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Med över en halv miljon besökare i månaden är det kanske inte så konstigt att nästan alla bilhandlare i Sverige
väljer att visa upp sina objekt hos oss. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig sälja fl er bilar, kontakta oss på
08 - 732 28 00 eller besök bytbil.com/produkter för mer information. Vi hörs! / Teamet på Byt Bil.

Bytbil_Motorbranchen 220x285.indd   1 2015-11-20   15:44



 4 MOTORBRANSCHEN 12 .2015

När bilarna rullar bra
gör Sverige det också!
DET DRAR IHOP sig till en summering av året och 
vi kan väl inte annat än glädja oss åt ett fantas-
tiskt bilår, kanske kommer vi att se all time high-
siffror på personbilssidan. Alla segment verkar 
ha haft ett bra år, även lätta transportbilar och 
tunga lastbilar/bussar och detta samtidigt som 
begagnatlagren varit i ordning. På vissa håll är 
det till och med så att man har begagnatbrist och 
det är en ovanlig kombination i samband med 
försäljningsrekord på nya bilar.

Vi i branschen funderar ju lite på faktorerna 
som kan ligga bakom för att använda som bas för 
prognoser. Helt klart är att vårt speciella ränte-
läge har haft stor inverkan, men även det faktum 
att ”AB Sverige” går bra påverkar företagandet. 
Det tillsammans med att privatpersoner som äger 
sina bostäder upplever sig ha råd att byta bilar i 
ett läge med förväntad värdering av bostäderna. 

MEN I VÅR jämförelse med rekordåret i slutet av 
1980-talet får vi inte heller glömma bort att vi 
som nation är cirka en miljon fler invånare än 
toppåret. Det märks eftersom hela vårt rullande 
bilbestånd ökar parallellt med mängden körkort; 
det finns ingen ”peak car” utan bilen är en 
förutsättning för att Sverige ska gå bra. Glädjande 
ser vi också att branschens lönsamhet ökar, dock 
fortfarande på låga nivåer och inte alls enligt 
Dagens Industris rubriker om jätteklipp.

Vi måste i vår hårt konkurrensutsatta bransch 

fortsätta att titta på varje del i processen och 
förbättra och påverka det vi kan. Något som detta 
nummer pekar på specifikt är ju ersättningarna 
för framför allt administrativa delar på garantiar-
beten och nu specifikt inom kedjeverksamheten. 

Sammantaget ser vi inom bilbranschen ljust 
även inför 2016, vi har bra orderstockar och kon-
staterar att bostadsmarknaden fortsätter starkt 
tillsammans med Riksbankens räntepolitik och 
inflationsmål.

DET SOM SKAPAR osäkerhet är den parlamen-
tariska situationen med mycket osäkerhet inom 
regelverk – miljö, tjänstebilar, bränsleskatter med 
mera och nu också ett försvagat förtroende för 
regeringens politik utan formell decemberöver-
enskommelse med alliansen.

Så låt oss avsluta starkt för att få lite välbehöv-
lig jul- och nyårsvila och så siktar vi på ett bra 
2016.

Vi inom MRF ska finnas där för att bidra 
genom att bevaka, påverka och informera. 

MRF – för bilbranschens bästa!
 

Henric Widén
Annonser & prenumerationer
08-701 63 17
marknad@motorbranschen.se

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

Postadress Motorbranschen, Box 5611, 114 86 Stockholm  Tel 08-701 63 12  E-post redaktionen@motorbranschen.se

MOTORBRANSCHENS 
RIKSFÖRBUND

”Vi är en miljon 
fler invånare, 

bilbeståndet ökar 
liksom körkorten …”

Ing-Cathrin Nilsson
chefredaktör och ansvarig 
utgivare 
0733-44 80 26
ing-cathrin@motorbranschen.se

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

Medlem i Sveriges tidskrifter  Tryck: Ljungbergs Tryckeri TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

Omslaget i det här numret är taget av fotograf Anna 
Rehnberg som är mångårig medarbetare i Motorbran-
schen, boende i ”Volvoland”, dvs Torslanda och tränar 
bland Volvoanställda på Sörredsgården. Dock kör hon 
japanskt, stuvar in fotoutrustningen i en hundbur som 
upptar det mesta av bagageutrymmet. ”Bäst med job-

bet är alla världar man får inblick i och mötena med alla fantastiska 
människor som man får vara kreativ tillsammans med.”

MRF:s vd har ordet
2

För insänt, icke beställt material ansvaras ej. 
Utbetalat arvode inkluderar Motorbranschen rätt till 
elektronisk publicering. Citera oss gärna men ange 
Motorbranschen som källa. Eftertryck av text och 
bilder är förbjudet.

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR
Annika Creutzer, Maria Eriksson, 
Marianne Sterner, Nellie Pilsetnek, 
Peter Lorin, Rickard Jakbo, Thomas 
Drakenfors

KRÖNIKÖRER
Anders Parment, Jürgen Hilke

FOTOGRAFER
Bobo Olsson, Camilla Lindqvist, 
Fredrik Stehn, Jeanette Larsson, 
Peter Jönsson

KORREKTUR
Hans Bister

Ingrid – din coach 
inom bilfinansiering

Ingrid Malmström
Partner Support 
Tel: 010-156 14 76

Första bilen: Folka 1300
Drömbil: Mini Clubman
Arbetat med bilfinansiering: 28 år
Dold talang: Familjen utmanar mig 
inte i frågesport…

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

Men kanske dyker frågor upp som rör avbetalningstid, rest-
värden eller kreditbedömning – när kunden sitter framför dig? 
Då finns vi på Partner Support på plats för att stötta dig och 
göra affären möjlig.
 
Du kan bilar och vi kan finansiering. Men med vår långa erfa-
renhet vågar vi påstå att vi kan och gillar bilar också. Ring mig 
eller någon av mina kollegor, vi ser fram emot ditt samtal!

Gör det möjligt
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POLITIKERLÖFTE:

VINTERMÖRKRET GER ingen direkt 
tröst till VW-handlarna som ser 
få ljusglimtar i rapporterna om 
koncernens förluster, besparingar 
och CO2-utsläpp. 

– Det är ingen rolig tid, men 
det går förvånansvärt bra. Order-
ingången är stark både för nya 
och begagnade bilar, med speci-
ella åtgärder för begagnat, säger 
Pontus Lövrup, vd för återförsäl-
jarföreningen.

Nya begkunder som kräver 
åtgärd får fem års fabriksgaranti 
i stället för två år och VW bjuder 
på en service i samband med 
uppdateringen. De som redan har 
en drabbad bil får nöja sig med en 
uppdatering. 

I USA får alla berörda bilägare 
1 000 dollar på ett Visa-kort och i 
verkstadscheckar och 2 000 dollar 
i bonus om de vill byta bilen till 
en ny.

– I USA blir det stora ingrepp 
på alla bilar och kunderna drab-
bas hårdare, säger Pontus Lövrup.

Enligt Financial Times har 
tyska transportmyndigheten 
informerat att 540 000 av de tyska 
2,4 miljoner berörda fordonen 
kräver större åtgärder.

Hur är det i Sverige?
– Vi vet inte, men jag gissar 

att proportionerna är ungefär 
samma, säger Lövrup.

Det innebär i så fall att en 
femtedel av berörda 230 000 bilar 
från VW-gruppen skulle behöva 
större åtgärder. 

Från januari börjar svenska ÅF 
åtgärda de bilar som behöver upp-
datering. Efter sommaren inleds 
arbetet med bilar som kräver 
tekniska ingrepp.

– Inga kundbrev skickas ut 
förrän allt är säkrat. Lånebilar och 
komponenter måste finnas, vi vill 
veta vad vi ska göra och kunna 
lägga upp servicen i vår plane-
ring. Också, om personal behöver 
specialutbildas, om vi kan göra 
uppdatering hos kunden, om flera 

bilar kan programuppdateras 
samtidigt. Det kan krävas att VW 
lånar ut teknisk utrustning till ÅF. 

VW-koncernen har presenterat 
kvartalsförluster och sparåt-
gärder. Hur kommer svenska 
ÅF att känna av det?

– Det blir en av de viktigaste 
frågorna att bevaka. ÅF ska inte 
drabbas alls. De resurserna måste 
tillsättas från fabriken. Det är den 
som gjort fel, inte vi.

I samband med att VW infor-
merade om att siffrorna med CO2-
utsläppen på 800 000 bilar inte 
stämde har VW lovat att betala 
skattetillägg i den mån det behövs 
eftersom fordonsskatten, i bland 
annat Sverige, är CO2-baserad.

– Att skattefrågan kom upp nu 
känns lite tungt. Vi försöker trots 
allt att se på de möjligheter som 
åtgärderna ger oss att träffa våra 
kunder och se till att alla får en 
positiv upplevelse, slutar Lövrup. 
2 me

Transportbolag blir ett
Det blir ett enda stort bil-logistikfö-
retag i Skandinavien kvar när de två 
största går ihop. Det är Autolinks 
ägare och ägarfamiljen till Dansk 
Motortransport, Scandinavian Motor-
transport samt Skandiatransport som 
från årsskiftet bildar en koncern.

Ett av skälen till sammanslag-
ningen är att de tre vill förbättra 
lönsamheten och tillsammans ha 
verksamhet i fler länder.

– För bilhandlarna innebär det att 
vi hoppas kunna prestera bättre och 
få fram bilarna på bestämd tid. Alla 
sådana logistiksystem förenklas av 
att vi går ihop, säger Mats Eriksson, 
vd för Scandinavian Motortransport 
och Skandiatransport.

Växer och centraliserar
Holmgrens Bil ska bygga en komplett 
anläggning i Växjö med beräknad 
inflyttning 2017. 

En ny anläggning står klar i 
Värnamo. Där blir det försäljning 
av samtliga märken i Holmgrens-
koncernen, verkstad, skadecenter, 
lackverkstad och däckcenter. 

Verksamheten i Ljungby har 
stängts. 

– Vi ser tydligt ett förändrat möns-
ter där kunderna i allt större grad väl-
jer att köpa sina bilar på större orter, 
konstaterar vd:n Mikael Olsson.

När Björkmans Bils anläggning i 
Skövde köptes fick man möjlighet att 
sälja Fiat-gruppens varumärken.

Från oktober börjar Holmgrens 
även sälja Fiat-gruppens bilar i sina 
anläggningar i Kalmar, Karlskrona 
och Växjö. I september blev de även 
serviceverkstad för Fiat groups bilar i 
Vimmerby.

– Med den utökningen följer vi 
vår strategi; tar vi in ett varumärke 
är målsättningen att vi blir topp tre 
i Sverige med det. Vi bedömer att vi 
kan växa med Fiat på ytterligare ett 
par platser i Sverige, säger Olsson.

Nyligen togs också Bilcirkeln i Hel-
singborg över från Jörgen Armgren 
och Peo Magnusson. Försäljningen av 
Opel och Mitsubishi och servicen av 
Opel, Mitsubishi, Saab och Chevrolet 
fortsätter som tidigare.

Ny Kia-ÅF i Köping
Framtida Bil i Köping har blivit ny 
återförsäljare för Kia. Sedan tidigare 
säljer de Citroën och Toyota och 
har även serviceverkstad för de tre 
märkena.

”Handlarna ska
inte drabbas alls”

I början av oktober hade Upp-
lands Motor i Uppsala besök av 
gymnasieminister Aida Hadzia-
liac (S), varför?
– Hon hade hört talas om vår 
lärlingsutbildning med elever från 
fordonsteknisk utbildning. Gymna-
sieskolan anser att vår arbetsplats 
är den den bästa lärlingsplatsen i 
Uppsala och det hade hon hört talas 
om. Vi är förstås väldigt stolta. Det 
var anledningen till att hon ville 
göra ett besök hos oss, säger vvd 
och platschef Peter Wiklund.

Vad gör ert system så bra?
– Vi är kanske mer aktiva än 
många andra. Vi har en anställd på 
halvtid som heter Roine Tibblin 

och som i princip bara tar hand 
om lärlingar, sköter kontakterna 
med skolan och agerar handledare. 
Det behövs eftersom vi har ett rul-
lande system med tre fyra lärlingar 
i gång samtidigt.

– En fördel är att vi får en bred 
bas att rekrytera från. Många av 
lärlingarna anställs hos oss efter ut-
bildningen eftersom de har skolats 
in på vårt sätt att jobba. 

Var minister Hadzialiac nöjd 
med besöket?
– Hon hade avsatt 30 minuter men 
stannade över en timme, så jag tror 
hon var nöjd. Hon träffade bland 
annat en av våra lärlingar som 
berättade hur han jobbade. 2  me

3-4 lärlingar 
lockade besökare

VEM KOM?

