en ny daghytt under 
benämningen CR17. Avsedd för dem som vanligtvis inte 
övernattar i bilen, men som ändå kan behöva en stunds vila, 
t.ex. för att uppfylla arbetstidsbestämmelserna. Förarstolen 
har här flyttats fram något och hytten förlängts i förhållande 
till de tidigare C16-hytterna. Det gör att man får plats för en 
nerfällbar bädd och får bättre förvaringsmöjligheter i hytten. 
Det finns även utvändiga förvaringsskåp som tidigare inte 
funnits på de kortare hytterna. Nämnas ska också att man 
med C17-hytten fått till en bättre invändig höjd.
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Kay Strålins företag inom XL-Bygg har gjort en 
fantastisk resa på bara några få år. Från att ha varit 
en lokal byggvaruleverantör i Liared, mellan Mullsjö 
och Ulricehamn, har man sedan 2009 utvecklats till en 
ganska stor privat aktör i branschen med anläggningar 
på fyra orter i Småland och Västra Götaland.

Kay som är VD för företaget äger det sedan ett och ett halvt 
år tillsammans med sin bror Leo som är försäljningsansvarig. 
Men det var deras far Urban Strålin som startade det 1979. 
Därav namnet Urbans Byggvaror på huvudkontoret i Liared.
 
Mitt i skogen
Från början var det förstås ett ganska litet företag som 
Urban startade. Det låg i en gammal kvarn i Liared och så 
hade han ett litet lager hemma i sin ladugård. 
 Men ute i skogen någon mil från Liared hade Urbans 
far, d.v.s. nuvarande ägares farfar ett sågverk och så 
småningom beslutade Urban att bygga en hall där och flytta 
verksamheten dit. XL Urbans Byggvaror ligger där även  
idag. Mitt ute i skogen på en väl tilltagen tomt.
 - Det kan ju tyckas att det här läget är lite udda, säger 
Kay, men det är faktiskt en riktig konkurrensfördel att 
ligga här. Många av våra kunder är stora företag inom 
byggbranschen. Det kan hända att de behöver beställa 
riktigt stora kvantiteter av olika material - så stora att de inte 
på ett bräde kan ta hem det till sin egen verksamhet. Men 
då kan vi förvara det åt dem. Det kan man inte göra på en 
begränsad yta inne i stan.
 Sågen finns fortfarande kvar på platsen och i släkten 
men har idag inget samband med byggvaruföretaget. 

 

Fyra anläggningar
Anläggningen i Liared var företagets enda tills för en 6-7 
år sedan då man beslutade att göra något radikalt för att 
utveckla verksamheten.
- Volymerna är väldigt viktiga idag. För att kunna hänga 
med i konkurrensen måste man köpa stora kvantiteter. Det 
var en av anledningarna till att vi gjorde som vi gjorde. 

Det man gjorde till att börja med var att köpa upp ett 
välrenommerat byggvaruföretag i Töreboda. Några år 
senare startade man en butik på Hedenstorpsområdet 
i Jönköping och för något år sedan startades butiken i 
Ulricehamn. Det resulterade i att omsättningen på sex år 
ökade från 70 till 220 miljoner.
 
De två senare etableringarna gjorde att besökskunderna 
från såväl Jönköpings- som Ulricehamnsområdena 
försvann från Liared eftersom det nu fanns butiker på 
närmare håll. Och därför fungerar Liaredsanläggningen idag 
huvudsakligen som huvudkontor och distributionscentral. 

- Vår ambition är att fortsätta att utveckla verksamheten 
genom att köpa upp eller starta anläggningar på ännu fler 
orter. Och här i Liared har vi nyligen beslutat att bygga 
ytterligare en ny hall på 1500 m² för att kunna köpa in och 
hantera ännu större volymer.

XL-Bygg
Att gå in som delägare i XL-Bygg var ytterligare en åtgärd 
för att stärka verksamheten. Genom att samverka med ca 
80 delägare och 140 anläggningar på inköpssidan får man 
ökad styrka där. Och varumärket XL-Bygg är ju vida känt 
trots att det bara funnits i några få år.

