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Grönt Kort-avtal är bästa  
huvudkudden
Med Scania Grönt Kort-avtal får du 
full täckning vid oförutsedda hän-
delser och kontroll över eventuella 
kostnader och administration. Ge-
nom att betala en fast summa varje 
månad täcker du kommande un-
derhåll och reparationer så att du 

kan sova gott om nätterna.

Grönt Kort-avtal ger dig ett bekymmersfritt ägande genom 
trygghet och bättre totalekonomi. Grönt Kort-avtal kan 
även kombineras med Flexibla underhållsplaner.

I skrivande stund har snön kommit och som alltid 
överraskar den oss alla. Det är onekligen en fin period 
om snön får ligga kvar men som brukligt vet vi att 
snöröjningen ställs på prov och bilarna skall fungera 
klanderfritt även i strängaste kyla. I verkstäderna är det 
påtagligt att värmare, batterier mm skall servas och ses 
över så vi är redo för kommande utmaningar.

Bakom oss har vi fantastisk lansering av den nya Scania 
R & S modellen. Alla vi som har haft möjlighet att köra och 
känna på den nya modellen är nog övertygade om att detta 
är en helt ny bil där inte en detalj är lämnad åt slumpen. Bilen 
lovordas i press och får de högsta utnämningar i genomförda 
tester. Inte helt förvånande vann Scania S-serien den 
prestigefyllda utmärkelsen International Truck of the Year 
2017. I juryns motivering framhålls bland annat den nya 
lastbilsgenerationens förarkomfort, säkerhetsaspekter och 
dess positiva påverkan på åkarens totalekonomi. Det märks 
väl att satsning på totalt 20 miljarder kronor i den nya bilen är 
väl investerade pengar och att Scania leder utvecklingen nu 
och för många år framåt.

I samband med lanseringen har vi under en vecka i oktober 
haft en rullande karavan som jag hoppas ingen har kunnat 
undvika. Kompletta och fullastade ekipage visades upp på 
fem av våra orter tillsammans med nyckelpersoner från 
Scania och oss. Det har varit en intressant upplevelse att 
se så många glada miner efter en provkörning. Bland det 
första som man får höra är ”en ny bil”, ”vad tyst den är” eller 
”vad den är stabil på slingriga vägar”. Idel lovord och positiva 
omdömen diskuterades efter att man fått ett första smakprov. 
Den nya bilen är och blir en riktig milstolpe i Scanias historia.

Lastbilsmarknaden i Sverige är fortsatt mycket stark. Nya 
prognoser visar att totalmarknaden höjs till att vara runt 5 200 
bilar (+16 ton) i år. Statistiken visar också att Scania är fortsatt 
marknadsledande med 42.0 % marknadsandel i Sverige. Det 
befintliga modellutbudet produceras parallellt med det nya 
och kommer så att göras under ett par år framåt. Det ger 
oss ett brett modellutbud att välja från framöver och en fin 
möjlighet att behålla marknadsledarskapet.

Det är nu många frågor i luften som berör transportnäringen. 
Bland annat införandet av trafik med 74-tons ekipage som 
planeras att träda i kraft den 1 mars 2017. Många är vi 
som följer denna utveckling och vilka vägar som öppnas 
upp för den nya bärighetsklassen BK4. En annan fråga har 
varit om kör- och vilotider. Med tanke på att det kan bli tuffa 
konsekvenser och i värsta fall indraget trafiktillstånd har vi 
haft föreläsningar om detta för kunder och chaufförer i Växjö 
och Jönköping. 

I tidningen finns som vanligt flera intressanta artiklar att läsa 
under snöiga vinterdagar. Med tanke på att vi närmar oss 
juletid vill jag från oss på 
Atteviks Lastvagnar önska 
En riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År.
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Marknadsföring AB. 
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Tabergs Tryckeri AB.

Synpunkter och idéer om innehåll lämnas till: 
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Jurgen Vater, Atteviks Lastvagnar AB, Tel: 036-34 89 09, 
E-post: jurgen.vater@atteviks.se.

Kundpanelen
Den 23 augusti inledde Scania lanseringen av sin nya 
lastbilsgeneration och de första lastbilarna för det europe-
iska fjärrtrafiksegmentet presenterades. Detta var Scanias 
största satsning någonsin på nya produkter och tjänster. 
Hur upplever du den nya bilen?

Carl-Magnus 
"Manne" Andersson,
Bröderna Anderssons 
Åkeri AB, Ryssby
- Jag tycker att den nya 
Scanian är mycket fin. 
Jag tycker de har lyckats 
både in- och utvändigt, ett 
mycket lyckat resultat.
Synd bara att det inte går 
att få en skogsbil förrän i 
slutet av nästa år.

Fredrik Johannisson
W. Johannissons Åkeri 
AB, Åseda
- Det lilla som jag har hun-
nit se och känna på den 
nya bilen så upplevs den 
välbyggd och detaljrik.
Kvalitetskänslan har tagit 
ett stort steg framåt.
Det är en bil som jag ser 
fram emot att provköra.

Viktor Gustafsson
Sture Gustafssons Åkeri 
AB, Österbymo
- Av det lilla som jag hittills 
har sett och känt på bilen 
så är de bara positivt. 
Bilen känns genomtänkt, 
både stora och små 
detaljer.

Elin Åstrand
Mörbylånga Åkeri AB, 
Mörbylånga
- Jag har ännu inte haft 
möjlighet att se den i 
verkligheten. Men det jag 
har sett på bilder och hört 
talas om så verkar det 
positivt.

Johan Sandberg
Bärgning & Transport 
AB, Nässjö
- Jag har bara sett den 
i reklamsammanhang, 
men jag tycker att det ser 
mycket positivt ut. Snygg 
interiör och de har valt att 
behålla insteget.

Fleet Management Portal
En ny och uppdaterad Fleet Management Portal har star-
tat upp med bl.a. en ny och förbättrad förarutvärdering och 
serviceplanering. 

Info från Scania!
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bättre bromsprestanda. Sidokrockkuddar bidrar till att 
göra förarmiljön säkrare. De fyra instegen gör det enklare 
att komma upp i bilen. Ny 13-liters motor och uppdaterad 
drivlina. Och minst 5 % lägre bränsleförbrukning.
 - Det garanterar vi och det är viktigt, säger Henrik 
Henriksson, för av en bils totala kostnader svarar bränslet 
idag för ca 70 %.

Positiva reaktioner
Redan första dagen var det väldigt många besökare i 
Scanias/Atteviks monter. Och det stora intresset höll i sig 
under alla mässdagarna. En del kom förstås för maten - 
varje år serveras gratis mat i montern och det är nog ett av 
de mest besökta matställena på hela mässan. Men de flesta 
kom för att titta och känna på de nya Scaniamodellerna. 
 - Störst intresse tilldrog sig förstås den största av de nya 
bilarna Scania S730.
 - Trängseln var stor runt bilarna. Ofta var det långa köer 
av besökare som ville prova det nya insteget och komma in 
i hytten för att få en egen uppfattning om hur den kändes, 
säger Atteviks Lastvagnars försäljningchef Ulf Petersson 
som var en av dem som bemannade montern.
 - I stort sett alla hade väldigt positiva kommentarer. 
Några synpunkter kom förstås om saker man ville ändra 
på, men de här bilarna går ju att speca efter egna önskemål 
precis som våra tidigare modeller.