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

”Vi kommer att driva frågan om 
studielån för körkortslektioner”
Sten Bergheden (M), ledamot av Trafikutskottet

Peter Wiklund.

Vässades att möta 
kunder och medier
Kundrelationer och krishantering – nästan 
samma sak, enligt Kjell-Åke Fyrgård som 
drillade branschfolk på MRF-kursen ”När 
det hettar till” nyligen. Det handlade om 
kommunikation, väldigt mycket om att 
lyssna och fråga och förstå sig på männ-
iskor. Med entusiasmerande driv pläderade Fyrgård öppenhet, ärlighet och medve-
tenhet. På bilden flankeras han av Tina Wallin och Magnus Lindén från Engströms 
Bil samt t h Dan Olsson, MRF, och Sandra Ljunggren från Motordepån.

DIESELGATE

Tungt, tycker Pontus 
Lövrup, om skattefrå-
gan som lök på laxen.

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

Nya Fasep V648i-Touch
är en äkta italiensk
kvalitetsprodukt med
de modernaste finesserna
som automatisk laser-
inläsning av hjulets alla
mått och rekordsnabbmått och rekordsnabb
balansering!

 22” Touchskärm!
 Bra arbetsbelysning både i och ovan hjulet!
 Rekordsnabb inmätning med laser och sonar!
 Alltid perfekt resultat med laserindikering för
    både slag och klistervikter!
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Front 
2

MOMSBEDRÄGERI

Miljonhärva 
uppnystad

DET ÄR VIKTIGT att varna andra 
handlare, tycker Mats Berntsson 
på Skatteverket. 

– Nu har vi informerat några 
andra Mercedeshandlare och de 
kommer i fortsättningen ta ut 
moms vid försäljningstillfället. 
Men det är därför troligt att be-
dragarna försöker köpa bilar hos 
återförsäljare av andra märken i 
stället. Det är oerhört tråkigt när 
seriösa handlare drabbas så här, 
säger han.

Under 2011–2014 har Hedin 
Bil sålt 15 bilar till personer i 
Norge. Enligt vägtrafikförord-
ningen är det tillåtet att ansöka 
om tillfällig registrering. Villkoret 
är att ägaren är stadigvarande 
bosatt utanför EU. 

Men handlaren måste inom 
sex månader kunna visa att bilen 
har förts ut och registrerats i 
ett land utanför EU, annars blir 
vederbörande ansvarig att betala 
momsen. 

– Dessa bilar har sannolikt inte 

ens körts över gränsen till Norge, 
eftersom ägarna då hade riskerat 
tull och skatter. I stället har bi-
larna registrerats i Sverige efter en 
kort tid och i många fall tillfälligt 
i Tyskland för att sedan säljas vi-
dare till släktingar i Sverige, säger 
Mats Berntsson.

MÖJLIGHETEN ATT sälja en bil 
utan moms tillkom för många år 
sedan när amerikanska turister 
köpte Volvo och Saab i Sverige 
och ville köra omkring i landet 
innan de tog hem bilen. För ett 
tiotal år sedan uppmärksammade 
Skatteverket att flera fuskade med 
momsen eftersom bilarna inte 
lämnade Sverige utan återregist-
rerades här inom någon vecka. 

Seriösa handlare klagade och 
för några år sedan togs regler 
fram för att stoppa fusket. De 
innebar att säljaren får stå för 
momsen om han inte kan visa att 
bilen förts ut och registrerats i ett 
land utanför EU. 

– Ett sätt att försäkra sig om att 
inte bli lurad är att ta ut moms 
vid försäljningstillfället och betala 
tillbaka den först när man får 
bevis för att bilen registrerats 
utanför EU, säger Berntsson.

HEDIN BIL har infört just sådana 
regler.

– Numera tar vi ut moms som 
pant och betalar tillbaka den när vi 
fått fullständiga dokument som vi-
sar att bilen förts in i Norge. Sedan 
hänvisar vi alla exportaffärer till en 
expert i vår administration och till 
våra filialchefer i koncernen, säger 
Jörgen Loikas, operativt ansvarig 
för bilkoncernen.

Har reglerna varit otydliga eller 
hur har det här kunnat hända?

– Det är alltid lätt att säga i 
efterhand att reglerna har varit 
otydliga, men vi har 270 säljare 
och det här har slunkit igenom på 
något sätt, säger Jörgen Loikas. 2 

 me

Hedin Bil i Göteborg lurades att 
sälja momsfria Mercedesbilar till 
 bedragare med adresser i Norge; 
 bilarna kördes aldrig över gränsen. 
Nu krävs bilfirman på över en miljon 
kronor av Skatteverket.

Mazda-kompletteringar
Torvalla Bils Värmdö-anläggning i 
Gustavsberg har nyligen tagit upp 
Mazda som komplement till Fiat och 
Jeep. Det 600 kvadratmeter stora 
bilhuset öppnades våren 2015 och 
säljer endast nya bilar. Torvalla Bil 
har även anläggningar i Haninge och 
Sätra i södra Stockholm och repre-
senterar även Abarth, Kia och Suzuki.

Åkessons Bil i västgötska Götene 
mellan Mariestad och Lidköping/Ska-
ra säljer och servar numera också 
Mazda förutom Honda. Företaget 
säljer i dag cirka 1 500 bilar per år.

Tillväxt i Enköping
Bilforum Alf Johansson i Enköping 
och Kungsängen kompletterade 
nyligen sin märkespalett med Kia. 
Sedan tidigare säljer man även Opel, 
Mazda, Subaru, Peugeot, Isuzu, Opel 
trp och Peugeot trp och är dessutom 
auktoriserad verkstad för Saab.

Service nattetid
Mechanum i Partille och Malmö 
erbjuder nattlig service för person-
bilsägare. Kunden kan lämna in sin 
bil efter arbetsdagens slut, få en 
lånebil och hämta sin nyservade bil 
nästa morgon.

– Vi hade en provperiod i våras i 
Malmö och det visade sig vara en av-
görande serviceförbättring, framför 
allt för hantverkare och företag med 
rörlig servicepersonal som behöver 
bilarna under hela arbetsdagarna, 
säger vd:n Mikael Rasmusson,

Under testperioden servades i 
snitt tio bilar per natt. Inför perma-
nentandet har fyra nya mekaniker 
rekryterats.  

4 106
ärenden har Dan Olsson 

företrätt motorbranschens 
intressen i hos Allmänna 

reklamationsnämnden. Han 
leder stort MRF:s representa-
tion i nämnden som i arbetstid 

kräver cirka 60 arbetsdagar 
om året. Sju sakkunniga MRF-

experter varvar uppdragen 
som sakkunniga branschfö-

reträdare. Sedan 1998 har de 
deltagit i sammanlagt 12 603 

ärenden.

Mats Berntsson, Skattteverket.

Förseningar av Lada
Ladas planerade relansering på den svenska marknaden dröjer ännu en tid.

Tidigare i år var beskedet från det nystartade importbolaget och general-
agenten Lada Scandinavia att ”omstarten” skulle ske under hösten 2015.

I dagsläget vill marknadschefen Jan Berger inte säga något konkret om 
när den omtalade storsatsningen på den svenska – och även norska och finska 
– marknaden ska bli verklighet. Han ber i stället att få återkomma när han har 
konkreta besked att ge.

Lada har i dagsläget endast en handfull svenska återförsäljare, som i prak-
tiken nästan enbart säljer den legendariska fyrhjulsdrivna klassikern Niva, 
som tillverkats i stort sett oförändrad sedan 1976. Niva fick dock helt nyligen 
sin första ”facelift” på 39 år.

De Sverigeaktuella modellerna Kalina, Granta (sedanversionen av Kalina) och 
Priora är ännu inte officiellt prissatta, men tros komma att få ett startpris kring 
cirka 100 000 kronor. Den helt nya Vesta-modellen började tillverkas i slutet av 
september och lär sannolikt också bli Ladas viktigaste modell på den svenska 
marknaden. Sedan 2008 ägs Lada/AvtoVAZ till 25 procent av Renault-Nissan 
och har på senare år även delvis samarbetat med General Motors.

Låg kvalitet och brist
på delar till fyrhjulingar
När Bilprovningen besiktigar 
fyrhjulingar underkänns sex av tio. 
Ofta beror det på anmärkningar på 
halvljuset eller att varningstriangeln 
saknas, men också på brister på 
spindelleder, styrleder och hjullager.

– Många fyrhjulingar har dålig 
kvalitet. Det är stor skillnad på de 
som tillverkas av Honda, Kawa-
saki och Yamaha och på de billigare 
asiatiska kopiorna, säger Morgan 
Isacsson, teknisk sakkunnig på 
Bilprovningen.

Det finns 45 000 registrerade 
fyrhjulingar som besiktigas efter 
fyra år. 

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

VI HAR INTE
UPPFUNNIT HJULET 

– BARA ETT ENKLARE 
SÄTT ATT BESTÄLLA. 

Nordic Wheels AB, ingår i Nokiankoncernen | 054-14 16 00 | www.nordicwheels.se

Vi förenklar din däcka� är!

Utveckling behöver inte bara handla om att uppfi nna 
nya saker. Ibland är nya sätt att använda, eller hantera 
gamla saker, minst lika nyskapande. Hjulet uppfanns 
för ca 5.000 år sen, men inte förrän ganska nyligen 
kom vi på hur man hjälper bilföretag att välja ut och 
snabbt beställa hjul riktigt enkelt. 
För via vår jättelika databas och överskådliga webb-

plats, är det nu busenkelt att hitta olika däck/fälg-
kombinationer, bara genom att ange modellkod eller 

regnummer. Vi presenterar de olika alternativen med bild 
och pris. Sen är beställningen bara ett par klick bort. Betydligt 
snabbare än på stenåldern alltså! 
Nordic Wheels fi nns till för att förenkla livet för dig 
som säljer bilar med utrustning. Saknar du t ex 
lämpliga vinterhjul i ditt eget beställningssystem, 
kan du enkelt länka in på vår webbsida. 
Har du svårt att snabbt få ihop rätt däck med 
rätt fälg till rätt bilmodell – och dessutom få ihop 
a� ären? Då är du välkommen att höra av dig.
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NAIAS, North American international auto show
16-24 januari, Detroit
Detroit, still going strong som ett bilindustrins nav, åtminstone på 
utställningsgolvet. Här duggar världspremiärerna tätt och inte minst 
sevärt är galleriet med ultralyx-bilar, bland andra Aston Martin, Bentley, 
Ferrari, Lamborghini, Porsche och Rolls Royce
www.naias.com

Washington Auto show
22-31 januari
Kanske kombinera ett besök på Naias med bilsalongen i Washington som 
i år växer från fem till tio dagar och ska visa mer än 700 nya märken och 
modeller från minst 42 tillverkare på Walter E. Washington Convention 
center.
www.washingtonautoshow.com

MRF:s Lack- och skadeträff 
23 januari, Frösundavik
Årligt seminarium för plåt-, lack- och plastföretag, i år med leverantörs-
mässa. Öppen även för icke MRF-företag.

Stora Infradagen 2016
29 januari Stockholm
Tioårsjubileum för konferensen för samhällsbyggare, Näringslivets hus. 
Avslutas med middag på Vasamuseet. Program för medföljande.

Autogloben 
3–4 februari, Stockholm Globe 
Arenas
Ny mässa och mötesplats för eftermark-
naden med tongivande leverantörer av 
verkstadsutrustning, reservdelar, tillbe-
hör, däck & fälg och lack & plåt. Arrangör 
är Svenska Mässan i samarbete med 
FVU, MRF och DRF. MRF anordnar se-
minarierna ”När sista raden visar svarta 
siffror” och ”Nya riktlinjer för service- och 
skadeverkstäder”. 

Caravan Stockholm
12–15 februari Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och 
produkter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster, 
husbilsskola, föreläsningar och artister.

Genèvesalongen
3-13 mars
Schweiz årliga internationella bilsalong arrangeras i år för 86:e gången. 
Årets grafiska symbol är avtäckt och visar bilden av en mycket sportig 
bil med flödande linjer i brandgula toner.
www.salon-auto.ch

MRF:s förbundsstämma
20 april Clarion hotel Arlanda
Årsstämma med Motorbranschens riksförbund. Som vanligt håller 
Motorbranschens arbetsgivareförbund (MAF) sin stämma vid samma 
tillfälle.