Servicen bestämmer bilvalet 5 mils radie
Företagets kunder finns till 80 % inom byggbranschen och 
varje anläggning servar ett område med en radie på ca 5 
mil. Givetvis finns det många kunder som hämtar sina varor 
själva på anläggningarna men en mycket stor del fraktas ut 
till kunderna med de egna bilarna. 
  - Länge höll vi oss till gamla och väl begagnade lastbilar, 
säger företagets lager- och transportansvarige Niklas 
Andersson, men när vi jämförde kostnaderna kom vi fram 
till att det faktiskt är billigare att köpa nya. Ju äldre bilarna är, 
desto oftare måste de förstås akut in på verkstad. Och står 
bilarna där, resulterar det bara i att vi får irriterade kunder.
 - Den senaste bilen - en Scania R410 - köpte vi så 
sent som i somras. Den är köpt och påbyggd på Atteviks 
Lastvagnar i Jönköping. I själva verket är Atteviks Lastvagnar 
en stor anledning till att vi kör Scania. Verkstaden där är helt 
suverän och ställer alltid upp när vi behöver dem. 
  
Högkonjunktur
- Det byggs väldigt mycket just nu, säger Kay. T.o.m 
på småorter där det vanligtvis inte händer någonting! 
Förmodligen är vi på toppen av konjunkturen, och vi får 
hoppas att det håller i sig ett tag. Men konjunkturen har 
också gjort att det poppat upp en hel del nya bygghandlare, 
som det kanske inte finns plats för när tiderna blir sämre 
igen.
- Men vi hänger kvar, avslutar Kay. Vi har aldrig behövt visa 
några röda siffror och det ska vi inte göra framöver heller.

Kay Strålin, VD
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När nya generationen Scania presenterades för drygt 
ett år sedan var ett av argumenten för modellen att man 
kunde spara upp till 7 % på bränsleförbrukningen. Som 
åkare vet man att det betyder ganska mycket pengar på 
ett år. Men för många har verkligheten blivit betydligt 
bättre än så.

 Henrik Svensson driver Ryssby Fjärrtransport AB 
tillsammans med sin bror Anders. Henrik är majoritetsägare 
och kör en av bilarna i stort sett varje dag. Anders har ett 
annat jobb men hoppar in och kör när det behövs. Sambon 
Jeanette håller i bokföringen och sonen Marcus, som går på 
Transportgymnasiet i Ljungby, är med och mekar då och då. 
Således ett traditionellt småföretag inom åkeribranschen. 
Dessutom har man en chaufför anställd på heltid och ett 
antal pensionerade chaufförer som hoppar in vid behov, t.ex. 
på helger eller när man behöver ett par veckors semester.
 Två bilar har man – båda Scania – och fraktar i stort sett 
allt som går att frakta i ett ekipage. IKEA-möbler, dricka och 
sågade trävaror är några exempel. Och Alwex står för det 
mesta av transportupplägget.

Hur driver man ett företag?
Företaget startades av fadern 1981. Henrik och Anders gick 
in som delägare 1991 men fick på ett abrupt sätt det fulla 
ansvaret fyra år senare när fadern avled efter en olycka.
 - Hur driver man ett företag, funderade Henrik, som var 
den som hade trafiktillståndet. Jag hade ju i stort sett bara 
kört tidigare och hade nästan ingen erfarenhet av allting som 
måste göras runtomkring för att företaget skulle fungera. 
 Med hårt arbete så löste det hela sig och båda bilarna 
rullar sedan länge för fullt. Den senaste är en Scania S580 
som levererades strax före semestern.