Leverans i december
 - Vi har redan ganska många förfrågningar på de här 
bilarna, och det bästa är att vi redan nu kan speca bilar och 
få dem levererade i december.

Det var nästan en egendomlig upplevelse att gå i 
Scanias och Atteviks monter första förmiddagen på 
Elmia Lastbil. Till skillnad från tidigare mässor fanns 
där egentligen ingenting att titta på mer än åtta vita 
skynken som hängde över det som senare skulle 
avtäckas - den nya Scanian.

Trots det var det mycket folk i montern redan från start. 
Många visste ju vad som skulle komma och en hel del 
hade säkert också sett ”förhandsvisningen” i Paris via länk 
kvällen före. 
 Scanias VD Henrik Henriksson var den som presenterade 
nyheten i Paris för i första hand pressen, och idag hade 
han kommit till Jönköping för världspremiären inför den 
viktigaste målgruppen - åkarna.
 Åkare hade i och för sig varit inblandade även i 
utvecklingsprocessen. Bl.a. hade 500 chaufförer fått 
ge synpunkter på hur hytten skulle designas för att bli 
optimal ur bl.a. komfort- och säkerhetssynpunkt. Vilket 
resulterat i det mest genomtänkta och mest aerodynamiska 
hyttprogrammet genom tiderna.
 
1 miljon km
Det är inte varje dag det kommer nyheter av den här 
digniteten. Närmare bestämt är det 21 år sedan Scania 
senast presenterade en helt ny modell. 
 Utvecklingsarbetet har varit omfattande. Flera tusen 

ingenjörer har deltagit i arbetet under flera år. Och bilen har 
testats i praktisk körning mer än 1 miljon km världen över 
under de mest skiftande förhållanden. 

Enormt intresse
Kl 13.00 onsdagen den 24 augusti skulle väntan vara 
över. En bra stund innan dess var trängseln stor utanför 
det tält där presentationen skulle ske och den första bilen 
avtäckas. När portarna väl öppnades visade det sig att långt 
ifrån alla intresserade fick plats i tältet och en stor skara fick 
stå utanför och försöka snappa upp vad som sades och se 
själva avtäckningen. Den kunde man i och för sig se även 
utomhus då alla skynken försvann samtidigt och de nya 
modellerna för första gången kunde beskådas.
 - Det är väldigt trevligt för mig att få vara här och 
presentera den här skönheten, sa Scanias VD Henrik 
Henriksson när han äntrat scenen. 
 - Vi har redan tidigare haft de bästa lastbilarna, men nu 
drar vi ifrån ytterligare. 

Säkerhet, komfort, ekonomi
Naturligtvis var det den nya designen som först väckte 
intresse hos mässbesökarna, men det var förstås inte den 
enda förändringen. 
 Hytten har blivit rymligare och sikten ännu bättre. 
Plant golv i den nya S-modellen. Viktfördelningen har 
förbättrats och framaxeln flyttats fram vilket bl.a. gett 

Ledande lastbilen blir ännu bättre
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Massor av foton och anteckningar
Sedan var det dags för den praktiska verksamheten. Såg 
det snyggt ut i verkstad och kundmottagning? Hade man alla 
verktyg som behövdes för att rätt utföra alla förekommande 
arbetsmoment? Fick personalen rätt vidareutbildning? 
Hade man de rätta och senaste versionerna av mjukvara? 
Gjordes kundmottagningen på rätt sätt? Var det ordning på 
reservdelar och lager?
 Båda revisorerna antecknade flitigt och tog mängder av 
foton under eftermiddagen.
 Det betydde förstås inte att allt som noterades i ord 
eller bild var fel. Men det finns ju ofta små saker man kan 
diskutera och förbättringar man kan göra. 
 - Det är inte minst viktigt att notera det som är bra, 
avslutar Kjell Hallberg. Det kan vi använda för att tipsa 
andra återförsäljare med. 
 Så sant - Scania-åkare ska ju kunna få bra service även 
när de inte är på Atteviks Lastvagnar.

Det ställs höga krav på den som vill bedriva 
auktoriserad försäljning och service för Scania. För 
att säkra kvaliteten i arbetet får samtliga Sveriges 89 
återförsäljare genomgå en revision vartannat år.

Sista dagarna i augusti var det revision på Atteviks 
anläggning i Växjö och senare i år går turen till de nya 
Atteviksanläggningarna i Kalmar och Nybro. 
 I vanliga fall kommer en revisor från Scania för att gå 
igenom verksamheten, men i Växjö deltog förutom den 
ordinarie revisorn Kjell Hallberg även Lars BM Andersson. 
Lars har sitt arbetsområde i övriga Europa och Iran, och 
de här dagarnas samarbete syftade till att säkra att man 
gör ungefär samma bedömningar både i Sverige och övriga 
Europa. 
 
Höga krav
- Revisionen är ett medel för att säkra att Scania-åkarna får 
en bra service, säger Kjell Hallberg, och det är inte självklart 
att alla blir godkända. Atteviks Lastvagnars anläggningar 
har klarat sig bra, men sett över hela landet är det alltid 
några som är på väg in eller ut ur certifieringen.
 - Vissa brister kan vi naturligtvis ha överseende med om 
det är förändringar på gång, men grundregeln är att man 
måste uppfylla högt ställda krav för att bli certifierad.

Kundnöjdhet
Under förmiddagen hade man ägnat sig åt en mer ”teoretisk” 
genomgång, med granskning av nyckeltal gällande i första 
hand kundnöjdheten. Det bygger på ett stort antal intervjuer 
som gjorts med kunder efter olika former av service. 
 - Vi har inom Scanias organisation 14 kundlöften som vi 
måste se till att hålla, säger Kjell Hallberg.
 De 14 kundlöftena är:
 • Att vara lätta att hitta, lätta att få kontakt med och ge ett  
 gott helhetsintryck.
 • Att erbjuda en trevlig och professionell atmosfär.
 • Att vara en tillförlitlig och lättillgänglig affärspartner.

 • Att hålla avtalad leveranstid.
 • Att erbjuda en heltäckande fordonsöverlämning.
 • Att utföra eller ordna allt arbete på ditt fordon.
 • Att leverera arbete av hög kvalitet med kompetent 
   personal.
 • Att förtjäna ditt förtroende genom korrekta och 
   kostnadseffektiva reparationer.
 • Att göra din verksamhet till vår prioritet.
 • Att leverera reservdelar så du kan utnyttja ditt fordon 
   fullt ut.
 • Att tillhandahålla nödassistans dygnet runt hela året.
 • Att ta klagomål på allvar och förbättra våra tjänster.
 • Att skydda miljön, personals och besökares 
   välbefinnande.
 • Att tillämpa Scanias riktlinjer för företagsansvar och 
   affärsetik.
 Under de intervjuer som görs får man inte bara svara 
på frågor utan även komma med egna synpunkter såväl 
positiva som negativa.
 - Resultaten av kundundersökningarna ser väldigt bra 
ut, konstaterar Kjell Hallberg vidare.
 - Några synpunkter på förbättringar har vi förstås fått, i 
första hand är det flera som efterlyser bättre öppettider. 