In elit pratumsan ea 
faciduisit in henibh exerci 
et, sim zzrilismod
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DET HAR STÅTT på önskelistan 
länge, nu har Motorbranschens 
arbetsgivarförbund (MAF) gett 
klartecken för att förbereda skolor 
med kvalitetssäkrad utbildning. I 
trådarna håller Caj Luoma, vd för 
MYN och chef för utbildning och 
arbetsmarknad, MAF. Han säger:

– Det känns jättespännande att 
få ta steget in i skolans värld och 
kunna bidra till höjd utbildnings-
kvalitet.

Första steget blir att upprätta att 
kvalitetssystem, en projektledare 
söks.

– Att mäta kvalitet i ett utbild-
ningssystem kan naturligtvis vara 
delikat. Vi har inte slagit fast vilka 
kriterier som ska gälla, men tek-
nikutveckling och fortbildning för 
lärare kommer att bli viktiga delar. 
Och systemet ska kontinuerligt 
utvecklas i takt med branschen.

– Vi har redan kommit rätt 
långt i vårt tänk, bland annat när 

vi tittat på de kvalitetsdrivna col-
lagekoncept som finns inom bland 
annat teknik, el och VVS, så vi 
börjar inte från noll.

DET HANDLAR förstås inlednings-
vis mycket om att implementera 
systemet hos skolorna. Nästa 
hösttermin räknar Caj Luoma 
med att en handfull skolor ska ha 
certifierat sig enligt konceptet. 

– Det kanske inte är realistiskt 
att få med alla skolor, men på sikt 
en majoritet.

MAF har anslagit medel för 
att bygga upp systemet ett par år 
framåt.

Certifieringen blir frivillig, flera 
skolor ska ha anmält intresse. Caj 

Luoma ser två utmaningar: Dels 
att skolorna ser kvalitetssystemet 
som ett stöd och inte som något 
som träs över huvudet på dem. 
Dels att branschen anammar och 
stöttar regionalt och lokalt.

– Systemet ska vara transparent 
och öppet, och utformas i nära 
samarbete med både skolorna och 
branschen. Jag ser gärna att MRF, 
Bil Sweden och återförsäljarför-
eningarna får naturliga roller. 
Och så hoppas jag att den dialog 
om samverkan vi inlett med If 
Metall landar på ett bra sätt, säger 
Luoma.

Begreppet Motorbranschcollege 
är tills vidare ett arbetsnamn. 2  

  icn

Motor-
college 
nära

Sörmlandsnytt
Biltjänsten Håkan Serrander, Kia-
säljare i Eskilstuna, flyttar i decem-
ber till nya större lokaler i Eskilstuna. 
Man lämnar därmed Mobacksgatan 
där den enda kvarvarande bilfirman 
nu blir Peugeothuset/Bilgruppen i 
Mälardalen.

I Håkan Serranders nya bilhus 
blir det som tidigare försäljning av 
Kia, medan Kia-servicen i Eskilstuna 
sköts av Tunavallens Bilservice.

Nytt rekordår för J Bil
Expansiva J Bil aviserar att alla siff-
ror pekar mot ett nytt rekordår.

– Vi har satt en väldigt ”tuff” 
budget för 2015 och ser ut att slå den 
med råge. Mest stolt är jag över att vi 
lyckas uppnå prestationerna genom 
att vara ett värderingsstyrt företag 
där medarbetarnas välmående sätts i 
första rummet. Genom vinstdelnings-
systemet får all personal som gjort 
framgången möjlig också skörda 
frukterna av resultatet, säger vd:n 
John Marnell.

Det har väl inte undgått många 
att företagets kärnvärden stavas 
”Kärlek, energi och dynamik”. Under 
de senaste åren har J Bil gått från ett 
till sex varumärken, från två till fyra 
anläggningar, mer än fördubblat per-
sonalstyrkan och nästan tredubblat 
omsättningen.

Autobutler inför videor
Verkstadsportalen Autobutler börjar 
publicera presentationsvideor för alla 
verkstäder. Via en app och på Youtube 
ska anslutna verkstäder kunna visa 
upp sig via filmer.

Nästa år kan de 
första gymnasiesko-
lorna med transport- 
och fordonsprogram 
bli certifierade mo-
torbranschcollege. 
En efterlängtad sats-
ning från MAF.

J Bils vd 
John  Marnell.

Caj Luoma har nått en milstolpe.

Peter Steiner ska ge 
verktyg för lönsam 
verkstad.

Hos oss får du 
göra som du vill
Det viktigaste för oss på Orio är våra kunder. Därför

är vår målsättning att anpassa vårt erbjudande efter

dig och dina villkor. Vi erbjuder större valmöjligheter

och ger dig friheten att styra dig själv och fokusera

på det som betyder mest för dig.

Vare sig det handlar om reservdelar, logistiktjänster

eller våra andra fördelaktiga mervärdestjänster kan

du alltid lita på att vi gör vårt yttersta. För dig och

din verkstad.

Bli Oriokund redan idag – ett nytt och bättre sätt
att göra affärer. På dina villkor.

Telefon: 0155 24 40 00  /  E-post: info@orio.com  /  orio.com

Exklusiv  
leverantör av
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ÄGARVÄXLING

Alla fick plats på Honda
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Oväntade jobb på ett bräde
Hela hösten har Bilskadecenter i Enköping haft ett jobb som mynnat från samma källa. Sven 
Hivén, berätta!

– Ett företag som målade om skorstenen på värmeverket i Enköping missade att sätta i gång 
en fläkt, med den påföljden att blästringssand spreds vida omkring med vinden. En massa fordon 
i närheten blev ”sandpepprade”. Vi har tagit in några i veckan under hela hösten, det är ett danskt 
försäkringsbolag som hanterar ärendet. Tråkigt för alla drabbade, men ett bra jobb för oss 
förstås.

DET LÅTER SOM en solskenshistoria 
när Niklas Karlsson, vd för Krono-
bergs bilaffär, berättar att han läste 
om den nedlagda Toyota-handla-
ren i Laholm och såg en möjlighet 
att sälja Honda-bilar i Halland. 

Samtalet till platschefen Henrik 
Göransson var välkommet. 

– När vi fick veta vad som var på 
gång valde alla tidigare anställda 
att hoppa av jobberbjudanden för 
att stanna kvar i det som nu heter 
Laholms bilaffär. Vi var ett väldigt 
bra team och alla ville jobba kvar, 
säger Henrik Göransson.

En av de tidigare anställda fick 
jobb på kommunen och en gick i 
pension men resten stannade. En 
tekniker från Toyota i Halmstad 
valde att följa med.

– Nedläggningen av Toyota 
överraskade oss. Vi är glada 
att kunna behålla den tekniska 

kompetensen. Det är svårt att hitta 
bra tekniker. Vi fick också tillbaka 
vår 63-årige verkstadschef som nu 
jobbar som vaktmästare och allt-i-
allo. Vi har jobbat ihop mellan två 
och tjugo år, säger Göransson.

KRONOBERGS BILAFFÄR såg 
en möjlighet att stärka fästet i 
södra Sverige och har nu totalt 
fem anläggningar (Växjö, Ljungby, 
Älmhult, Laholm och Newmanbil i 
Hässleholm). 

– Det här var rena drömmen. Vi 
vill ha exklusiva handlare. Det är 
där vi kan lyckas. Vi fick en bra re-
lation med de anställda direkt och 
läget är otroligt bra, säger Niklas 
Karlsson som driver familjeföreta-
get i tredje generationen.

I skrivande stund finns inga 
Honda-skyltar eller annan expone-
ring på fastigheten, men från första 

januari ska allt vara färdigt. Redan 
första öppningsmånaden i oktober 
såldes tjugo bilar – utan skyltar.

Regionchef Peter Görborn på 
Honda är nöjd med upplägget. I 
riket har Honda en marknadsandel 
på drygt en procent. I Halland, 
utan tidigare återförsäljare, är den 
ännu lägre.

– Det finns en bra planering 
för hur vi ska lyckas sälja bilar i 
Halland från i princip obefintlig 
representation. För att lyckas kom-
mer de anställda att få utbildning 
på Honda, säger Peter Görborn.

När Toyotahandlaren stängde 
hörde många laholmare av sig till 
de anställda. När nu bilhandeln 
öppnat igen kommer många gamla 
kunder tillbaka. Tack vare att 
övertagandet gick så fort hoppas 
Honda-gänget på en bra säljstart.
2    me

När Toyotahandlaren i Laholm lades ner i somras tömdes och stängdes lo-
kalen och personalen fick gå. Nu är anläggningen öppen igen och fylld med 
Hondabilar – och de anställda är tillbaka.

Toyota-teamet som blev ett Hondagäng, fr v Sebastian Asplind, Henrik Göransson, 
Peter Johansson, Patrik Nilsson, Ted Voss, Klas Johansson och Niklas Karlsson.

Folk i branschen
Joachim Lind 
har slutat som vd 
på Ana och blivit 
vd för BMW Bilia 
group i Göteborg. 
Även på Ana 
i Trollhättan 
såldes BMW och Mini efter Saabs 
nedläggning. Under rekrytering-
en av en ny vd där upprätthålls 
tjänsten av ekonomichef Anders 
Hillman.

Markus Lun-
devall, tidigare 
verksamhetschef 
för Isuzu på Olle 
Olsson Bolagen 
blir ny regionchef 
för Hyundai.

Hyundai Bilar 
tillsätter Jör-
gen Wedefelt 
som ny verkstäl-
lande direktör. 
Han tillträder 
vid årsskiftet 
och kommer närmast från rol-
len som försäljningschef inom 
VW-koncernen och Audi. Han har 
också haft ledande befattningar 
inom Toyota Sweden, bland 
annat som försäljnings- och åter-
försäljarutvecklingschef samt 
tillförordnad vd för den svenska 
verksamheten.

På Renault har 
svenske vd:n 
Björn Ågren 
bestämt sig för 
att gå i tidig pen-
sion vid årsskiftet 
efter nära 40 år 

i branschen. På Renault har han 
byggt upp en kompetent säljkår 
och förbättrat relationerna med 
återförsäljarna. 

Han efterträds av Thomas 
Holm som närmast kommer 
från vd-rollen på 
Hyundai Bilar och 
har även varit 
vd för MMC Per-
sonbilar Sverige, 
distributör av 
Mitsubishi.  

Henrik Henriksson tar över 
som ny vd på Scania från års-
skiftet. Han började i bolaget 
som trainee inom management 
1997 och har sedan dess haft 
en mängd olika uppdrag, senast 
som försäljningschef över 
hela koncernen med plats i 
ledningen.

1 www.gesab-sweden.seTel. 08-732 29 00

mer än 30 års erfarenhet

Öppet hus i Vallentuna!

Monter
D17

Besök oss i vår monter 

Okvistavägen 36, 18640 Vallentuna
Tel. 08 732 29 00

Vi bjuder på enklare 
förtäring, visar upp 
produkter och erbju-

der special priser 
som gäller under 

hela mässperioden.

messut-2015.indd   1 13.11.2015   9:38:33
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I STUDIEN Brands of Tomorrow har 
undersökningsföretaget LynxEyes 
listat bilmärkena med bästa förut-
sättningar att möta morgondagens 
marknad. Starkaste varumärken har 
Audi, följt av BMW och Volvo. I botten 
ligger Hyundai, Renault och Ford.

Årets raket är Tesla som tar sig upp 
på en femteplats. Enligt LynxEyes har 

Tesla ”en enorm potential”. 5 procent 
av de tillfrågade rankar Tesla som sitt 
förstahandsval, 65 procent spår att 
Tesla kommer stort i framtiden.

”Men det är inte alltid lätt att ta till 
vara en inneboende potential. Det krä-
ver ett väl genomtänkt och holistiskt 
genomförande i alla led mot slutkon-
sument”, säger Ulf Roberts-Jones, 

bilkategoriexpert på LynxEyes.

UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖRDES 
i början av sommaren, innan VW:s 
avgasmätningar uppmärksammades. 
Men VW hade redan innan fallit från 
femte plats 2014 till plats tretton i år, 
trots god försäljning och bra mark-
nadsandel. Toyota har också fallit, från 

tredje till nionde plats. Mitsubishi, som 
var lägst rankad i fjol, har klättrat sju 
placeringar.

Rankningsmetoden som använts ut-
går från varumärkenas dragningskraft 
bland befintliga och framtida kunder 
jämfört med företagens möjligheter 
att möta efterfrågan. Totalt har 4 200 
personer i tre länder tillfrågats. 2 AC

Tesla spås bli framtidens vinnare 

Morgondagens bilar rankade
Största dragningskraften på morgondagens bilköpare har Audi, BMW och Volvo. 
Tesla seglar upp som ett av de främsta märkena för framtida bilköp. Ford, Renault 
och Hyundai kämpar i motvind. Men god image och potentiella köpare är inte allt. 
Företagen måste också ha förmåga att omsätta detta i riktig försäljning.  