Går väldigt billigt
- Vi brukar köpa nya bilar när vi byter, och här var det 
förstås extra intressant med den nya generationen som var 
vidareutvecklad i flera avseenden och dessutom skulle gå 
på mindre bränsle än den gamla. 
 - Det var den första Scanian av nya modellen i Ljungby 
och det var väldigt många som ville titta och ”fingra” på bilen 
när jag kom ut med den. Den går mjukt och fint och är stadig 

på vägen.
 Dessutom är den fin att titta på. Snyggt lackerad och 
inredd som ett litet hem. 
 - Jag kunde ju valt den äldre modellen, fortsätter 
Henrik, men jag valde den nya generationen. Mattias på 
Atteviks Lastvagnar sa att man nog kunde spara de där sju 
procenten bränsle så merkostnaden för den nya modellen 
skulle betala sig på några år. 
 Men det blev betydligt bättre än så. Bilen som man bytte in 
drog i genomsnitt 4,4 liter per mil. Den nya ligger på 3,5 liter, 
d.v.s. nästan en liter mindre. Företagets bilar går ungefär 
12 000 mil om året vardera och var och en kan räkna ut att 
en liter per mil gör väldigt mycket på bränslekostnaden på 
ett år.
 - På bara ett år har den lägre förbrukningen betalat 
nästan hela merkostnaden för den nya modellen. 
 - Så jag har inte ångrat mig en sekund, avslutar Henrik.

5-7 % bränslebesparing? Det blev nästan 25!

Henrik Svensson, Ryssby Fjärrtransport ABkedjan Kalmar AB

I början av oktober anordnades en veteranträff i Ljungby 
med ett 50-tal deltagare. Arrangör var Roland Berg, 
men även Atteviks Lastvagnar var med och sponsrade.
 
Roland Berg är vida känd i åkar- och chaufförskretsar. 
I alla fall bland dem som är intresserade av veteranbilar. 
Roland har själv ingen bakgrund i transportbranschen. 
Tidigare var han verksam med att sälja ost under namnet 
Osthandlarn. Kronost var en av hans tre anläggningar och 
därifrån körde han ut en del själv. Bl.a. gick resorna ofta 
till Svinesund och Charlottenberg och det är det närmaste 
han kommit transportbranschen. Om man undantar 
barndomsupplevelserna förstås.

Papper, fläsk och hästar
- När jag var liten, berättar Roland, så brukade jag ibland 
vara hos min farfar i Norge och han hade en lastbil med 
vilken han fraktade papper, fläsk och sedermera även 
hästar. Att följa med på hans resor var riktigt spännande för 
en 10-åring.
 När så Roland sålde av ostverksamheten för ett antal 
år sedan så vaknade intresset för lastbilar till igen, och han 
köpte tre gamla bilar som han renoverade upp. 
 - Fast jag renoverar inget själv. Jag kan knappt skruva i 
en skruv. Så det är Jenö Benedeck som sköter den biten åt 
mig.
 Idag har han ett 30-tal bilar i sin anläggning i Ljungby. 
Många riktigt fina. Andra väntar på sin tur att bli upprustade 
igen. 
 - Jag hade lovat mig själv att inte köpa fler bilar nu, men 
så sent som idag kom det in en ”ny”. Men nu får jag börja 
sälja av om jag ska köpa några fler, för det finns inte plats 
för fler i anläggningen.