Praktisk dokumentation
Efter genomgången av kundnöjdhetsundersökningarna 
följde en praktisk granskning av hela anläggningen. Först 
fasad, asfaltsplan och skyltning där det konstaterades att 
vi kanske borde ha en skylt med öppettiderna vid porten. 
Det fanns nämligen flera svarande i undersökningen som 
efterlyst öppettider som redan fanns. 
 En tvätt av fasaden mot gården efterlystes också, och 
det konstaterades att dekalerna på en av servicebilarna 
måste bytas ut. Det ska inte bara vara bra service. Det ska 
se snyggt och rätt ut också hos medlemmarna i Scania-
familjen.
 

Revision för säkrad service

Kjell Hallberg, revisor Scania

Bränsleförbrukning, blandad körning: TDI 2,0 150 hk Avant 4,6 l/100 km. CO₂-utsläpp, blandad körning: 119 g/km, TDI 2,0 150 hk Sedan 4,4 l/100 
km. CO₂-utsläpp, blandad körning: 114 g/km, TDI 2,0 190 hk Avant 4,7 l/100 km. CO₂-utsläpp, blandad körning: 124 g/km. Bilen på bilden är extraut-
rustad. Erbjudandet går ej kombinera med andra avtal eller rabatter. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.

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

Audi A4 - Företagserbjudande
2,0 TDI 190 hk Sport quattro.

S-tronic. Ord.pris 429 900 kr

Nu 354.400 kr
Tillägg metallic: 10  000 kr

8 basbelopp 
Leasingavgift 2.975 kr ex moms.
Förmånsvärde 2.588 kr. Indikativt värde
20% 1:a förhöjd hyra. 50% restvärde. Bilförmån netto 
vi 50% marginalskatt.

Manuell. Ord.pris 387 100 kr

Nu 332.250 kr
Tillägg metallic: 10 000 kr

7,5 basbelopp 
Leasingavgift 2.795 kr ex moms.
Förmånsvärde 2.221 kr. Indikativt värde
20% 1:a förhöjd hyra. 50% restvärde. Bilförmån netto 
vi 50% marginalskatt.

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

Nya Tiguan presenterar
Idéer på väg.

Tiguan TSI 150 hk 6 vxl

Attevikspris fr. 293 000 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 TSI 7,3 l/100 km (CO2-utsläpp 168 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

 1 742 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN 

KRONOR *



En procent deponi
Efter grovsorteringen sker ytterligare fragmentering på 
JRAB:s anläggningar för att återvinna så mycket som 
möjligt. 
 - Där har skett en fantastisk utveckling. För ett antal år 
sedan kastades väldigt mycket på tippen. Idag är det bara 
ca en procent som går till deponi.
 Trä och annat brännbart blir bränsle i t.ex. 
fjärrvärmeanläggningar. Metaller och annat går vidare för 
att så småningom ingå i nya produkter.

Slam- och spolbilar, kranbilar, farligt avfall...
Andra stora grenar i verksamheten är t.ex. slam- och 
spolbilarna som jobbar med bl.a. enskilda avlopp och 
gatunät som behöver spolas och ibland inspekteras. 
Kranbilarna - den största med 95-tons kran - är bl.a. 
med på byggarbetsplatser och reser hus. Hanteringen av 
farligt avfall  kräver både stora kunskaper och resurser för 
omhändertagande, förvaring och vidare transport.

... och den nya grävsugen
Senaste tillskottet i verksamheten är en ny Scania utrustad 
med s.k. grävsug - en anordning som vid ytligt betraktande 
påminner om en stor dammsugare. En rejäl sådan 
med slangdimension och kraft som kan suga upp både 
tegelstenar och annat.
 Med denna kan man suga sig ner i marken i t.ex. känsliga 
eller svåråtkomliga områden.
 - Tekniken började utvecklas i Berlin för några år sedan, 
berättar Richard. Där fanns ju minor från kriget och det 
hände mer än en gång att något exploderade när man satte 
grävskopan i marken. 
 Sådana faror finns det dessbättre inte mycket av i våra 
trakter, men det finns mycket andra saker i marken idag 
- kablar, rör, slangar och fiber för att nämna några - och 
ibland kan det vara svårt att komma åt med grävmaskin 
utan att orsaka skada. Grävsugen är ju dessutom skonsam 
mot miljön och idealisk även för andra känsliga grävningar, 
t.ex. där det finns värdefulla träd där man måste vara rädd 
om rötterna.
 - Det här var ett viktigt tillskott i verksamheten som gör 
oss ännu lite vassare, avslutar Richard.

JRAB står för Jönköpings Renhållning AB och 
huvudkontoret är beläget bara några hundra meter från 
Atteviks Lastvagnars Jönköpingsanläggning. Företaget 
är mycket välkänt i trakten och många förknippar det 
fortfarande med sophämtning hos hushållen.

Men det är bara en liten del av verksamheten idag. Den 
stora biten vad gäller avfall handlar idag om företag av 
skilda slag.
 Företaget startade redan 1920 och hette då GO Carlberg 
Renhållning AB. 1970, då hantering av hushållsavfall 
fortfarande svarade för huvuddelen av verksamheten, 
övergick ägandet till Göran Samuelsson som fortfarande 
finns kvar på företaget men överlåtit hälften till sonen 
Richard och dottern Henriette.
 Richard beskriver sig som VD och allt-i-allo och får 
även rycka in och köra bil ibland när det kör ihop sig på 
personalsidan. Henriette har hand om marknadsföring och 
ekonomi och är även hon en allt-i-allo. Det är ju ofta så det 
fungerar i mindre företag. Man får vara beredd att rycka 
in där det behövs även om det faller utanför de ordinarie 
arbetsuppgifterna.

80 fordon, 90 anställda och 5 anläggningar
Nu kanske inte alla skulle vara beredda att kalla JRAB för ett 
litet företag, med ca 80 fordon, 90 anställda, anläggningar 
på fem orter, egen verkstad som jobbar med påbyggnaderna 
och verksamhet över hela länet och mer till.

 - Men i jämförelse med våra medtävlande i branschen 
är vi väldigt små, säger Richard. De vi slåss mot är ofta 
rikstäckande organisationer med stora resurser. 
 - Vi vill vara det lokala alternativet och jobba inom en 
10-milsradie där vi kan erbjuda helhetslösningar och vara 
lite vassare än de andra.

Bred verksamhet
Att vara lite vassare och kunna erbjuda helhetslösningar 
innebär en bred verksamhet.
 - Våra kunder har efterfrågat det ena efter det andra och 
verksamheten har utvecklats efter hand, fortsätter Richard.
 Avfallshanteringen är fortfarande ett av företagets ben, 
men med inriktning på insamling, sortering och återvinning 
av avfall från i första hand industri, byggen och annan 
verksamhet.
 Första sorteringen görs i regel av kunden som har 
ett antal containers uppställda för olika typer av avfall. 
För ändamålet krävs stora mängder containers och man 
införskaffar några hundra nya varje år. En del för att gamla 
containers blivit utslitna, men en hel del också för att 
verksamheten växer. 
 - På 1970-talet började vi med egen containerproduktion, 
berättar Richard. Vi hade räknat hem ett stort jobb, men 
kunde inte få tag i tillräckligt antal containers. Lösningen 
blev att tillverka dem i Polen. Vi har ingen egen fabrik, men 
vi har en ingenjör som ritar dem och lägger ut produktionen.