STATISTIK

Audi BMW Volvo Mercedes-
Benz 

Tesla Subaru Porsche Lexus Toyota Landrover
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”Starka återförsäljare väljer de till
verkare som erbjuder bäst villkor” 

I BÖRJAN AV 80-talet kom Jan Carlzons bok ”Riv pyramiderna”. Den 
handlade om att organisationer, för att kunna ge adekvat och bra 
kundservice, måste vända upp och ner på klassisk hierarki; de längst 
ner som möter kunderna ska vara längst upp för de är viktigast.

Nu skymtas en liknande förändring på bilmarknaden. ÅF- grupper 
med allt fler märken och allt fler anläggningar växer. Holm grens, 
Hedin och Bilia till exempel. För dem är verksamheten en portfölj 
med märken och anläggningar. Delar som inte presterar bra byts ut. 

DET NYA SYNSÄTTET innebär att stora starka återförsäljare väljer de 
tillverkare som erbjuder bäst villkor. 

Hur har det kunnat bli så?
Tillverkningsledets överkapacitet och ständiga volymjakt gör det 

möjligt. När en ÅF-grupp har 15, 20 eller till och med 30 procent av 
ett märkes försäljning befästs den omvända ordningen; nu är tillver-
karna i händerna på ÅF, som ju när som helst kan byta ut ett märke 
som inte ger tillräckligt bra villkor. 

De här ÅF-grupperna blir ”mobilitetsnav” och kan med sin mark-
nadsmakt spela ut leverantörer mot varandra, inte bara tillverkare 
utan också försäkringsbolag, däckleverantörer etcetera. De kan tjäna 
stora pengar på provisioner för förmedlade tjänster och åtnjuta höga 
marginaler.

GÅR DÅ DEN traditionella modellen mot sin undergång? Det beror 
på. Är produkten och affärsvillkoren attraktiva, och tillverkaren 
inte tvingar ÅF att överinvestera, har den traditionella modellen 
fortfarande en chans. Med attraktiva produkter kan tillverkaren 
fortfarande styra distributionen.

För tretton år sedan träffade jag vd:n för en växande ÅF-grupp 
i England. Han sa så här: ”Eftersom tillverkarna dikterar villkoren 
får de alltid de återförsäljare de förtjänar. Pressas handlarna och inte 
ges möjlighet att vara lönsamma, kommer de inte att göra sitt bästa 
och varumärket slutar utvecklas. Men om återförsäljarna tillåts vara 

lönsamma kommer de att satsa på kundvård, in-
vestera i människor, verksamhetsprocesser och 

marknadsföring.” 

EXAKT SÅ ÄR det! Märk väl att de senaste 
kontraktsuppsägningarna inte har initierats av 
tillverkare och GA utan av ÅF. Marknadskrafter 

styr och de tillverkare som vill kunna fortsätta 
styra sina ÅF på traditionellt manér måste ha 
goda affärsvillkor för att inte riskera att hamna i 

händerna på växande ÅF-grupper som snabbt 
ökar sin marknadsmakt.

Ombytta roller när stora
ÅF kan diktera villkoren

ANDERS PARMENT är ekonomie doktor, 
forskare och strategikonsult med inriktning 
på bilbranschen.
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Iveco växer och söker nya återförsäljare för Iveco Daily.
Över två miljoner Iveco Daily har sålts runt om i världen och som 
ett bevis för att för våra transportbilar håller högsta klass har nya 
Iveco Daily erhållit utmärkelsen ”International Van of the Year i 
Europa 2015”.

Iveco Daily finns i mer än 8 000 modellvarianter i segmentet 3,5-7,2 
ton och tack vare marknadens enda 8-stegade automatlåda HI-
MATIC har vi på senare tid nått ännu större framgång i Sverige.
 
Nu är vi redo att ta nästa steg i utvecklingen av det svenska 
nätverket. Vi söker därför stabila partners med erfarenhet från 
bilbranschen som är intresserade att bli återförsäljare i eller kring 
följande områden:

• Karlstad •  Västerås
• Örebro • Dalarna

Brinner du för relationsförsäljning har du stora möjligheter att lyckas. 
Bakom dig har du en stabil och flexibel organisation som hjälper 
och stöttar din verksamhets försäljning.
 

Vill du bli återförsäljare för 
årets transportbil i Europa 2015?

CLASS EXCLUSIVE 8-SPEED AUTOMATIC GEARBOX

Iveco är ett märke tillhörande CNH Industrial N.V., som är världsledande inom 
kapitalvarusektorn och noterat på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) 
och på den italienska börsens Mercato Tele matico Azionario (MI: CNHI). Iveco 
utvecklar, till verkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga 
och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon samt fordon för terränguppgifter.

Märkets breda produktutbud omfattar Daily, ett fordon som täcker in fordon i viktsegmentet 3–7 
ton, Eurocargo på 6–16 ton, Trakker (avsedd för terränguppgifter) samt Stralis, båda över 16 
ton. Dessutom tillverkar märket Iveco Astra terränglastbilar, stela och midjestyrda dumprar samt 
specialfordon.

Iveco har nästan 21 000 anställda över hela världen, fördelade på produktionsföretag i 7 länder 
i Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika, där fordon tillverkas med hjälp av de senaste 
avancerade tekno logierna. 4 200 försäljningskontor och serviceverkstäder i över 160 länder 
garanterar teknisk support överallt där ett Iveco-fordon är i arbet.

W W W. I V E C O . S E

Välkommen att kontakta Iveco Sweden AB:s försäljningsdirektör 
Anders Nilsson:  Tel: 042-20 20 71  Mail: anders.nilsson@iveco.com
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Köp begagnade bildelar med kvalitetsgaranti!
- Trygghet för dig som köpare.

Green Parts garanti har tagits fram som en branschgemensam garanti som alla aktörer i 
motorbranschen ställt sig bakom för att få en gemensam syn på kvalitet och skadereglering. 
Garantin innefattar ett urval av begagnade bildelar, så kallade Green Parts. 

Garantin gäller för bildelar som är högst 15 år gamla eller har används i 20 000 mil. Garantitiden 
är 12 månader eller 1000 mil, den ingår i priset och ersätter även arbetskostnader för i- och 
urmontering.

Green Parts garanti har tagits fram i samarbete med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverk- 
städers Förening. Målsättningen är att öka användningen av begagnade bildelar vilket leder till billigare bilreparationer och mindre miljöpåverkan.  

Läs mer och ladda ned information på www.sbrservice.se.
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HÄMTA DITT KOSTNADS-  FRIA ENTRÉKORT PÅ WWW.AUTOGLOBEN.SE

Fordonsverkstadsbranschens nya mötesplats i Stockholm 
är den största och viktigaste 2016. Träffa specialisterna 
som har lösningen på dina framtida utmaningar och som 
kan hjälpa dig utveckla din affär.

På Autogloben väntar:
 � 100-tals leverantörer inom verkstadsutrustning, 
reservdelar, tillbehör, plåt, lack och däck

 � Produktnyheter
 � Best Deals – utställarnas erbjudanden endast  
under Autogloben

 � Lackshow
 � Scenaktiviteter
 � Kollegor, konkurrenter och andra kända ansikten
 � Get-Together på O’Learys

Öppettider
Kvällsöppet onsdag kl. 10–20. Torsdag kl. 9–17.
Läs mer på www.autogloben.se

Ny kunskap vässar din konkurrenskraft
Möt branschens främsta experter och få inblick i framtidens 
service marknad! 

MRF:S SEMINARIEPROGRAM UNDER AUTOGLOBEN
Onsdag 11.30
Torsdag 15.00

Nya riktlinjer för service- och skadeverkstäder
Motorbranschen har gemensamt tagit fram nya 
riktlinjer för service och skadeverkstäder. Syftet är 
att säkerställa fackmässiga verkstadsjobb, nu och i 
framtiden. Ambitionen är att lansera dessa riktlinjer 
under 2016. Seminariet beskriver bakgrunden med 
aktuell kvalitetsnivå, riktlinjernas innehåll samt hur den 
enskilda verkstaden skall få ut maximal nytta av de nya 
riktlinjerna.

Jan Olvenmo MRF, Thomas Engström KBV.

Onsdag 15.00
Torsdag 11.30

Verktyg för lönsam verkstad!
Att driva en kundpopulär och lönsam verkstad idag 
kräver engagemang från alla medarbetare. Förbättra 
processer, få in rutiner och att hålla ordning och reda 
leder till både nöjdare kunder och bättre lönsamhet. 
Det finns många enkla undersökningar där deltagarna 
känner igen sig och som visar kundernas reflektioner 
på vårt agerande. ”Verktyg för lönsam verkstad” 
fångar upp det självklara som i många fall gömmer sig 
runt hörnet.
Peter Steiner, Training Partner Nordic AB.

Seminarierna är ca. 40 min. Ingen föranmälan behövs och de 
är kostnadsfria. Begränsat antal platser.

Besök Autogloben  
3–4 februari!

Autogloben 2016 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete 
med FVU (Fordonsverkstadsutrustarna), MRF (Motorbranschens 
Riksförbund och DRF (Däckspecialisternas Riksförbund).

KVÄLLSÖPPET!  

ONSDAG KL . 10–20
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KAMPEN MOT fordonsbrottslighet 
pågår också på Europanivå. Skru-
vade mätare står högt på dagord-
ningen och där samverkar många 
organisationer och myndigheter. 
Härförleden hade tillverkarorganisa-
tionen Acea och Cecra en diskus-

sion. Båda parter vill ha en gemen-
sam lagstiftning för hela Europa.

Parallellt pågår nationella 
ansträngningar. I Tyskland och 
Danmark finns lagstiftning som be-
traktar manipulering av vägmätare 
som brottsligt. I Belgien registreras 

”car pass” av en ideell organisation, 
men i flertalet länder faller det inte 
under straffrättsliga lagar.

FÖRSÄLJNINGEN GÅR som på hjul  
både på personbils- och lastbilssidan. 
Cecra konstaterar att den pågående 
återhämtningen på EU-marknaden 
startade för två år sedan. Öknings-
takten i år ligger närmare tio procent. 
Alla större marknader har haft till-
växt. Men, som vi alla vet … positiva 
säljsifror är inte nödvändigtvis lika 
med vinster för företagen. När Cecra 
möttes i höstas konkluderades att 
”lönsamheten i våra företag består av 

”Viker volymerna kan vi
stå väldigt sårbara igen”

Snackis 
i Bryssel

Medlemsländernas jurister i 
Cecra sammanstrålade i höstas 
och bestämde att nagelfara EU:s 
franchisinglagstiftning för att se 
om där finns tillämpningar som 
skulle kunna gynna bilhandlar-
nas kontrakt med tillverkarna.

– Det finns indikationer på att 
franchisingtagarna har rättighe-
ter som bilåterförsäljarna saknar. 
Det är också ett långskott, men 
en granskning har i alla fall star-
tat, säger MRF:s Per Johansson. 

På Europanivå i
Under den här vinjetten, Cecras logotype, rapporterar vi om vad den  
europeiska organisationen, där MRF ingår, gör för att förbättra bilbranschens villkor.

VÅR BROTTS-
UTSATTA BRANSCH

DET FINNS EN sammanslutning 
som heter Säkerhetsgruppen för 
fordonsfrågor där bland an-
nat MRF ingår. Meningen med 
föreningen är att uppmärksamma, 
förebygga och förhindra fordonsre-
laterad brottslighet.

Vid det årliga erfarenhetsutbytet 
framkom att bilstölderna minskar 
– men att det är en ökande andel 
fordon som aldrig påträffats. 

Räknas hyrbilar som aldrig 
lämnas tillbaka in, handlar det om 
tusentals fordon som varje år för-
svinner ut ur landet. Personbilar, 
husbilar, traktorer och lastbilar.

Kriminalinspektör Lars Stervan-
der tipsade om nättjänsten Prado 
för att kolla om id-handlingar är 
äkta och uppmanade alla bilföretag 

att införskaffa en bra UV-lampa 
som avslöjar om körkort saknar 
UV-säkringar och därmed troligt-
vis är falska.

Skyldighet att kolla har alla 
enligt penningtvättslagen som 
kommer att skärpas; det kan stå 
företag dyrt att försumma under-
sökningsplikten.

många andra faktorer”.
– Det är lätt att förblindas av 

framgångarna men ska sanningen 
fram är de inte tillräckligt bra. 
Den dagen volymerna viker står 
vi väldigt sårbara, säger nordiske 
representanten Per Johansson.