Ett av landets största museer
Rolands Bergs anläggning är ett av landets största muséer 
för veteranbilar. Men det är inte öppet i traditionell mening. 
Det är främst ett privat intresse. Dagens träff var ett av de få 
undantagen som görs varje år. Det kan vara som idag åkare 
och chaufförer från trakten, barn som vill göra något för sina 
föräldrar med bakgrund i branschen eller något annat som 
Roland finner angeläget.
 Dagen till ära fanns två riktiga rariteter på plats. Dels den 
första frambyggda Scanian som såldes till USA. Den kom in 
i hallen bara 20 minuter innan dagens aktiviteter startade. 
Dels en Scania LK141 som efter mycket byråkrati och långa 
transporter kommit hit från Brasilien. Det här var en strängt 
bevarad hemlighet och bilen avtäcktes under eftermiddagen 
under stor spänning från åskådarna. LK141:an kallades i 
Brasilien Scanian med det platta ansiktet. Den är byggd 
helt med sydamerikanska delar och enligt brasilianska 
bestämmelser, som bl.a. säger att axeltrycket inte får vara 
mer än 5 ton. Det löste man genom att flytta fram framaxeln, 
varför den fick sitt karaktäristiska utseende.
 Affärer med Brasilien är väldigt krångliga, och det 
krävdes hjälp från flera håll för att få det hela i hamn. 
Bl.a. från Scania i Brasilien, och av Tore Johansson som 
tidigare varit verksam inom Scania i Sydamerika. Han 
var också på plats under dagens träff och kunde berätta 
många intressanta detaljer om både den här affären och 
verksamhet i allmänhet i Sydamerika.
 Det fanns förstås även nya bilar på plats. Bl.a. Ryssby 
Transports nya Scania som du kan läsa mer om på sidan 
bredvid. Och första offentliga visningen av Svempas 
senaste bygge - en buss som lär slå det mesta i sin väg.

Veteranträff med rariteter

Roland Bergn Kalmar AB
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Nyleveranser
Mars - maj 2017

Nässjö Affärsverk AB har köpt en ny 
sopbil. En P280LB4x2 med lowentry hytt. 
Sopaggregat med 1 fack från Norba.

Hjortsberga Fjärrtransport AB har köpt en 
ny Scania R730LB6x2. Byggnation och 
släp utfördes av Limetec i Finland.

Jönköpings kommun har köpt en ny tipp- 
& kranbil. En P450LB8X4*4 med byggna-
tion från Wagnfabriken i Motala.

Göran Söderströms Åkeri AB har köpt en 
ny Scania R490 8x4*4. Byggnation utförd 
av SLP i Övertårneo.

Eksjöhus har köpt en ny Scania. En 
R520LB6x2*4 med en visirbyggnation 
från Eksjö Maskin & Truck.

Anders K Johansson Åkeri har köpt en ny 
Scania R730. 

Växjö Kommun Gatudriften valde en ny 
Scania P450 LB6x4 HNA. Byggnationen 
utfördes av Jämjö-Flak AB.

Rosenlunds Åkeri har förnyat sin fordons-
park med 3 st nya Scania R450 LB6x2*4 
med växelflaksreden från GEHAB.

Hjortsberga Fjärrtransport AB valde en ny 
Scania R520 LB6x2 MNB. Byggnationen 
utfördes av Limetec.

Stenbergs Lyft & Transport AB valde en 
ny Scania R490 LB8x2*6. Byggnationen 
av Br. Johansons Karosserifabrik AB.

Ove Jonsson i Moheda AB har köpt en ny  
Scania R500 6x2 NB. Byggnationen är 
gjord av Eksjö Maskin & Truck.

Stensjön Buss AB har köpt en ny Scania. 
En P280LB4x2 med en skåpsbyggnation 
från PLS.

JEMAB har investerat i en ny Scania 
R490 8x4*4 med Joab 24Tons lastväxla-
re. Byggnationen är utförd av Joab.

Bjureks Fjärrtransporter AB har köpt en 
ny Scania R580 6x2*4. Byggnationen 
utfördes av Lagab.

Mörbylånga Åkeri AB har investerat i en 
ny Scania R500LB6x2*4. Ekipaget är 
byggt på Maskin och truck i Eksjö.

Nya Ottenby Åkeri AB har köpt en ny 
Scania R500LB6X2*4. Påbyggnaden är 
tillverkad av VAK.

Sune Carlssons Åkeri AB har köpt en ny 
Scania R520LB8x4*4.

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

Markanläggning AB har köpt en ny Scania 
R490LB8x4*4. Påbyggnationen kommer 
från HIAB med 24tons lastväxlare.

MNT Småland AB har köpt en ny Scania 
P450ML6x2MNB med Highline CP19 hytt 
utrustad med Opticruise.