”Lite vassare än de stora bolagen”

Richard och Henriette Samuelsson
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De flesta företag i branschen brukar utveckla någon 
specialitet efter hand. T.ex. att köra grus på sommaren 
och ploga snö på vintern. Johan Elmblad och hans 
åkeri i Ljungbyholm utanför Nybro och utvecklat en hel 
hög med specialiteter.

- Från början hette åkeriet inte Johan Elmblads Åkeri utan 
Erling Elmblads Åkeri, säger Johan Elmblad. Det var min far 
som startade det 1974 och i samband med att jag tog över 
1993 så blev det också ett namnbyte.
 Vid tiden för generationsskiftet hade företaget två bilar, 
som uteslutande sysslade med att frakta spån och flis för 
bl.a. sågverket i Tvärskog och den stora träindustrin Kährs i 
Nybro.
 
Stark utveckling
Efter det har verksamheten utvecklats på flera sätt. Dels 
har företaget vuxit rejält och dels har man utvecklat 
verksamheten till ett flertal verksamhetsgrenar.  
 Idag har företaget runt 25 anställda och 12 bilar 
av varierande slag. Det är fyra spån- och flisbilar, fyra 
lastväxlare, två visirbilar, en spannmålsbil och en flakbil 
som är specialbyggd för att frakta stenblock.
 - Det där med stenblocken är en ganska ny verksamhet, 
berättar Johan. Jag trodde inte det skulle bli så stort, säger 
han, men det ser ut som om vi kommer att frakta bortåt 
10 000 ton granitblock om året. 

 Det är rejäla bitar det är frågan om. De största väger 
ca 16 ton! De flesta leveranserna i det fallet utgår från 
Osby, men man hämtar sten från ett 10-tal stenbrott i 
södra Sverige. För vidarebefordran och förädling till t.ex. 
bänkskivor, trappsteg och gravstenar.

Bred verksamhet
Om stenblocken väger tungt på flaket så väger kanske spån 
och flis mindre, även om det fortfarande är en stor del av 
verksamheten. Flisbilarna går varje dag veckan igenom 
och idag är det inte bara spån och flis från industrierna som 
fraktas. 
 För att bredda den verksamheten och kanske också 
för att jämna ut säsongsvariationerna har man anskaffat 
både flistugg, en dumper med lastväxlarrede och 
röjningsskördare. 
 - Det skaffade vi för att kunna få fram mer lövflis, 
kommenterar Johan.
 Råvaran skaffas i skogar och på betesmarker som 
håller på att växa igen, och slutprodukten - flisen - går 
huvudsakligen till olika värmeverk i trakten.
 - Vi ska snart iväg till Öland för att göra en röjning, säger 
Johan. Det är en lantbrukare som fått så mycket sly på sina 
betesmarker att han lär få svårt att få in sina kor innan vi har 
varit och röjt. 
 - I det fallet är det i första hand hassel som tagit över 
marken, och den växer otroligt snabbt - ett par meter över 

Från spån till majs och stenblock en sommar.
 En annan del av verksamheten med anknytning till skog 
och natur är askåterföringen. När flis och annat bränns i 
pannor och värmeverk bildas naturligtvis ganska stora 
mängder aska. Även den tar Elmblads Åkeri hand om. 
Fraktar ut den till olika platser i containers för att spridas 
i skogen som ett naturligt gödningsämne. Ett vanligt år 
uppgår de här transporterna till ca 5 000 ton siktad aska.

Lantbruksbygd
Ljungbyholm är ju beläget i södra Kalmar län med några 
få mil till Öland, d.v.s. en bygd kraftigt präglad av lantbruk. 
Det har förstås också satt sina spår i åkeriets verksamhet. 
Vid Attentions besök i slutet av september närmar sig 
tidpunkten då majsen börjar skördas. Även där är Elmblads 
bilar med. Kör jämsides med skördemaskinen som i takt 
med skördens fortskridande lastar åkeriets containers för 
vidare transport till förädling.
 Spannmål, gödning och stallströ är andra typer av ofta 
förekommande gods.

Säsongssvängningar
 - Att vi har den här bredden på verksamheten gör oss 
mindre sårbara, säger Johan.
 - Stora delar av verksamheten är ganska 
säsongsberoende, men de tar hyfsat ut varandra så 
beläggningen är över året förhållandevis jämn.
 - Flis och spån pinnar väl på året om, men vi kan använda 
de bilarna även till att köra pallgods och virke.
 - Virket fraktas annars huvudsakligen på visirbilarna, 
och de går i stort sett dygnet om från traktens sågverk och 
industrier till stora delar av södra Sverige. 
 - Vi är helt fristående, men genom ett ganska intimt 
samarbete med ett antal andra åkerier kan vi oftast få 
returlaster vilket är viktigt för lönsamheten.

Dagtid
Idag går alla bilar bara på dagtid, naturligtvis med undantag 
av de som är på långresor och inte hinner klart turen på en 
dag. 
 - Men det kan bli långa dagar och därför försöker vi 
ordna så att alla chaufförer kör 4 dagar i veckan. 
 Finns det tid över, kunskap och intresse så gör man 
själva en del service på bilarna. T.ex. att byta däck och 
reparera lastväxlarflak. Annars blir det Atteviks Lastvagnars 
verkstad som gäller. 
 - Det är väldigt positivt att verkstaden har öppet på 
måndagskvällarna, avslutar Johan. Då förlorar vi ingen 
körtid alls.

Johan Elmblad, ägare

0480-304 48
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Många åkerier som vi berättar om i Attention har 
startats av far, farfar eller t.o.m. farfars far. Så icke det 
här - Claessons Transport i Ljungby. Det har nuvarande 
ägaren startat alldeles själv för inte så många år sedan. 
Och det har gått riktigt bra.

Att säga ”nuvarande ägaren” är i och för sig inte riktigt rätt. 
Visserligen äger Peter Claesson och hans fru Ing-Marie 
huvuddelen av aktierna i företaget, men sedan ett par år 
tillbaka är även sönerna Dennis och Robin delägare.
 
Började som mekaniker
Det här åkeriet har 12 år på nacken, men det är inte det 
första Peter driver.
 I grunden är han verkstadsmekaniker och började sin 
bana på en liten verkstad i trakten. Men Peter kände att han 
ville ut och röra på sig lite mer. För att avhjälpa det, slutade 
han som mekaniker, köpte istället en varubuss, och for runt i 
trakten och sålde allehanda varor, huvudsakligen livsmedel.
 Han hade också ett åkeri tillsammans med sin far med 
tankbil som transporterade mjölk. 
 Det blev jobb många timmar om dygnet och många 
dagar i veckan och inte särskilt mycket tid att vara hemma. 
Så när sönerna kom till världen för drygt 25 år sedan, beslöt 
han sig för att sadla om för att kunna vara mer med familjen. 
 Då började han som säljare på Electrolux, men efter 
några år blev suget att komma ut på vägarna igen för stort.  
 Det var då - 2004 - som Claessons Transport grundades 
med en bil och en chaufför, d.v.s. Peter själv. Men att sluta 
säljarjobbet var inte aktuellt då. Så under två års tid jobbade 

han dubbelt - både som säljare och åkare/chaufför.