Och inte minst i dessa dagar 
är listan över biltillverkarnas lob-
byister i Bryssel intressant, se tabell  
till vänster.

Front 
2

Bilbrott & bilpolitik
Nog är bilvärlden sammansatt av många stycken. 
Här är två bilperspektiv som diskuterats sedan sist.

DEBATTPL ATSER

Så här många fasta officiella lobbyister 
har biltillverkarna i Bryssel:
Volks wagen 

43
Acea 16

Daimler 14

Honda 10
BMW 8
Fiat 6

Toyota 5

Opel 5
Hyundai 5
Mazda 4
Nissan 4

Peugeot  4
Alfa Romeo 4

Renault 4
Ford 3

Saab 3
Volvo 2

 
SUMMA 140

TRAFIKPOLITIKER 
 BEKÄNDE FÄRG

NÄR MRF OCH Bil Sweden kallade 
samman politiker från trafikutskot-
tet till en öppen debatt kunde det 
faktiskt skönjas en möjlighet för 
alliansen att spräcka förslaget om 
en indexerad bränsleskattshöjning. 

En annan försiktig iakttagelse 
var en större enighet över parti-
gränserna om bilens betydelse.

Willy Silberstein ledde ut-
frågningen mellan bland annat 
mobilitet, infrastruktur och 
stadsplanering. Alla politiker 
tyckte att statliga pengar ska satsas 
på laddstolpar, alla utom mode-
raten som uttalade att betydligt 
mer av pengarna från bilismen 
ska gå tillbaka till bland annat 
vägunderhåll. Folkpartisten och 
miljöpartisten förordade differen-

tierat reseavdrag. Vänsterpartis-
ten efterlyste bättre dialog med 
bilindustrin om miljömål medan 
miljöpartisten hellre såg starkare 
EU-direktiv. Socialdemokraten 
underströk behovet av ett robust 
järnvägsnät men pitchade för den 
av regeringen tillsatta utredningen 
om fordonsskatt.

Mats Carlsson från Larmtjänst 
berättade att en hel del av de 
försvunna fordonen finns på www.
stoldtipset.se. 

Anders Åkesson (C) framhöll att 
bilen måste finnas med om hela Sve-
rige ska bebos. Här med Lars Edvall 
från Gröna bilister.
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TEXT  MARIA ERIKSSON FOTO  FREDRIK STEHN 

Fords återförsäljarfören-
ing har inget kansli utan 
 består av arbetsgrupper 
och råd med handlarnas 
medarbetare. Rationaliserat 
– och internationaliserat.

 V i får tag på Svenska Fordhandlareför-
eningens vd Mikael Lidman när han 
står på en coffee shop på Arlanda med 

en dubbel espresso i väntan på flyget till Umeå. 
Det är en av flera resor den veckan. Mikael 
Lidman har rationaliserat och internationalise-
rat arbetet med återförsäljarföreningen på ett 
sätt som känns originellt för en förening som 
bildades redan 1922.

– Föreningen måste bestå av ÅF-kompeten-
ser för att kunna driva frågor framåt. Det första 
jag gjorde som vd var att skrota kansliet. I stäl-
let för kansli har vi en centralstyrelse med olika 
arbetsgrupper med i snitt 70 personer i hela 
landet, allt från vd:ar, tekniker och garantihan-
terare. Kommunikation är viktigt. Affärsplanen 
är en förutsättning, men genomförandet är det 
som avgör!

Vad är planen?
– Vi ska jobba faktabaserat och ha insikt i af-
färsdetaljerna. Vi ska vara en proaktiv förening 
med korrekt dialog och jobba i samverkan. Vi 
ska skapa enighet och lojalitet i de beslut som 
tas. Genom att arbeta på det sättet kommer vi 
bygga en stolthet som gör svenska handlare 
starka över tid.

Vad ger det?
– Vi har ett riktigt bra samarbete och dialog 
med svenska Ford. Genom att föreningen 
också har en aktiv och engagerad ordförande 
i John Hedberg, delägare av Hedbergs Bil, har 
vi större förutsättningar att göra ett bra jobb 
i styrelsen för Efda (European Ford dealer 
association) ihop med 20 andra länder som vi 
delar många frågor med. Vårt engagemang har 
gjort att vi får vara med och påverka allt från 
produkter, servicemarknad och kommunika-
tion. Ihop med svenska Ford kan vi påverka 
beslut och justera dem så att de passar vår 
lokala marknad.

Vad ger det ÅF?
– I början av nästa år lanserar vi nyheter inom 
garantisystemet som ett ”pilotland”. Utan vårt 
internationella engagemang hade vi inte kun-
nat få förändringar på garantisidan så tidigt. Vi 
har också förhandlat till oss en bättre anpassad 
produktsatsning, som rättar till balansen mel-
lan tillgång och efterfrågan under nästa år.

I senaste GA-enkäten sjunker betyget 
beträffande samarbetet med märkesfören-
ingen. Vad tycker du om det?
– Det tar tid att få till förändringar och effek-
ter. Vårt omtag i arbetssätt är ungt. Det räcker 
inte med att handlarna känner till förändring-
arna, de kommer börja sätta bättre betyg när 
förändringarna märks. 2

MIKAEL LIDMAN
Ålder: 54.
Gör: Vd för Svenska Fordhandlare-
föreningen 
Karriär: Jobbat med Fordhandel 
sedan 1980-talet. 
Kör: Ford Kuga Titanium i jobbet, 
Ford Focus RS på fritiden.
Motto: Ta ut glädjen i förskott, det 
värsta som kan hända är att du har 
varit glad i onödan!

I huvudet på en ÅFF-VD
2

Fordföreningen 
jobbar globalt

Bilmarknaden slår med all sannolikhet nytt rekord under 2015
Vi passerar över 345.000 sålda nybilar och DNB har dragit sitt strå till stacken genom moderna hjälpmedel, 
såsom DealerPad Remote och nu senast även eSign. Under nästa år kommer ytterligare utveckling av vårt 
bilåterförsäljarkoncept.

Nu avslutar vi 2015 och önskar ett gott slut och en fantastisk start på 2016.

Lite enklare, mycket bättre...

NYTT REKORD IGEN!

TACK  
FÖR ETT  

FANTASTISKT  
2015
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Motorplock

Karl för sin last
Trots att karossen bara är 368 centimeter lång 
går det att stuva in fem personer eller över en ku-
bikmeter last i Opel Karl. Den har sålts i Europa 
sedan i somras men kommer till Sverige först ef-
ter årsskiftet. Motorn är nyutvecklad, trecylindrig 
på en liter och 75 hk. 

Karl kan förses med såväl parkeringsassistent 
som ett infotainmentsystem med full uppkopp-
ling mot smarta telefoner. Däremot saknar den 
lilla citybilen autobroms. 

INTE TYST   
MED ELBIL
ATT SUSA fram alldeles knäpptyst och veta 
att omgivningen dessutom inte störs av 
en brummande motor är en av de stora 
behållningarna med att köra elbil. Men 
den tysta framfarten är också riskabel 
för omgivningen som inte hör när bilen 
kommer. 

Därför utrustas en del elbilar med arti-
ficiellt motorljud som 
via högtalare surrar 
varnande i farter upp 
till 35 km/tim. Körs 
bilen fortare bullrar 
däcken tillräckligt för 
att det ska höras av 
fotgängare och cyklister. 

Från år 2019 får ingen elbil längre vara 
tyst. Då införs EU-bestämmelser att alla 
nya elbilar måste höras i låg fart och nu 
jobbas det hårt i bilfabrikernas ljudlabb. 
Många frågetecken ska rätas ut innan 
bestämmelserna slutligen införs. 

Hur högt ska bilarna låta? Och hur ska 
de låta? Vilka frekvenser ska användas? 
Får olika bilmärken och modeller person-
liga ljud? Riskerar kanske morgondagens 
stadstrafik att bli en kakofoni av surrande, 
pipande, plingande och ylande?

I SVERIGE drivs ett ljudprojekt vid Inte-
ractive Institute Swedish ICT. Där arbetar 
man för närvarande med fyra olika 
ljudkoncept, varav två så småningom ska 
testas i verklig trafik. Deltagare är Volvo 
cars, Volvo bussar och Scania.

Tidningen Ny Teknik har gjort en enkät 
bland sina läsare om vilket elbilsljud de 
skulle föredra. Av de fem alternativa ljud-
förslagen (bensinbil, raggarbil, glassbil, 
fågel eller helt tyst) föredrog 53 procent att 
elbilarna fortsättningsvis skulle vara tysta. 
Mer förvånande är att nära en fjärdedel 
ville att de skulle låta som glassbilarna!

Man kan ju tänka sig ytterligare förslag 
på elbilsljud; exempelvis hästgnägg, 
harpoklang eller varför inte ett melodiskt 
bräkande som från en vuvuzela?

Höjden av komfort
Ljud och telefon styrs med en handrö-
relse i luften, glastaket glimrar likt en 
stjärnhimmel, stolarna masserar krop-
pen … Komforten når nya höjder i sjätte 
generationen av BMW:s 7-serie. Tillvalen 
är nästan obegränsade men även enklaste 
versionen är välrustad med luftfjädring 
och LED-strålkastare. Karossen finns i 
två versioner – ”kort” (som är fem meter) 
eller med 14 centimeter förlängd hjulbas. 
Priserna börjar på 880 000 kronor. 

Succé i nytappning
Både åkkomfort och lastkapacitet 
har förbättrats när Kias mest sålda 
bilmodell, Sportage lanseras i sin fjärde 
version. Karossen har blivit lite längre 
och till hälften byggd av höghållfast 
stål, vilket resulterat i att takstolparna 
kunnat göras lite smäckrare. Stor vikt 
har lagts på att minska vägbullret och 
ett omarbetat chassi ska få bilen att gå 
bättre på dåligt underlag. Säkerheten är 
ordentligt uppgraderad med bland annat 
autobroms och filövervakning. 

2

AV  MARIANNE STERNER

”Från år 2019 får ingen elbil längre vara tyst 
och nu jobbas det hårt i bilfabrikernas ljudlabb.”

Nissan Leaf låter varnande när 
den närmar sig en fotgängare. 

Bilen förutser olyckan
Om bilen själv kunde förutse vad som ska hända i 
trafiken kunde många olyckor undvikas. Snart kan 
det vara verklighet. Bosch utvecklar teknik där bilen 
med hjälp av avancerade kameror håller uppsikt 
över fotgängare och andra fordon och kalkylerar hur 
de kommer att röra sig. Finns risk för en krock kan 
bilen bromsas och föraren få hjälp att styra undan 
extra kvickt. Systemet mäter också ögonrörelser 
och varnar om föraren verkar ouppmärksam.  

Garanterat duglig
Med åttio års erfarenhet av att tillverka tåliga picku-
per vågar Nissan lova fem års eller 16 000 mils fa-
briksgaranti på nya Navara NP300. Det är en arbets-
häst som lanseras i vinter. I Double Cab-versionen 
har bladfjädern bak bytts ut mot en femlänkad axel 
för mer följsam gång. Interiören är trivsammare 
med nya instrument och bekvämare stolar. Ett nytt 
förankringssystem gör det lättare att surra fast last 
på flaket och bilen får bära över ett ton. 

Nissan Navara NP 300

Tittar föraren 
på vägen?

Komforten är i fokus 
på nya BMW 7-serien.
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Kia Sportage.

Opel Karl.

- Vi anpassar och ritar från grunden!
Temahallen AB

Kontakta Sven Wiklund  070-555 19 46 / sveng.wiklund@gmail.com
www.temahallen.com / mail@temahallen.com 

En behovsanpassad bilhall 
från 
Temahallen 
Aros Auto AB, Kia Återförsäljare i Västerås



Lyxigt lekfullt
Franska varumärket Lexon 
arbetar med frilansande 
formgivare från hela 
världen. Ofta blir det 
särpräglad design som 
den här högtalaren med 
blåtand och bra ljud. 

Finns i koppar- och guld-
färg för 590 kr inkl moms på www.deskstore.com

Nytankat2

Skräddarsydda vagnar
Bahco har börjat tillverka verktygsvagnar som 
kan anpassas helt individuell genom en exklusiv 
programvarulösning. Vagnarnas skumplastinlägg 
formas efter hantverkarens önskemål för verktyg, 
mobiltelefoner, läsplattor eller burkhållare och 
vikbara sidohyllor. Många olika färg-, material- och 
lådkombinationer. Priset är naturligtvis helt bero-
ende av den färdiga konfigurationen. 