JRAB har investerat i en ny Scania R520 
8X4*4 med JOAB 24tons lastväxlare. 
Bilen är påbyggd av Joab i Lessebo.

Skandinavisk Lastbilstrafik i Kalmar AB 
har köpt en Scania R450LA6X2 MNB. 
Byggnation av Jämjö-Flak.

Janséns Transport & Entreprenad AB har 
köpt 2 nya Scania R520LB8x4*4 HNB. 
Byggnation av Jämjö-Flak.

Stema Transport AB har investerat i en ny 
Scania R450 LB6x2*4. Byggnationen är 
gjord av Lagab.

Nicklas Stenbäck Åkeri AB har köpt en 
nya generationens Scania R450 B6x2. 
Lastväxlaren har JOAB monterat.

AB Börjes Tankcenter har köpt en ny 
Scania R730 NB. Byggnationen utfördes 
av Tankman Fordonsteknik AB.

Magnus Einarssons Åkeri AB har köpt en 
ny Scania R580 LB6x2*4 MNB. Byggna-
tionen utfördes av Limetec

WJ Logistik AB har köpt en ny Scania 
R500 LB6x2*4MNB. Byggnationen 
utfördes av Lagab.

Anders Sigfridsons Åkeri AB valde en ny 
Scania R450 6x2*4 MNB. Byggnationen 
utfördes av PLS i Rydaholm.
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Nyleveranser
Juni - sept 2017

Stefan Söderlund i Jönköping har köpt en 
ny Scania P320LB4x2MNB med  
byggnation från PLS.

Urban Strålin Byggvaror AB har köpt en 
ny Scania P410LB6x2*4HNA med bygg-
nation från Borås Hydraul & Handel.

Bröderna Andersson Åkeri i Ryssby AB 
har köpt en ny Scania R730 LB6X4HNB. 
Byggnation och kran: Bergs Fegen. 

Rudenstam Parti AB har köpt en ny 
Scania G410 LB6x2*4 med byggnation 
från PLS.

Hurtigs Åkeri AB har köpt en ny Scania. 
En G450LB6x2*4HNB med en kranflaks- 
byggnation från Gehab.

Boströms Entreprenad har köpt en ny 
Scania R580 LB 8x4*4 HNB.  
Byggnationen utfördes av JOAB.

Gustavssons Åkeri i Tranås AB har köpt 
en ny Scania. En R730LB6x2*4 med en 
komplettbyggnation från PLS.

Gustavssons Åkeri i Tranås AB har 
köpt en nya generationens Scania 
R580B6x2*4. Byggnation från PLS.

Transport & Service i Växjö AB har köpt 
en Scania P450LA6x2 dragbil med High- 
linehytt och 2-pedals Opticruise.

TJ Transport i Tranås har köpt en ny  
Scania. En R520LB6x2HHZ med en 
skåpsbyggnation från NTM.

Mårdskog & Lindkvist har investerat i en 
ny Scania G450 6x2*4. Byggnationen har 
utförts av PLS i Rydaholm.

Miljötjänst i Jönköping har köpt en ny 
Scania R730 6x2*4 med slamsugsbygg-
nation. Påbyggnad: Korp & Son.

Kullgrens Åkeri AB har köpt en ny Scania 
R450 dragbil. Bilen är komplettbyggd på 
Scania.

Stema Transport i Växjö AB har köpt en 
ny Scania R450 LB 6x2*4 MNB.
Byggnationen utfördes av PLS.

Olle Hildingssons Åkeri AB har köpt en ny 
Scania S580 6x2. Skåpet är överflyttat av 
verkstaden i Jönköping.

Transab har köpt en nya generationens 
Scania R500 B6x2*4. Byggnation av 
Eksjö M & T. 

KM Göransons Åkeri AB har köpt en 
Scania R500 6x2*4NB. Byggnationen 
utfördes av MT i Eksjö.