15 bilar, 47 anställda
En sådan situation med ständigt dubbelarbete håller förstås 
inte i längden. Familjerådet fick sammankallas och vid den 
tiden hade även pojkarna blivit så vuxna att de kunde ha 
synpunkter. Resultatet av rådet blev att satsa på bilarna.
 Sedan starten har företaget vuxit rejält. Idag har man 47 
anställda och 15 bilar som går större delen av dygnet. Alla 
bilarna är tempererade och transporterar huvudsakligen 
frukt och grönt från Skåne till Småland, Västergötland och 
Östergötland. 
 - Svårigheten kan förstås ibland vara att få returlaster, 
säger Peter, men det har i regel lyckats väldigt bra. Till 
nästan 90 % får vi med oss last tillbaka, bl.a. beroende på 
ett mycket bra samarbete med andra åkerier.
 Man har också ett företag i Helsingborg, där man liksom 
i Ljungby har en terminal för förvaring och omlastning. 

25-27 000 mil om året
Bilarna på åkeriet är igång större delen av dygnet och får gå 
mycket. 25-27 000 mil per år leder till ganska täta bilbyten.
 - Vi brukar behålla bilarna i ca fyra år, säger Peter. Sedan 
blir det ofta dyrare att reparera än att amortera.
 - Ofta har det blivit mer eller mindre akuta bilinköp. Nya 
jobb har kommit in, och krävt nya fordon. Det har gjort att 
vi kommit lite i otakt med bilbytena. Men nu är vi i fas igen. 
Vi har köpt två bilar ganska nyligen och snart är det dags 
igen. De nya Scaniamodellerna är ju fantastiskt fina. Man 
har jobbat väldigt mycket med komforten och det är viktigt 

Mekaniker, varubil, säljare, åkare för dem som ligger ute mycket på vägarna.
 Att bilarna rullar som de ska är också mycket viktigt. Så 
är det för alla åkerier, men i ännu högre grad här.
 - I regel har vi bara ett ”fönster” på en timma när vi kan 
leverera hos resp. mottagare. Missar vi det så riskerar vi att 
bli utan transportersättning.
 - Hittills har vi klarat oss. Någon gång har vi naturligtvis 
missat tiden, men då har det berott på något trafikstopp - 
olycka eller liknande - på vägen och det räknas som giltigt 
förfall.

Nya lokaler
Sedan två år tillbaka sitter man i nya lokaler på det nya 
industriområdet väster om E4:an.
 - Det var min största satsning hittills, men helt rätt 
för företaget. Nu har vi dessutom köpt till mera mark för 
kommande behov.
 - Vi har fantastiskt duktig personal på företaget, vilket 
är en av huvudanledningarna till framgången. Alla ställer 
upp och alla vet hur viktigt det är att kunna leverera bra 
service. När jag anställer folk är jag väldigt noga med att 
hitta sådana som jag vet kan passa in i gänget.
 Familjen befinner sig för det mesta på kontoret. Hustrun 
jobbar med ekonomi. Sönerna med trafikledning och löner, 
men hoppar in och kör emellanåt när det fattas folk, t.ex. i 
semestertider.
 Peter har förstås fortfarande det övergripande ansvaret 
men även han är ute och kör, lastar och lossar emellanåt.
 - Dels är det väldigt trevligt och dels är det bra att ha 
en rejäl inblick i hur det fungerar på vägarna och hur det 
ser ut hos våra kunder och mottagare. Det gäller ju att veta 
vad man talar om, om man behöver diskutera något med 
chaufförer eller kunder.
 De senaste två åren har emellertid Peter försökt dra ner 
på takten något. En hjärtinfarkt med påföljande synpunkter 
från läkaren var orsaken. Men inget ont utan att det har 
något gott med sig.
 - Efter hjärtinfarkten beslutade vi att dra ner på takten 
och inte jobba i stort sett hela dygnet runt 7 dagar i veckan. 
Så nu har vi ett fantastiskt liv, jag och frugan, för nu så 
försöker vi att ta ledigt på helgerna vilket vi faktiskt oftast 
lyckas att vara!

Hela familjen Claesson; Dennis, Robin, Ing-Marie och Peter.
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- Jag hade tänkt vi skulle kunna sitta en stund och prata 
i lugn och ro, säger Henrik Gustavsson när vi träffas 
en onsdag i mitten av oktober på gårdsplanen utanför 
Atteviks Lastvagnar i Växjö. 
 Men så blir det inte. Det finns mer jobb att göra och 
telefonen ringer i ett kör.

Så vi drar vidare direkt. Ett lass återstår för dagen.
 - Det är bara lite utfyllnad, säger Henrik, ett par virkes-
paket som ska iväg till Gemla. 
 Henrik kör en nästan ny Scania 520 som han fick ut strax 
före semestern. Åkeriet heter Georg Gustavssons Åkeri 
AB och har sitt säte i Vislanda, 3 mil sydväst om Växjö. 
För åkeriet kör även hans bror Andreas, hans far och två 
farbröder. Även mor är inblandad, fast inte på heltid. Hon 
sköter fakturering, bokföring och liknande saker.

Farfar startade
Georg Gustavsson som startade åkeriet 1948 och som 
dessutom fått bidra med sitt namn var Henriks farfar.
 - Han startade förstås med en bil, berättar Henrik.
 - Efterhand började min far och mina farbröder bli 
intresserade av verksamheten och då behövde de varsin 
bil. 
 - Sedan kom ju jag och brorsan in i bilden och då 
behövde vi också varsin bil. 
 På så sätt har åkeriet vuxit undan för undan. Idag har 
man också två anställda chaufförer som kör varsin Scania. 
 Sju bilar blir det totalt. Två kranbilar, fyra rena last-
växlare och en lastväxlare med kran.
 - Den här vagnparken gör oss ganska flexibla, fortsätter 
Henrik. Lastväxlarna t.ex. gör att vi smidigt kan ta oss in i 
högtrafikerade och trånga områden utan att behöva ta med 
både bil och släp. Kranarna kan utrustas på flera olika sätt, 
med t.ex. krok, grip, pallgafflar eller sågaggregat. 
 Det händer då och då att man får ställa upp och avverka 

svåråtkomliga träd i trädgårdar i trakten.
 Man jobbar mycket i anslutning till byggen, och säljer en 
hel del grus.
 