Snygg på armen
Sportiga klockan Scout är ny i Lexons sortiment 
och finns i grått, rött, grönt och blått. Säljs på 
www.deskstore.com för 890 kr inkl moms.
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Välpressat
Vore det inte gesvint med en strykstation i säljar-
nas personalrum för att ånga upp kavajer efter 
möten och körningar. Bara att föra över strykjärnet 
på galge. Bums skrynkelfritt. Vi har provat. Funkar 
förstås också på bräda. Den schweiziska produkten 
heter ”Lift” och säljs på www.laurastar.nu för 3 992 
kr exkl moms.

Schyst för foten
Vi föll för Jobis nya skyddssko Rugby 
som är sportig och superlätt med 
tåhätta av komposit. Spiktrampskydd och 
vridstyv slittålig sula. Storlekarna börjar 
redan vid 35 och slutar vid 47, pris 873 
kronor inkl moms.

Vi har fått ett par Rugby till utlottning, 
plus ett par robusta vattentäta walking-

skor med stötdämpande bekväm innersula, 
finns i dam- och herrvariant för cirka 895 kronor 

inkl moms. Delta i utlottningen genom att mejla namn, 
skostorlek, postadress och mejladress till redaktio-
nen@motorbranschen senast 10 januari 2016. Skriv 
”Utlottning” i ämnesfältet och ange även om det är 
”Rugby” eller ”Walking” du vill vinna! Ev vinstskatt beta-
las av vinnarna.

Sjangdobelt
Ursnygga skrivbordsprodukter från engelska 
Beyond object, till exempel tejphållaren ”Cantili”, 
brevkniven ”Lino” och usb-minnet ”Emty memory”. 
Kostar som de smakar, cirka 1 000, 400 respektive 
570 kr inkl moms på nätshopen.

Bilismen i 
 Sverige 2015 …
I den senaste upplagan 
av Bil Swedens statistiska 
årsbok kan man läsa att 77 
procent av personresandet i 
Sverige sker med person-
bilar och att beståndet stadigt ökar. Och oändligt 
mycket mer. Pappersutgåvan på svenska kostar 
398 kronor inkl moms, pdf:en 339 kronor.  

Vinn!

Walking finns i dam- och 
herrmodell i tre färger.

Smidigare än boostern
Nog är den snillrik, den här smidiga kinesiska 
starthjälpen som bara är obetydligt större än en 
mobiltelefon och kan laddas via ett usb-uttag. Nå-
got för bilsäljare att ha i fickan? Strömmen räcker 
till starthjälp för en personbil med bensinmotor. 
Finns med olika höljen, bl a svart, guld och silver. 
Priset ligger på drygt 1 500 kronor. Sedan finns 
större varianter med kompressor. Leverantörens 
webbplats är www.eps-cn.net

Se den i monter C12
på Autogloben

HJULINSTÄLLAREN
FÖR ALLA TYPER

AV LYFTAR

info@actia.se
0771-47 47 00

*Baserat på resultaten från Sequence VG slamprover med 0W-40. 1Baserat på resultaten av ACEA M 111 bränsleekonomitest jämförst med industrins referensolja. 2 Baserat på NOACK volatilitetstest och kraven från 
utrustningstillverkarna. 3 Jämfört med oljor med högre viskositet. 4 Baserat på jämförelse mellan Sequence IIIG-prestanda och Grupp II- och Grupp III- basoljor.

INGEN ANNAN MOtOrOlJA rENGör MOtOrN BättrE*.
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I Sandviken ligger det 
sydkoreanska märket 
Hyundai ständigt i för-
säljningstoppen. En 
förklaring är Kenneth 
Larssons engagemang 
och vågade satsningar. 
TEXT RICKARD JAKBO / FOTO PETER JÖNSSON

H
yundai har i många 
år varit förstavalet 
för nybilsköparen i 
Sandviken. Kenneth 
Larsson Bil, som 
är ortens Hyundai-
återförsäljare, har en 

marknadsandel som sticker ut.
– Vi har legat i topp i många, många år. Men 

i dag är det nog jämnt skägg med Toyota som 
tagit sig väldigt bra, säger Kenneth Larsson på 
sin glada men bestämda Sandvikendialekt.

Det är en regnig grå dag i det lilla radhus- 
och villasamhället där Kenneth Larsson Bil lig-
ger, en livsmedelsbutik som successivt byggts 
ut i takt med att verksamheten växt. Cirka 80 
fordon står på tomten och uppemot 40 i bilhal-
len. Mycket är nytt från Hyundai och Suzuki, 
som företaget också representerar. 

ARTIKELN I  KORTHET

Kenneth Larsson Bil har lyckats göra Hyundai till ett av 
Sandvikens populäraste bilmärken. 
2 Personalen fokuserar på att uppmärksamma och 
respektera kunden, både före och efter köpet. 
2 Årliga event gör att företaget sticker ut.

2  I  F R A M K A N T  I  K E N N E T H  L A R S S O N  B I L

Kenneth Larsson själv 
i en av sina cirka 
120 hemmavarande bilar.

Med hårda 
nypor & varma 

smekningar
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2  I  F R A M K A N T  I  K E N N E T H  L A R S S O N  B I L

– Det går inte att sälja på broschyr bara, 
konstaterar Kenneth och visar oss runt.

Alla administrativa avdelningar i företa-
get är utspridda i små kontorsutrymmen i 
hörnen av lokalen, varifrån de anställda har 
uppsikt över entrén. Om Kenneth Larssons fru 
Ann-Cathrine, som jobbar med ekonomi på 
företaget, tittar ner i sina papper när en kund 
kommer in finns andra vakna ögon i lokalen. 
Även Kenneth Larsson har överblick över 
entrén från sitt lilla kontor.

– Vi sitter så att vi ser alla som kommer in. 
Det är väldigt viktigt att heja och delta i försälj-
ningen. Du måste engagera dig. En försäljare 
måste visa att han sett kunden. Det gäller att 
visa en viss respekt för att kunden har kommit 
hit. Jag hejar på alla och frågar vad de vill. 

EN IDROTTSPROFIL FRÅN orten står och pratar 
med familjens yngsta dotter, Josefine Larsson, 
som arbetar som ekonomiassistent. ”Rampen”, 
utbrister Kenneth Larsson ”Hur ska det bli? Du 
kan ju inte ha kvar den där gamla bilen! Den 
har ju ingen broms. Ska du göra affär med mig 
i dag?”.

Men en vd kan väl inte gå och heja dagarna 
i ända? Nej, ibland drar Kenneth ner persien-
nerna till kontorsmodulen. Sällan kommer 
han från kontoret före sju på 
kvällarna och då är det inte 
säkert att kundmötena är över.

 – Det är svårt att vara 
anonym i en liten stad. Jag är 
mig själv och gillar att vara nära 
mina kunder. Min fru kan säga 
”Kenneth, i dag får du inte följa 
med och handla för det ska gå 
snabbt”.

På kontoret hänger match-
tröjor från fotbollslagen 
Gefle. Och från Järbo, orten 15 
kilometer norr om Sandviken 
varifrån Kenneth Larsson kom-
mer. Tre glasstatyetter vittnar 
om att företaget blivit Årets Hyundaihand-
lare tre gånger.

Med tanke på att det bara är 24 000 i 
Sandvikens tätort är det inte så illa att sälja 
cirka 340 nya bilar om året, även om den 
lokala marknaden också omfattar grann-
kommunerna Ockelbo och Hofors. 

– Vi omsätter omkring 90 miljoner per år, 
och det är en rejäl vinst varje år. Vi har bra 
plus på verkstaden också, säger Kenneth.

EN DEL AV framgången skulle kunna bero på 
de unika och ibland våghalsiga satsningarna 
på olika event. I alla fall gör de bolaget känt. 
Ett exempel är den årliga golfturneringen för 
Hyundaiägare. 

– Vi bjuder in dem som köpt Hyundai, vi 
börjar med frukost och sedan tävlar vi. Det är 
fantastiskt omtyckt.

Förra året togs eventmetoden till en helt 
ny nivå. Lilla Kenneth Larssons Bil lockade 
2 000 personer till företagsområdet som var 
omvandlat till ett konsertområde för en helg. 
Väl där kunde besökaren bjudas på någon av 
de 100 tårtorna och 1 200 hamburgarna. Och 
provköra bil.

– Det var fantastiskt lyckat, säger han och 
vecklar ut affischen med artisterna Sten & 
Stanley, Nanne Grönvall och rapgruppen 
Panetoz.

– Visst kostade det pengar, men vi sålde en 
hel del bilar den veckan. Man får ett bra re-
nommé på det här sättet. Besökarna tycker det 
är roligt. Vi fick mycket positiv respons. Varför 
jag vågade chansa? Ja, jag tyckte det skulle vara 
roligt.

DET VAR SNART sjutton år sedan som han och 
hans fru Ann-Chatrine Larsson drog i gång. 

Kenneth hade länge haft ett 
motorintresse och var under 
många år engagerad i Sandvi-
kens Motorklubb. Det nystar-
tade företaget hade rätt priser 
och bra bilar, berättar han. De 
var bra på att synas. När kun-
derna kom bjöd Ann-Chatrine 
på kaffe och en pratstund.

– Det är inte jag som är 

Kenneth Larsson Bil. Det är min personal, de 
som anammar idéerna som jag och hustrun 
lägger ut. Det är inte bara mina idéer som gäl-
ler och ibland har jag inte rätt. Men det finns 
en grundidé som alla bör följa, och jag måste 
vara en sorts lagledare.

Vid sin sida har han dessutom två erkänt 
duktiga bilförsäljare som har jobbat i Sandvi-
ken länge. När Kenneth Larsson får frågan om 
varför det går så bra är det ingen rak och unik 
mirakelkur som levereras. 

– Det är marknadsföring och pris, men 
priset är inte helt avgörande. Vi kan baka in 
service i ett paket. Vi kan berätta om den to-
tala ägarkostnaden inklusive skatt och service 
på ett bra sätt. Säljarens skicklighet spelar in. 
Det är viktigt att vi beter oss bra och respekte-
rar kunden.

NÄR HAN FICK priset som Årets Hyundai-
återförsäljare 2013 skrev Hyundai i sin moti-
vering att Kenneth Larsson under femton år 
”vuxit alldeles ofantligt. Såväl försäljnings-
mässigt, organisatoriskt som lokalmässigt. 
Han har med hårda nypor och varma smek-
ningar lett sin fantastiska personal till att 
uppnå en kundnöjdhet och lojalitet av sällan 
skådat mått”.

– De kanske menar att jag tror på min idé 
och håller fast vid den. Jag kan inte ge något 
särskilt exempel, men vi driver företaget på 
ett sätt som är lite bestämt. Vi har en klar plan 
för företaget. Vi vidmakthåller en bra relation 
både före och efter köp. Man måste tycka om 
sin kund även i efterhand, och det gäller även 
om de byter till ett annat märke. Sedan måste 
man underhålla personalen på ett bra sätt 
med vidareutbildning men också med trevliga 

grejer. Vi ska ha julbord på Ålandsbåten 
till exempel. 

Har du några tips att ge handlare i an-
dra städer av Sandvikens storlek?

– Det är väldigt svårt, säger Kenneth 
och lägger ena benet över det andra, rullar 
lite med tummarna och ser fundersam ut. 

– Det kan vara ett helt annat läge i en 
annan stad. Det är mycket känsla och 
feeling över den här verksamheten.

När vi lämnar den Hyundaitäta parke-
ringen hör vi lätt högljudda röster från 
personer på väg in i bilhallen. ”Är han här 
Kenneth”, frågar någon förväntansfullt. 2

”VI KAN BAKA IN SERVICE I ETT PAKET, 
BERÄTTA OM DEN TOTALA ÄGARKOSTNADEN, 
SÄLJARENS SKICKLIGHET SPELAR IN”

KENNETH 
LARSSON BIL

Säte: Sandviken.
Ägare: Kenneth Larsson.
Antal anställda: 16 personer.
Märken: Hyundai, Suzuki (försälj-
ningsmässigt står Suzuki ungefär 
för en tredjedel)
Årsförsäljning: Cirka 340 nya 
och 340–350 begagnade bilar.
Meriter: Årets företagare i 
Sandviken 2012. Årets Hyundai-
ÅF 2013 (och två år till längre 
tillbaka i tiden).

Kenneths dotter Josefine är 
ekonomiassistent. Sonen Peter 
är säljare och hustrun Ann-
Chatrine, ekonomiansvarig.