Stena Recycling i Jönköping har utökat 
sin fordonspark med en Scania G320 
DB4x2 med byggnation från SKAB.

Ryssby Fjärrtransporter AB har investerat 
i nya generationen Scania. Bilen är en 
S5806X2*4 med skåp från PLS.

Smålands Logistik AB i Nybro har köpt 
nya modellen Scania R520B6x2MNB.
Påbyggnation av PLS i Rydaholm.

Nässjö Budservice AB har köpt en nya 
generationens Scania S520 B6X2*4. 
Skåpsbyggnation från PLS.

William Johannisons Åkeri AB i Åseda 
valde en ny Scania R520 6x2*4NB.
Byggnationen utfördes av PLS.

Hit & Dit i Jönköping har utökat sin for-
donspark med en ny Scania R410 LA4x2.

JRAB har investerat i en ny Scania P410 
6x2. Påbyggnaden är monterad på Joab 
i Lessebo.

Proc Transportservice AB i Nässjö har 
köpt en ny Scania. En R580 B6x2*4 nya 
generationen Scania med skåp från PLS.

Peter Larsson har investerat i en Scania 
R580LB6X2*4 med tippsläp och byggna-
tion från ORY.

Bergstens Åkeri har investerat i en  
Scania R520LB6X2 med byggnation och 
släp från Limetec.

Tranås Jönköping Transport AB har köpt 
en ny Scania. En R450LB6x2 med en 
skåpsbyggnation från NTM.

AB Börjes Tankcenter har köpt en ny 
Scania R 730 6x2*4. Byggnationen  
utfördes av Eurotank.
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Tillbaka till familjen!
Efter ett stort antal år med resande och utlandstjänster 
i Afrika och Mellanöstern där familjen bara fått hänga 
med på de villkor som givits har det nu blivit dags 
för ännu en flytt – från Jönköping till hemtrakterna i 
Göteborg. 
 - Familjen har hela tiden fått anpassa sig till mig. Nu 
är det min tur att anpassa mig lite. Familjen har redan 
återvänt till Göteborg och är tillbaka i sina invanda 
rutiner med skola och vänner. Och nu flyttar jag efter, 
säger Atteviks Lastvagnars VD Jurgen Vater.

Den 10 december fyller Jurgen 50 år och ungefär där blir 
också sista arbetsdagen på Atteviks Lastvagnar. Det är nu 
drygt två och ett halvt år sedan han började här och sedan 
dess har det hänt ganska mycket.
 - Företaget var ju väl förvaltat under många år och 
under de senaste åren har tidpunkten kommit för en rad 
positiva händelser.
 - Redan första året på Atteviks Lastvagnar – när 
företaget dessutom firade 70-årsjubileum - blev lyckosamt 
när vi nådde en marknadsandel på över 50 %. Det har 
aldrig hänt tidigare. Men inte nog med det. Under årets 
sista månader förvärvades Rydbergs Lastbilar i Kalmar 
och Nybro, inlemmades i Atteviks Lastvagnar och 
verksamhetsområdet utökades rejält. Med anläggningar i 
alla tre Smålandslänen och i alla tre residensstäderna.
 I den internationella tävlingen Scania Top Team gick 
serviceteamet Snoddas Drängar från Atteviks till världsfinal 
och hamnade på en hedrande 6:e plats i världen. Förra 
året inträffade också en viktig händelse. I samband 
med Elmia Lastbil lanserades Scanias nya modell Next 
Generation med Scanias styrelse på plats. Det är lätt att 