I bygdens tjänst
En stor del av transporterna görs annars åt de lokala 
företagen. Vislanda är en av de få småorter där fler pendlar 
in till orten än ut. Här finns flera betydande industrier; Vida, 
A-Betong, Arneg-Wica och VegTech för att nämna några.
 Ofta är det bråttom.
 - Det är lite som en taxirörelse, säger Henrik. Vi får en 
beställning och det ska i regel helst gå iväg omgående.
 Ett exempel på det dyker upp på vägen till Gemla. I Gnarp 
ett par mil söder om Sundsvall pågår en järnvägsreparation 
och man ska ha slutbesiktning inom ett par dagar. Problemet 
är att det saknas ett par moduler till en järnvägsövergång, 
och dessa tillverkas i Vislanda. Nästa dag måste modulerna 
vara framme i Gnarp för att bygget ska kunna gå igenom 
besiktningen.
 - Man skulle ju kunna besikta ändå och ta en ombesiktning 
på järnvägsövergången senare, men det är billigare att ta 
den här snabbfraken.
 Gnarp och Sundsvall ligger ju inte precis nästgårds och 
Henrik berättar att han nyligen själv kört sträckan. Han hade 
lite tur med trafiken och klarade av det på 9 timmar och 54 
minuter. Alltså bara 6 minuter från den magiska gränsen när 
man inte får köra längre. 
 Det blir en stunds pyssel med att få fram ett par chaufförer 
så att inte en enda behöver köra hela vägen. Det skulle ju 
räcka med en trafikstockning eller några tröga rödljus för att 
leveransen inte skulle komma fram i tid.

Regler och undantag
När det gäller underhåll av järnvägar gäller de ordinarie 
reglerna för körtid och vila. Undantag gäller bara för vanligt 
vägunderhåll.

”Det roligaste som finns”  Man jobbar en hel del med sådant också. Bland annat 
med avspärrningar i samband med vägarbeten. 
 - Men vi följer de vanliga reglerna då också. Så blir det 
aldrig någon diskussion.

Tar över företaget
Än så länge är det fader Ingemar och farbröderna Mats och 
Ulf Gustavsson som äger åkeriet. Planen är dock att Henrik 
och Andreas tillsammans ska ta över det inom en inte alltför 
avlägsen framtid. 
 Som det väl framgått så är Henrik inte ”bara” chaufför. 
Han svarar också för större delen av transportledningen. 
 - Det kan bli lite stirrigt ibland, säger han. Det ringer hela 
tiden.
 Den naturliga frågan är förstås om han efter övertagnadet 
kommer att tillbringa sin tid på kontoret istället för i lastbilen.
 - Nej, jag kör så länge det går, avslutar han. Att köra 
lastbil är ju det roligaste som finns.

Atteviks Skoda, Växjö
Storgatan 81 
Tel: 0470-75 31 80

Atteviks Skoda, Jönköping
Skiffervägen 3
Tel: 036-34 89 90

ett kvalitetsbegrepp

Škoda Superb Combi Business TDI 190 hk 4x4 DSG 
Pris fr. 314 900 kr ( Ord. pris 356 900 kr )

Förmånsvärde fr. 1 883 kr / mån 
Leasing fr. 1 780 kr / mån

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l / 100 km, CO2 119 g / km. Miljöklass EU6. Škoda Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Uppläggningsavgift och administrationsavgift till- 
kommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Begränsat erbjudande, gäller tom 2016-12-31. Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.  
*ŠKODA Serviceavtal 100 kr / mån, 36 mån eller 4 500 mil. 

ETT SÄKERT VAL FÖR DIG SOM GÅR DIN EGEN VÄG.

Henrik Gustavsson, chaufför och transportledare.
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Nyleveranser
2016

Juni-Okt
Eksjöhus AB har köpt en ny Scania. En 
R520LB6x2*4 Scania komplett med en 
lastväxlare från JOAB.

Backes Kranbilstransporter AB har köpt 
en ny Scania G 490 LB 8x2*6HNB. Bygg-
nationen: GEHAB. Lack: BS Lackering.

Alvesta Renhållning AB har köpt en ny 
Scania P 360 LB6x2*HLB. Byggnationen 
utfördes av Norba i Kalmar.

Hillmans Transport AB har investerat i en 
ny Scania R520LB 6x2*4. Skåpbyggna-
tionen är gjord av OF Ekeri.

Nässjö Budservice AB har köpt en ny 
Scania R450LB6x2*4. Skåpet är från PLS 
i Rydaholm.

Kaj Inrikes AB har köpt 4 st Scania R490 
med 2-pedals opticruise. Lackeringen är 
utförd av Ryssby Lackering AB.

Isakssons Åkeri i Lekeryd AB har köpt en 
ny Scania G450LB 6x2 dragbil med kran. 
Byggd av Atteviks Hydraulikavdelning.

Proc Transportservice AB i Nässjö har 
köpt en ny Scania. En G320LB4x2 med 
ett komplettskåp från PLS.

Zenno Transport AB har köpt en Scania 
R490 LB6x4 med byggnation från Fegen.

Georg Gustavssons Åkeri AB har köpt en 
ny Scania R 520 LB8x4*4 HNB. Byggd av 
GEHAB och lackerad av BS Lackering.

Claessons Transport i Ljungby AB har 
investerat i en ny Scania R520 LB6X2*4.

Mullsjö Åkeri AB har köpt ett nytt skogs- 
ekipage, en Scania R580LB6x4HNB.  
Byggnation: OP Höglunds.

Rudenstams Parti AB har köpt en ny  
Scania R450 LB6x2*4 med byggnation 
från PLS.

Zenno Transport AB har köpt en ny 
Scania R520 LB6x4 med byggnation från 
Fegen till sina timmertransporter.

Börjes Logistik & Spedition AB har köpt 
en ny Scania R 520LB6x2MNB. Skåpet 
är levererat av OF Ekeri AB.

VB Budfirma har köpt en ny Scania P250 
4x2. Bilen är en Scania Komplett distribu-
tionsbil med PLS-skåp.

Profisol AB har köpt en ny Scania G280 
LB4x2MNB, utrustad med ett skåp från 
PLS.

Börjes Miljötransport AB har köpt en ny 
Scania P320LB6x2*4MNB. Byggnationen 
har GEESINKNORBA gjort.

Sjögrens Åkeri AB har köpt en ny Scania 
R 580 LB6x2*4MNB. Byggnation av: 
Limetec. Lackad av: Sunnerbo Lackering.

Stema Transport i Växjö AB har köpt 
en ny Scania R 490 LB6x2*4MNB med 
byggnation ifrån Lagab i Laholm.

William Johannissons Åkeri AB har köpt 
en ny Scania R 490 LB6x2*4MNB med 
byggnation ifrån Lagab i Laholm.

Widéns Åkeri i Kalmar AB har köpt en ny 
Scania R490LB8x4*4MNB. Byggnation 
av Limetec i Finland.

Bärgning & Transport i Kalmar AB har 
köpt en Scania P320LB4x2HNB med 
byggnation från Omars i Italien.

JRAB har investerat i en ny Scania R490 
8X4*4. Grävsugsbyggnationen är från 
Tyskland.

Bröderna Andersson i Ryssby AB har köpt 
en ny Scania R730 LB6X4. Byggnation: 
Bergs Fegen. Lack: Ryssby Lackering.