Kenneth Larsson

I fjol bjöd företaget på konsert 
med kända artister som Nanne 
Grönvall och Sten & Stanley.
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Så här tycker vi om 
bilarnas varningssignaler
Bilen – en moralisk besserwisservän som piper om någon glömt bilbältet, 
som vägrar att åka om chauffören ens luktat på en folköl och skriker högt och 
bromsar om föraren håller på att krocka. Uppskattar konsumenterna det?

Vilken varningssignal gillar du mest i din bil?
– Ingen, är mitt svar. Till vardags kör jag en Volvo 
V40 och den piper i olika sammanhang, det är väl 
mest bältesvarningen. Nej, jag gillar det inte alls. 
Jag har väl alltid känt att jag är tillräckligt vuxen för 
att veta själv att jag ska ta på mig bältet.

Gillar du inte antikrocksystemet heller?
– Min har det som Volvo kallar City Safety. Utan att 
ha satt mig in i det tror jag att det bara är aktiv upp 
till 50 kilometer i timmen … Jo, det är väl bra, för det 
piper inte. 

Du har en sportbil också?
– Ja, och den piper aldrig. Det gillar jag. Den mullrar 
i stället. Den har en rak sexa med 200 hästkrafter. 
Noll till hundra? Det klarar den på 6,3 sekunder.

Har du någon varningssignal du gillar?
– Backvarnaren är bra, den har räddat mig många 
gånger. Den klarar man sig inte utan när man fick-
parkerar i Stockholm.

Är det för att du är så inne på it som du gillar 
bilens varningssystem?
– Det var längesen jag var it-entreprenör. Nej, det är 
för att det är bra grejer helt enkelt. Om jag har haft 
körkort länge? Ja, i nästan 30 år.

Gillar du bilar?
– Nja, en bil som min Toyota ska ta mig från punkt 
A till punkt B. Men jag har en Jaguar E-type också, 
med tolv cylindrar och cab som jag tar ut på som-
maren. Jag och min son brukar åka runt med den i 
Stockholm. Han älskar det.

Vilka av bilens varningssignaler är bäst?
– Den bästa ”tänkande” grejen i min bil är att strål-
kastarna ändrar riktning och följer med åt olika håll 
när jag svänger. Men det är ju ingen pipgrej förstås. 
När det gäller saker som piper och har sig i bilen, 
har jag en signal som varnar när min son inte sitter 
ordentligt fastspänd, den är riktigt bra. Och så är det 
backvarnaren förstås, men det säger väl alla?

En del gillar inte ”pipgrejerna”.
– Jag förstår det, även om jag själv tycker att de är 
bra just i bilen. Men alla hushållsmaskiner som piper 
här och där upplever jag som mycket jobbiga, jag 
stänger av allt som går att stänga av.

Mobiltelefonens appar? 
– Ja, de är också jobbiga.

MICAEL LIDMAN

Gör: It-tekniker.
Bor: Varberg.
Kör: En Volvo V40 och en Indigo 
3000.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

BIBBI MIEGEL SANDBORG

Gör: Utvecklare kultur och 
hälsa.
Bor: Lund.
Kör: Hyundai i30.

CHRISTER STURMARK

Gör: Bokförläggare, fd it-guru.
Bor: Stockholm.
Kör: Toyota Prius och Jaguar 
E-type.

Our normal is
cold starts at 40 below.
I mer än 40 år har vi utvecklat och förfinat vår syntetiska motor- 
olja Mobil 1™. Varför? För att din motor alltid ska gå som när  
den var ny. Vi har testat oljan under extrema förhållanden för  
att den ska skydda motorn ända ner till -40º C. Det extrema är  
normalt för oss. Se mer på mobil1.us/ournormal
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2 L Ö S N I N G E N

1

2

3 Efter två år har barna
skorna växts ur och det 
känns tryggare.

Personalen 
köpte bolaget.

Bolaget skulle säljas,
då tog personalen över
Inmejslat i det jämtländska skogslandskapet, specialiserat på skogsmaskiner och 
hjullastare, stod framtiden en dag oviss för Stuguns Svets & Mek. Då tog personalen 
över. Fem personer gick från anställning till eget företagande. Alla sitter i styrelsen, 
ingen är vd. Koordinatorn Monica Röstlund berättar om de två år som har gått.
TEXT OCH FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Ägarna skulle sälja – 
ingen självklar köpare 
fanns.

”DET BLEV SÅ. Fem av oss gick ihop och köpte företaget för 
snart två år sedan. Vi raggade ihop till köpeskillingen och 
gick från Metall till Unionen. 

Alla sitter i styrelsen, fikapauserna kan bli lite av styrel-
semöten. Vi har ingen vd, jag är koordinator. Alla har egna 
ansvarsområden. Vår verksamhet bygger på fyra grenar 
– den tunga sidan, personbilar, däck och så tillverkar och 
säljer vi hydraulslangar från råmaterial. Utöver det gör vi 
lite plåtjobb, har en tvätthall med självbetjäning, oljeförsälj-
ning, en servicebuss och är bussgodsombud på orten.

Vi är lite av tusenkonstnärer. Thomas Olsson tillverkade 
exempelvis härförleden en stödbalk till en skotare när den 
gamla hade vikt sig. Kranar och drivlinor belastas hårt. Ofta 
trilskas det långt ute i skogarna, det är ju inte precis så att 
fordonen står uppställda på plattan när de havererar.” (Nej, 
Tomas Sjöström vet att berätta om ”jämntjävliga” arbetsför-
hållanden på blötmyrar med två meter snö och tjugogradig 
kyla dit fyrtio liter olja och en verktygslåda ska bäras.)

”STUGUNS SVETS & MEK är ett gammalt företag, rätt 
självklart här i skogsbrukstrakterna där skogsmaskinerna 
havererar då och då. Det här är trakter där minst en hjul-
lastare är var mans egendom och många går och drömmer 
om en 941:a.

Men flertalet maskiner är gamla och Stuguns Svets & 
Mek tar över efter 2 000 arbetstimmar när garantistyr-
ningen gått ut.

När förra ägarna inte orkade driva firman vidare såg vi 
från medarbetarnas sida först bara två scenarier – nedlägg-
ning eller förvärv av någon som saknade branschkunskap. 
Då började en tredje framtidsbild växa fram – att vi själva 
skulle ta över.”

Gänget som blev egna 
företagare. Fr v Kristoffer 
Svensson. Thomas Olsson, 
Monica Röstlund, Tomas 
Sjöström och Urban Granlöf.

  

Historia

Lösningen

Utgången

STUGUNS SVETS & MEK
SÄTE: Stugun i Ragunda kommun.
ÄGARE: Tomas Sjöström, Monica Röstlund, Urban Gran-
löf, Thomas Olsson och Kristoffer Svensson.
ANSTÄLLDA: Jonny Finli och Patrik Sundberg.
OMSÄTTNING: 8,5 miljoner.
VERKSAMHET: Serviceverkstad för tunga fordon och per-
sonbilar, däckverkstad, egen tillverkning och försäljning 
av hydraulslangar, återförsäljare av olja, tvätthall, en 
del plåtjobb, bussgodsombud.

FRÅN METALL TILL UNIONEN

”VI GÅR MOT vårt andra bokslut. Det går ihop men är inga 
stora marginaler. 

Vi är vid gott mod, det känns tryggare och tryggare, 
även om det är lite darrigt vid nedgångar, orderingångarna 
styr ju väldigt mycket hur man känner sig. 

Men som grupp och som helhet har andra året känts 
lugnare; första året var det ju väldigt mycket som vi inte 
hade varit i kontakt med tidigare, nu har vi i alla fall hunnit 
nosa på det mesta. 

Det är definitivt roligare att jobba övertid åt sig själv.
En svårighet är att det nästan är omöjligt att beräkna 

hur lång tid det ska ta med skogsmaskinerna. Det är långa 
ledtider på leveranserna här uppe också, om en grej mellan-
landar i Sundsvall kan det ta en vecka innan den kommer 
hit via Östersund. Och så är det ju trassligt ibland att få 
tillverkarna att släppa till diagnosutrustning; vi jobbar med 
flera märken, har inte velat låsa oss vid ett.

Vår målsättning att öka omsättningen för varje år har 
inte uppnåtts, vi har stått stilla. Vi fick oväntad konkurrens 
när en av våra tidigare anställda öppnade eget och tog med 
sig flera kunder. Sedan har traktens maskiner varit på an-
nan ort på sistone och där har vi missat en del servicetim-
mar. Men å andra sidan har vi haft väldigt mycket vanliga 
bilsläpvagnar.

Vi jobbar alltjämt på att hitta fler insteg, kanske utöka 
geografiskt.”

Urban Granlöf basar över däckverkstaden.



Garantiersättningen som verkstadskedjorna betalar till sina service- 
verkstäder är inte bättre än vad märkesverkstäder får för 

garantijobb från generalagenterna. Den är faktiskt betydligt sämre! 
Joachim Due-Boje på MRF har gått vidare med sina utredningar 

till de fria verkstäderna. Här är det nedslående resultatet!
 TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO CAMILLA LINDQVIST

S
nittförlusten är 51 
procent! När reservdelar 
från någon av de fyra 
största verkstadskedjorna 
pajar får verkstäderna 
som byter dem bara 
hälften av den debitering 

de normalt behöver ta ut av kund. Här är 
garantijobben en ännu större förlust än för 
märkesverkstäderna.

Det är drygt ett år sedan MRF:s servi-
cemarknadsansvarige Joachim Due-Boje 
började granska garantiersättningarna från 
generalagenterna. Efter märkesverkstä-
derna har han gått vidare tillsammans med 
en ny oberoende konsult och kollat vad de 
fria verkstäderna får för garantibyten av 
reservdelar och konstaterar:

– Det är inte bara auktoriserade verkstä-
der som kuvas under godtyckliga garanti-

beslut, säger Joachim Due-Boje.

I DEN NYA studien ingår verkstäder an-
slutna till Autoexperten, BDS, Meca och 
Mekonomen. Ofta är reklamationstiden på 
kedjornas reservdelar tre år. Håller de inte 
vad de lovar är det verkstäderna som får 
byta dem.

Det ska sägas att de jobben är en förhål-
landevis liten del av kedjeverkstädernas 
totala affär men de få gånger det är pro-
blem skiljer det väldigt mycket mellan den 
utbetalade ersättningen och verkstädernas 
ordinarie debitering.

– De blir bara ersatta med hälften vad 
de begär, det är helt uppåt väggarna, säger 
Due-Boje.

Det är ett snitt vi talar om. 48 jobb hos 
17 verkstäder granskades och den utbeta-
lade ersättningen jämfördes med den totala 

tidsåtgången för kundmötet, beställning av 
ny reservdel, teknikerjobbet och garanti-
avvecklingen. Den tid som verkstäderna 
skulle ha fått full ersättning av från kund, 
fick de alltså bara ut halvt arvode för av 
kedjorna. Oftast bara för arbetskostnaden 
och knappt den.

– I granskningen av generalagenternas 
ersättning för nybilsgarantier var förlusten 
38 procent, här är det 50 procent. I regel 
har verkstäderna fått betalt för reparations-
tiden strikt, men sällan för felsökning, till 
exempel koll om bromsskivorna är skeva 
eller inte, vilket kan ta tre kvart. Och ingen-
ting alls för administrationstiden.

– Våra tidsstudier är snällt räknade, och 
det framgår att mörkertalen, på grund av 
grossisternas oklara riktlinjer, är stora, så i 
realiteten spenderar nog verkstäderna ännu 
mer tid, säger Due-Boje.

Allbilsverkstäder
förlorar hälften

  MOTORBRANSCHEN 12 .2015 33 32 MOTORBRANSCHEN 12 .2015

GARANTIPROTESTEN

2  F O K U S  I  GA R A N T I E R

Den här gången 
har Joachim Due-
Boje skärskådat 
verkstadskedjornas 
ersättning för rekla-
mationsjobb.



turboaggregat, kopplingar, vattenpumpar, 
bromsskivor, hjullager, framvagnsdelar och 
avgassystem.

– Egentligen är den största problematiken 
reservdelar som inte varit kompatibla med 
bilens konstruktion. Jag kan ju inte ligga jämte 
mina mekaniker på golvet och kolla om en 
Kinagrej synkar med en tysktillverkad bil, 
och vi kan ju inte säkerställa att kedjornas 
varumärken har motsvarande kvalitet som 
originaldelar, säger en verkstadsägare som 
ingått i studien. Och felsökningen tar ofta tid 
på grund av dålig passform på avgassystem 
och usla syresensorer som inte släcker tända 
motorlampor.

Joachim Due-Boje menar att det många 
gånger inte räcker för kedjeverkstäderna att 

följa tillverkarnas anvisningar, det kan bli av-
slag ändå. Och just avslagen är något som han 
tycker verkar orimligt slumpmässiga.