fylla på med händelser då vi är aktiva och gillar att ha en 
tät dialog med våra partners och kunder runtom i Småland.
 - Åren på Atteviks Lastvagnar har varit en fantastisk tid, 
säger Jurgen. Jag är stolt över att ha fått arbeta för denna 
fina ägarfamilj, organisation med dessa härliga och lojala 
medarbetare som verkligen visar på ett jävlaranamma när 
det behövs. Under tiden har även relationen med flera av 
våra kunder, eller partners som jag föredrar att kalla det, 
utvecklats och blivit till vänner. Jag kunde inte haft det 
bättre.
 - Min nya roll blir som ansvarig för Kranlyft Group, 
ett handelsföretag inom kranbranschen med kontor i 
Göteborg, dotterbolag i Bristol och återförsäljare på ett 35-
tal marknader.
 - Den småländska entreprenörsandan kommer jag att 
sakna, men ska göra allt jag kan för att bära den med mig i 
min fortsatta verksamhet.
 - Det kanske gör mig lite till smålänning. Men trots det 
så ligger ju hjärtat kvar hos både IFK och Frölunda. Min 
nya adress blir förresten Västra Frölunda. 
Ett stort tack till er alla!

Nyleveranser
forts. sept 2017

Rosenlunds Åkeri i Jönköping har köpt en 
ny distributionsbil P360DB4x2 med skåp 
från Närko.

Nilssons Möbler i Lammhult AB valde en 
ny Scania G 320 LB4x2HLB. Byggnatio-
nen utfördes av PLS i Rydaholm.

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

Den 18 augusti var det trafikstart för de nya Scania-
bussarna som levererats till Bergkvara Buss i Kalmar. 
Bergkvara är en av landets större bussföretag med 
över 1000 fordon i sin flotta och är en av de operatörer 
som svarar för trafiken inom Kalmar Län via Kalmar 
Länstrafik. De 43 bussarna där Atteviks Lastvagnar i 
Kalmar är inblandade ingår i en leverans om över 100 
bussar till Länstrafikens olika operatörer.
 
All försäljning av Scania-bussar går direkt via Scania och är 
ofta en ganska komplicerad process. I det här fallet (som i 
många andra) startade det med att Länstrafiken skulle göra 
en ny trafikupphandling bland tillgängliga bussbolag. I det 
läget vet naturligtvis ingen vilka som kommer att bli utvalda, 
men processen måste igång för att det ska finnas bussar på 
plats när verksamheten ska starta. 
 Paketet innehåller två typer av bussar, dels 2-axliga ”City 
Wide” avsedda för stadstrafik och dels 3-axliga ”InterLink” 
för regionaltrafik. Alla har gemensamt att de är gasdrivna.
 Alla bussar är specificerade enligt KLT:s krav och är helt 
igenom tillverkade och utrustade inom Scania – Scania 
Komplett som det skulle kallas i lastbilssammanhang.

Service
Atteviks Lastvagnars del i det hela är i första hand att svara 
för servicen. 
 - Här har både Scania och personalen på plats ställt 
upp på ett fantastiskt sätt, säger Christopher Jäghagen, 
Servicechef på Atteviks Lastvagnar i Kalmar.
 - På undersidan ser ju en buss ut ungefär som en 
lastbil, så den biten kunde vi redan, men det finns mycket 
andra detaljer på en buss, t.ex. passagerardörrar och 
internetuppkoppling som vi fått utbilda oss på. Liksom 
gasmotorerna förstås. Scanias bussar med gasmotorer har 
jättegott renommé sedan tidigare, men för oss var det ju 
ganska nytt.
 - Vi fick också vara med att komplettera bussarna före 
leverans med viss utrustning t.ex. nätverkskablar som 
tillkommit lite sent i beställningarna. Lite ovant i början men 
när vi gjort klart ett par tre bussar så rullade det på bra, och 
nu är alla igång.

Regelbunden avstämning
Bussar får lika lite som lastbilar stå still i onödan, och för 
att kunna göra så snabb service som möjligt när något 
oförutsett händer har man installerat ett så kallat K-lager 
på plats hos kunden, där frekventa delar, t.ex. bakljus och 
sidoplåtar, finns på plats för bolagets eget servicefolk. Det 
händer ganska ofta att sådana småskador uppkommer i 
trafiken.
 Just nu pågår en löpande uppföljning med regelbundna 
avstämningsmöten där både Scania, Atteviks Lastvagnar 
och Bergkvara deltar för att reda ut eventuella frågetecken 
och åtgärda det som behövs. För närvarande träffas man 
en gång i veckan, men efter hand som trafiken rullar på så 
kommer frekvensen att trappas ner.