Företagsservice i Kalmar AB  har köpt en 
Scania R450 LB8x4*4HNB med HIAB 24T 
Lastväxlare ADR, byggnation Jämjö-Flak.

Anders Sigfridssons Åkeri AB har köpt en 
ny Scania G490 6x2*4.

Nässjö Budservice AB har köpt en ny 
Scania R410LA4X2 dragbil. Nr 72 av  
125 års jubileumsmodellen.

Rosenlunds Åkeri har förnyat sin fordons-
park med 2 st distributionsbilar, Scania 
P360 DB4x2 med byggnation från Närko.
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Nyleveranser
2016

Juni-Okt
NKS Åkeri AB har köpt ett nytt ekipage. 
En Scania R520LB6X2*4 med en skåps-
byggnation från Limetec.

Vigo Edbergs Transport AB har köpt en 
Scania R580LB8x4*4HNB (jubileums- 
modell) med dumper och plogutrustning. 

Zenno Transport AB har utökat sin for-
donspark med en ny Scania R520 LB6x4 
med byggnation från Fegen.

Rosenlunds Åkeri har förnyat sin fordons-
park med en Scania P360 DB4x2 med 
byggnation från Närko.

Rosenlunds Åkeri har förnyat sin fordons-
park med en ny Scania P360 DB4x2 med 
skåpbyggnation från Närko.

Jönköpings Entreprenad och Markbygg-
nads AB har investerat i en ny Scania 
R450 8x4*4 kran & lastväxlare.

Skogströms Åkeri i Alvesta har köpt en 
ny Scania R450 6x2*4. Byggnationen 
utfördes av Norfrig i Tomelilla.

Växjö Åktrans AB har köpt en ny Scania P 
370 LB6x2*4HNB.  Byggnationen utfördes 
av JOAB i Blomstermåla.

Kim Persson har investerat i nya Scania 
R520 LB 8X4*4HNB.

Räddningstjänsten i Eksjö har köpt en ny 
Scania P280LB4x2 med en Allison auto-
matlåda & en lastväxlare från JOAB.

MNT Småland AB har köpt en ny Scania 
P450LB6x2MNB. Skåpbil med lift och 
lucka.

C Johansson Växjö AB har köpt en ny 
Scania R490 6x2*4MNB. Byggnationen 
utfördes av PLS i Rydaholm.

Billafrakt AB och Lindman & Pettersson 
Transport AB har investerat i nya Scania 
R450 LA 6x2/4MLB.

Garmento AB i Växjö har investerat i en 
ny Scania R 450 LA 6x2MNA.

Rosenlunds Åkeri har köpt en ny Scania 
R450 LB6x2*4 med växelflaksrede från 
GEHAB.

Rosenlunds Åkeri har köpt en ny Scania 
R450 LB6x2*4 med växelflaksrede från 
GEHAB.

Rosenlunds Åkeri har köpt en ny Scania 
R450 LB6x2*4 med växelflaksrede från 
GEHAB.

Atteviks Älmhult 
Tel: 0476-511 15

ett kvalitetsbegrepp

Atteviks Transportbilar erbjuder Scaniakunder en helhetslösning.
Vill du ha ett bekymmersfritt bilägande handlar det naturligtvis först och främst om att välja en bil med bra  
kvalitet. Som motsvarar dina behov. En transportbil från Volkswagen till exempel. Det finns mer som kan göra din 
vardag enklare och bekvämare. Genom All-in får du, förutom garantier, även finansiering, service och försäkring.  
Allt på en faktura med en månatlig betalning som innehåller det viktigaste.

Caddy Skåp TDI 75 hk inkl. All in

fr. 2 028 kr/mån*
Ord. pris fr: 148 000 kr

Attevikspris fr: 134 600 kr

Crafter 35 Skåp 109 hk inkl. All in

fr. 3 046 kr/mån*
Ord. pris fr: 248 600 kr

Attevikspris fr: 216 602 kr

Amarok 180 hk Automat inkl. All in

fr. 3 494 kr/mån*
Ord. pris fr: 299 900 kr

Attevikspris fr: 266 911 kr

Transporter skåp 102 hk EU6 inkl. All in

fr. 2 888 kr/mån*
Ord. pris fr: 243 440 kr

Attevikspris fr: 216 982 kr

Caddy Maxi Life TDI 150 hk DSG 4M inkl. All in

fr. 2 950 kr/mån*
Ord. pris fr: 265 800 kr

Attevikspris fr: 239 220 kr

Multivan Comfortline TSI 150 hk inkl. All in

fr. 2 757 kr/mån*
Ord. pris fr: 265 800 kr

Attevikspris fr: 236 562 kr

*Moms tillkommer på alla priser. Leasing 36 månader, 20% i första förhöjd leasingavgift. Restvärde 50%. Priserna gäller för kunder som äger en Scania från Atteviks Lastvagnar. Vi lämnar gärna förmånlig offert även på 
övriga transportbilar. Vi reserverar oss för felskrivningar. Erbjudandet går ej att kombinera med andra avtal eller rabatter.

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

Atteviks Ljungby 
Tel: 0372-267 75
Atteviks Nässjö 
Tel: 0380-55 63 20

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

Innehållsdeklaration All-in.

• Team Transportbilar
• 3 års garanti
• MaxiMil driftgaranti
• MobilitetsGaranti
• 12 års garanti mot genomrostning
• Volkswagen Vikarie
• Förmånlig märkesförsäkring
• Service- och underhållsavtal
• Leasing med fast månadskostnad

• Allt på en faktura
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I slutet av oktober var det dags för årets Scaniakaravan 
som rullade runt på ett 50-tal platser i Sverige. För 
Atteviks Lastvagnars del startade den i Ljungby den 
18 oktober och avslutades i Tranås den 27oktober. 
Intresset var jättestort.

En viktig anledning till det stora intresset var förstås att 
man nu för första gången kunde känna på de nya Scania-
modellerna som presenterades i somras.
 - Det här har gått väldigt snabbt, säger Peter Andersson, 
Scanias regionchef i södra Sverige för privata återförsäljare. 
 Peter har varit med under hela karavanen och har kunnat 
konstatera att intresset för att prova på de nya modellerna 
varit enormt.
 - Ofta har vi haft ett par timmars väntetid för att komma 
intill och provköra.
 
Leveranser redan i december
Första gången de här bilarna kunde ses av en större 
allmänhet var på visningen den 23 augusti i Paris som också 
sändes via internet. Nästa dag visades de för första gången 
för den viktigaste målgruppen - åkare och chaufförer - på 
Elmia Lastbil, och där var trängseln stor för att komma intill 
och få en närmare titt på dem.
 - Direkt efter Elmia gick bilarna vidare till påbyggare för 
att kompletteras inför den kommande Scaniakaravanen.
 Här visades fem olika ekipage - en S730 med skåp, en 
R450 med skåp, en R500 6x2 timmerbil, en S730 dragbil 

och en R500 skåpbil.