43 bussar till Bergkvara Buss

Christopher Jäghagen, Servicechef Kalmar/Nybro

Kanonaden Entreprenad AB har köpt en 
ny Scania. En R580LB8x4*4 Final Edition 
med en komplett lastväxlare från Hiab.

Kanonaden Entreprenad AB har köpt en 
ny Scania. En R520LB8x4*4 Final Edition 
med en komplett lastväxlare från Hiab.

          Attention 2-2017            2120 Attention 2-2017               



Nya Attevikare under 2017

Jan Wallin
Personalchef

Henrik Carlstein
Mekaniker Jönköping

Martin Åkersten
Mekaniker Jönköping

Erik Jonasson
Mekaniker Jönköping

Jesper Burman
Reservdelslagret Jkpg

Karl Sandgren
Skademekaniker Jkpg

Thomas Ågren
Servicerådgivare Jkpg

Mik Fransson
Mekaniker Växjö

Karl Eriksson
Mekaniker Växjö

Anton Bohman
Mekaniker Tranås

Ulrica Svensk
Servicerådgivare Ljungby

Niklas Fransson
Mekaniker Ljungby

Jonas Olsson
Mekaniker Kalmar

Patrik Knutsson
Mekaniker Kalmar

Anton Stålgren
Mekaniker Kalmar

Nils Mölve
Mekaniker Nybro

Sebastian Sandberg
Mekaniker Nybro

Lennart Bokström
Verkmästare Nybro

Frida Larsson
Servicerådgivare 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 30 november 2017 vill vi ha din lösning.

Fråga 1: 
Ulf Petersson har ett stort intresse 
för...?
1. Frimärken, X. Matlagning  
2. Akvarellmålning

Fråga 2: 
Hur många mil går ungefär Ryssby 
Fjärrtransports bilar varje år (per 
st)? 
1. 8 000, X. 12 000, 2. 17 000

Fråga 3: 
Bussarna i Kalmar fick innan leve-
rans extrautrustas med...? 
1. Nätverkskablar, X. Armstöd,  
2. USB-portar

Fråga 4: 
Nya Ottenby Åkeri AB transporterar 
i huvudsak...?
1. Livsmedel, X. Timmer, 2. Elektronik

1 X 2

1

2

3

4

Rätt svar i tävlingen #1, 2017
Fråga 1: 
11 st (1)
Fråga 2: 

Biogas (1) 
Fråga 3: 

En servett (X)
Fråga 4: 

Likkistor (2)

GRATTIS!
Vinnarna i tävlingen #1, 2017

Ewa-Lena Abrahamsson, Jönköping
Bertil Johansson, Ljungby

Clas Engström, Nässjö
Stig Axelsson, Halltorp

Martin Larsson, Malmbäck

Lösningen insänd av:

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

Tävling

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

atteviks.teamtailor.com

BEG. CENTER i Jönköping och Kalmar
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

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

• mascus.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

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

Keps 
147:-
Art.nr: 2635710

Modellastbil 
410:-
Art.nr: 2560954

YKB-utbildning 2017/2018
Nya datum för YKB-utbildning. Mer information hittar du 
på vår hemsida: atteviks.se/Lastvagnar

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

Byte av extravärmare  
Gäller G-, P- och R-seriens bilar från 2005 och framåt. 
14 300:- (inkl. montering)
Paketnr: K18908001

Underhållsfria batterier
Passa på att skaffa dig en bekymmersfri vinter. Köp
underhållsfria batterier till rabatterat pris. Kom in till oss
så hjälper vi till med bytet.

25% rabatt

Huvtröja 
587:-
Art.nr: 2635671-77

Bäddset 
429:-
Art.nr: 2560730