Stort intresse för provkörning
I Scanias fikavagn där det serverades kaffe och kakor fick 
man notera sig på en kölista om man var intresserad av att 
provköra något av ekipagen. 
 En av provkörarna var Mikael Helgesson från Hurtigs 
Åkeri som fick ta en tur i sällskap med Scanias Peter 
Andersson som berättade om alla viktiga nyheter. Några var 
naturligtvis helt uppenbara, t.ex. den förbättrade komforten 
och sikten, framför allt närsikten. 
 - Komforten är ju fantastisk, vad den drar bra och vad 
den växlar mjukt, var några av Mikaels kommentarer. Det 
är ju som att köra en personbil.
 Peter förklarade bl.a. att det där med växlingen berodde 
på en ny växellåda som kan växla upp till sex gånger 
när den tidigare växlade två. Det är bra framför allt för 
bränsleekonomin.
 Han berättade också att framgångarna med hytten till 
viss del beror på att Porsche varit inblandade. 
 - De gör ju inga lastbilar, men är fantastiskt duktiga på 
konstruktion.

Fjärr- och dragbilar först
Redan strax efter Elmia kunde man börja speca bilar efter 
eget tycke och de första kundbilarna kommer att kunna 
levereras redan i december. 
 - Bilarna finns ännu inte i riktigt alla utföranden, säger 

Premiärvisning augusti, leverans december Peter Andersson. Först ut är fjärr- och dragbilar med S- och 
R-hytt. Det är oftast dessa chaufförer som tillbringar längst 
tid i sina bilar och där är komforten viktigast.
 I Södertälje pågår produktionen av de nya modellerna 
för fullt. Här tillverkas nu de nya Scaniamodellerna för hela 
Europa, medan fabrikerna i Zwolle och Angers tillverkar 
övriga modeller.
 Om något år är nästa fabrik klar att börja producera de 
nya modellerna och om ca två år är alla fabriker igång och 
de äldre modellerna utgår ur produktionen.

Hög efterfrågan
- Vi har haft en väldigt hög efterfrågan på de nya modellerna, 
avslutar Peter Andersson.
 - Det känns fantastiskt bra. Vi har ju varit bra även 
tidigare men nu finns det ingen annan bil som kommer i 
närheten.

Peter Andersson (Scania) tillsammans med Mikael Helgesson.
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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 2 januari 2017 vill vi ha din lösning.

Fråga 1: 
Den nya Scaniabilen har testats 
i praktisk körning världen över. I 
ungefär hur många km?
1. 500 000, X. 1 miljon, 2. 1,5 miljon

Fråga 2: 
På 70-talet började JRAB med egen  
produktion av något. Vad? 
1. Containers, X. Kranar,  
2. Slamsugare

Fråga 3: 
Vilket år startade Georg Gustavs-
son sitt åkeri? 
1. 1939, X. 1942, 2. 1948

Fråga 4: 
Scania har ett antal kundlöften som 
återförsäljarna ska uppfylla. Hur 
många är det?
1. 11, X. 14, 2. 15

1 X 2

1

2

3

4

Rätt svar i tävlingen #2, 2016
Fråga 1: 
OVE HJ
Fråga 2: 
Solberga 
Fråga 3: 

40 år
Fråga 4: 

Tomburkar

GRATTIS!
Vinnarna i tävlingen #2, 2016

Clas Engström, Nässjö
Magnus Schreiber, Eneryda

Ulf Lindbom, Vaggeryd
Göran Åkesson, Månsarp

Berit Edvinsson, Huskvarna

Lösningen insänd av:

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

Tävling

BEG. CENTER i Jönköping och Kalmar

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

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

Kundresa med Atteviks till Hannover
Den 23-25 september andordnade Atteviks en kundresa 
till Hannover och den årliga mässan.

Med på resan var 38 personer från bl.a. Jönköping, Växjö, 
Kalmar och Ljungby. Vi tog oss med buss och färja till Tysk-
land där vi övernattade på hotell Intercity Hauptbahnhof. 
Hela lördagen spenderade vi på mässan i Hannover innan 
vi på söndagen åkte hemåt igen (med ett litet stopp vid Bo-
ardershop). Tack alla som var med för en trevlig helg!

Vinnarna i bussens frågetävling. 1:a-priset tog Filip Trulsson (mitten),  
övriga vinnare var Martin Gröön (vänster) och Manne Andersson (höger).

Scania R520
Årsmodell: 2014
Miltal: 389 000 km

Begagnat med garanti

Scania R490
Årsmodell: 2015
Miltal: 1 000 km

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
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Nya globala standarder & Flexibla underhållsplaner
Scania, som ett globalt företag har under många år haft en Global Strategi när det gäller utveckling och 
produktion av lastbilar, bussar och motorer. På samma sätt har man nu från central nivå definierat en Global 
Strategi för Servicemarknad. Ur ett kundperspektiv måste vi i framtiden bli mer konsekventa både i våra 
servicemarknadserbjudanden och den kvalitet vi erbjuder. När vi nu lanserar ett nytt underhållsprogram strävar 
vi efter att lansera detta som en Global Service med ett globalt perspektiv och ett strukturerat arbetssätt genom 
hela organisationen.

De nya globala standarderna handlar mycket om hur vi på servicemarknaden kan göra saker för att förbättra oss, och 
förenkla vardagen för våra kunder med bland annat effektivare planering. Ett exempel på detta är att vi kommer att kalla 
in bilar för underhåll ca 20 dagar innan underhållet ska utföras för att vi gemensamt kan få en effektivare planering och 
få ut bilarna på vägen snabbare. I samband med att vi ringer och bokar in bilen för underhåll så går vi innan samtalet 
igenom bilens driftdata genom fjärravläsning för att se om det finns några felkoder eller om t.ex. bromsarna börjar 
bli slitna och behöver bytas i samband med underhållet, helt enkelt en hälsokontroll, allt för att minska oplanerade 
driftstopp.

Våra lastbilar har utvecklats mycket under de senaste årtiondena och vi har idag en mycket mer avancerad produkt 
än för 25 år sedan. Vårt underhållsprogram utvecklades för 3-serien och det ser i princip likadant ut idag där de olika 
underhållsaktiviteterna paketeras till 4 olika block; XSML. Som ett steg i detta så kommer vi under närmaste tiden att 
börja erbjuda våra kunder Flexibelt underhåll vilket bygger på att man hämtar driftdata från fordonets Communicator. 
Programmet har också flera mindre moduler som kan kombineras på ett mer flexibelt sätt än tidigare. Beroende på hur 
fordonet används anpassas varje underhållstillfälle för att varje komponent ska få optimalt underhåll. Vilket i praktiken 
innebär att istället för att utföra tillsyner på bestämda intervall så kommer fordonet bli kallat till verkstaden när driftdata 
indikerar på att det finns underhållsbehov så de tillsyner som finns idag (XSML) kommer för de kunder som önskar 
ersättas av ett Flexibelt underhåll. 

Resultatet av detta är att varje fordon får exakt det underhåll som krävs och genom det får bilarna maximal tid på vägen 
där kunderna tjänar sina pengar.

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

Peter Friman
036-34 89 07

Ola Sivertsson
0470-75 31 66

Mats Petersson
0480-48 00 62

INFORMATION från servicemarknaden

Julklappstips!
Scania R730 Timmerbil (skala 1:25)
Art.nr. 2560954

Pris: 420 kr + moms