– Långt efter att ett jobb utförts kan verk-
städer få besked att de felmonterat delar. De 
förekommer horribla skäl till avslag, exempel-
vis att slavcylindern till kopplingen "bär spår 
av gammal bromsvätska”. Det är ett hån, varje 
mekaniker vet ju att bromsvätska inte kan 
orsaka fel på en hydraulcylinder.

ENLIGT JOACHIM Due-Boje har kedjeverkstä-
derna svårt att få ett avslag ändrat.

– Här är generalagenterna betydligt schys-
tare. De ersätter ju i alla fall alltid delarna, och 
den tid de ersätter är ju, även om den är för 
knapp, överensstämmande med tidverken.
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– Administrationen är ett underlag för 
tillverkarens regress mot underleverantören, 
ett arbete som verkstaden utför åt tillverkaren 
och ska ersättas för.

SPÄNNVIDDEN i ersättningsnivåer är dock 
stor, både mellan kedjorna och utbetalningar-
na som många gånger framstår som godtyck-
liga. Någon verkstad fick bara 25 procent mot 
sin ordinarie utdebitering. 

Bland de sorgligaste fallen finns en liten 
verkstad som ägnade 36 timmar åt ett garan-
tijobb men bara fick betalt för 7 timmar. En 
annan begärde ersättning för 2,2 timmar och 
fick betalt för 0,7 timmar. En tredje förlorade 
13 000 kronor på ett jobb.

Men det finns också ett fåtal som lyckas få 
mer än kundpriset.

– Det är tydligt att tuffingarna, de envisa 
förhandlarna som inte viker sig, får ut betyd-
ligt mer än de mer försynta verkstadsägarna. 
Många är rädda att stöta sig och undviker att 
bråka, säger Joachim Due-Boje.

ETT FÖLJDPROBLEM som uppdagades var de 
gånger utbytta delar skulle reklameras via när-
liggande butiker och försvann på vägen. Eller 
blev liggande där i flera månader innan de 
hamnade hos leverantörerna. Och när de väl 
kom fram dit de skulle – medan fakturorna 
legat som kundfordring i bokföringen – blev 
det inte sällan avslag.

– Då blir förlusten dubbelt kännbar. Vi 
har sett flera fall där verkstadsägare inte orkat 
tjafsa med kedjeleverantören om en broms-
skiva varit felmonterad eller inte, utan i stället 
åkt till märkeshandeln och köpt en ny för att 
bli av med problemet. För att inte tala om 
syresensorer.

Reklamationer under garantitiden rör ofta 

”DET ÄR TYDLIGT ATT DE ENVISA FÖRHANDLARNA FÅR 
UT BETYDLIGT MER ÄN DE FÖRSYNTA VERKSTÄDERNA"

Joachim Due-Boje

SÅ HÄR SVARAR KEDJORNA:
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Erhållen garantiersättning 
av sökt belopp

Kedja IV SnittKedja IIIKedja IIKedja I

PROTEST AKTIONEN 
GÅR VIDARE

7 bränn-
punkter!
MRF kommer att driva 
kraven på bättre ersättning 
tillsammans med ÅF-fören-
ingar. Samtal med huvud-
män för verkstadskedjorna 
planeras. Joachim Due-Boje 
filar just nu på ett förslag 
till en gemensam bransch-
standard som i korthet ser 
ut så här i dag:

 1 Felsökning.Tiden ska 
ersättas och det ska 
finnas support och 

checklistor.

2  Tidverket. För alla 
utbytbara delar ska 
en tidsatt arbetsope-

ration finnas.

3  Administration och 
avveckling. Tiden för 
det ska ersättas.

4  Arbetsmiljö. För att 
mildra stressen hos 
personalen bör av-

vecklingstiden på garanti-
ärenden förlängas.

5  Extrapoleringar. 
Generalagenter bör ta 
fram enklare check-

listor med kryssrutor för att 
minimera risken för felskriv-
ningar. Stav- och skrivfel 
ska inte kunna räcka för 
avslag.

6  Verktyg/utrustning. 
Kraven måste mild-
ras och anpassas till 

lokala marknader. Cross-
over-verktyg ska kunna 
godkännas och specialverk-
tyg kunna hyras.

7  Kundnöjdhetsmät-
ningar. Garanti- och 
goodwill-ärenden ska 

exkluderas från bonusgrun-
dande kundnöjdhetsmät-
ningar.

 l Mekonomen och Meca 
avböjer att svara. De låter 

meddela att den gemensamma 
synen från Mekonomen group 
är att inte kommentera affärs-
villkor mellan dem och deras 
B2B-partners.

 l För Autoexperten 
säger Johan Regefalk, 

som är vd på KG Knutsson 
att han erfar att reklamatio-
nerna är relativt få men att de 
självklart vill göra rätt för sig 
och ska se över vad som kan 
förbättras.

– Vi vill vara lyhörda och 
gör gärna en egen enkät där vi 
frågar våra verkstäder vad de 
tycker om vår garantihante-

ring med anledning av den här 
undersökningen.

Johan Regefalk är ytterst 
ansvarig även för Autoexperten. 
Han berättar att reklamations-
ersättningen till verkstäderna 
är 520 kronor plus moms per 
timme och att tidsåtgången be-
räknas av företagets reklama-
tionstekniker utifrån Autodatas 
tidplan.

– Jag kan uppleva 
att storstadsverk-
städerna klagar över 
ersättningsnivån 
ibland, men sällan 
eller aldrig lands-
ortsverkstäderna. 
Jag har som sagt inte 
uppfattat det som ett 

stort problem, men vi ska inte 
slå oss för bröstet och inte säga 
att vi inte kan bli bättre.

 l  BDS svarar genom att 
öppet mejla sina rekla-

mationsvillkor för anslutna 
verkstäder. Av dem framgår att 
arbetskostnadsersättning utgår 
med 80 procent av ordinarie 

timpenning dock 
högst 675 kronor ex-
klusive moms/timme 
och att beräknad 
tidsåtgång hämtas 
från Autodata eller 
Vivid. Där sägs också 
att felaktiga ordval 
inte godkänns som 
förklaring.

– Verkstäderna ska inte behöva subventio-
nera garantijobben, tycker Due-Boje.

(Förra året redovisade Mekonomen en 
vinst på 401 miljoner och Meca 243 miljoner. 
KGK, som äger Autoexperten, gjorde en vinst 
på 36,2 miljoner, och Atoy Automotive, som 
äger BDS, 26,1 miljoner. Det två förstnämnda 
hade vinstmarginaler som 
vida överträffar verkstä-
dernas, de två sistnämnda, 
betydligt lägre.)

Inom märkeshandeln är 
problemen mer komplexa 
och glädjande nog skönjs en 
förbättring från flera håll där. 

– Lika fullt är det föro-
lämpande att nekas betalt 
efter tre månader och få 
höra att det inte är något fel 
på en utbytt generator som 
strandat på ett butiksgolv – 
eller att inte få betalt alls för 
felsökning och administration, säger Joachim 
Due-Boje.

Han har med den här studien velat blott-
lägga hur det ligger till.

– Vi vill förstås tillvarata MRF-medlem-
marnas intressen, men flertalet fria verk-
städer är inte medlemmar. Undersöknings-
resultatet är upp till var och en att använda 
som förhandlingsunderlag. Och vi tar gärna 

en diskussion med kedjorna om varför 
ersättningsnivån för garantijobb till deras 
samarbetspartner inte är i takt med normal 
utdebitering, säger Due-Boje. 

Mekonomen- och Meca-verkstäderna är 
numera automatiskt medlemmar i SFVF där 
Bo Eriksson är vd. Så här säger han:

– Det här är ett länge 
känt problem. Effekten 
blir att verkstäderna måste 
höja priserna gentemot 
konsument, annars blir 
det ju röda siffor. Det är 
inte rimligt att kostnader 
ska vältras över på dem. 
En viss storkundsrabatt 
är väl skäligt att lämna till 
kedjorna, kanske runt 15 
procent. Men mer än så har 
inte verkstäderna råd att ge. 
Det finns ju länder, utanför 
EU, där den här typen av 

misskreditering är förbjuden enligt lag.
MRF:s resultat har lett till att Joachim 

Due-Boje börjat sammanställa ett förslag till 
”anständighetsnivå” i ett tiotal punkter (se 
nedan) för garantiarbeten över huvud taget,

– För att verkstäderna ska ha en chans att 
överleva och slippa ta en fight med lokalgros-
sisten eller huvudmannen så fort en grej går 
sönder, säger han. 2

Bromsskivor, vanliga reklamationer ... ... och lambdasonder.

... liksom vattenpumpar ...

SÅ HÄR GJORDES STUDIEN: Undersökningen pågick under sex månader. 17 verkstäder, anslutna till Auto-
experten, BDS, Meca och Mekonomen, med geografisk och storleksmässig spridning, men flertalet mindre 
med tre till åtta anställda, ställde sina verkstäder till förfogande. En oberoende revisionskonsult granskade 
slumpvisa garantiarbeten, totalt 48 arbetsorder, utförda av erfarna tekniker. Tidsåtgången sattes i relation 
med ersättningarna från kedjorna och jämfördes med verkstädernas ordinarie timdebitering som varierade 
mellan 640 och 950 kronor och snittade på 850 kronor. För den tid som kedjorna godkände låg ersättningen 
mellan 420 och 675 kronor.
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50-talisterna 
är lönsammast!
(företagen alltså, inte ägarna)
Tjänar de äldsta företagen mest pengar? Det ville vi ta reda på och tittade 
på företagens startår i årets lönsamhetsundersökning. Ett visst samband 
finns! Det som går att säga med säkerhet är att företagen som startades 
på 50-talet har en högre vinstmarginal i genomsnitt än andra företag. 
TEXT ANNIKA CREUTZER  

 E
fter förra numrets lönsamhetsun-
dersökning gick Motorbranschen 
vidare och kollade om det fanns 
något samband mellan företa-
gets ålder och vinstmarginalen. 

Utgångsfrågan var: Är vinstmarginalerna 
högre hos de äldre företagen som ofta har 
betalda fastigheter och många investeringar 
avklarade?

Svaret blev: Nej, något absolut samband 
mellan ålder och vinstmarginal finns inte. 

Tyvärr är företagen som grundades före 
1939 för få för att ge ett statistiskt säkert 
genomsnitt.  

Men, bland de andra, är det bilhandlarna 

som startade under 50-talet som klarar sig 
bäst. Bland dem är den genomsnittliga vinst-
marginalen 2,11 procent. 90-talistföretagen 
är också hyggligt lönsamma, de ligger i snitt 
på 1,83.

Trögare verkar det vara för företagen som 
startade på 70-talet, bland dem är den genom-
snittliga vinstmarginalen bara 1 procent. Och 
lika låg är den bland företagen från 40-talet. 
Därefter kommer med små skillnader företag 
från 60-talet, 80-talet och 00-talet, med 1,53, 
1,45 och 1,47 procents vinstmarginal. 

DET SKA SÄGAS att det här med ålder inte kan 
bli riktigt precist när det handlar om företag; 

vid exempelvis en ombildning hänger bara 
det senaste organisationsnumret med. Och 
flera av de riktigt gamla, startade som något 
annat, inte sällan smedjor. Flera är alltså äldre 
än vad som syns i rullorna. Vi har gjort försök 
tidigare med att sovra fram ”Sveriges äldsta 
bilföretag”, men det har visat sig vara tji hopp 
omöjligt; det kommer alltid någon som säger 
att ”vi är äldre”. 

Hur som helst brukar Hedbergs Bil i Malmö 
alltid finnas med bland aspiranterna. På sin 
webbplats skriver de att deras resa började 
1896 med cykeltillverkning. 

Men det är i alla fall roligt att dyka ner i 
den tillgängliga statistiken. Och börjar vi 
med återförsäljarna av bilar startade det 
äldsta bolaget i MRF:s medlemsregister för 
107 år sedan – Finnvedens Bil registrerades 
1908. Sedan tog det två år innan nästa företag 
grundades, Roslagens Bil i Norrtälje som 
registrerades 1910, och därmed kan fira 105 
år i år.

På 1920-talet startade Förenade Bil Aktie-
bolaget i Malmö, 1921, och Berners Person- 
och Transportbilar 1927.  

Sex medlemsföretag har sina rötter på 
30-talet. Och på 40-talet startade arton, hälf-
ten av dem under de tuffa krigsåren. 

I DAG FINNS 35 företag med som startade 
under 50-talet då privatbilismen tog fart, och 
56 företag från 60-talet. Det var årtionden av 
stora satsningar på bilismen.

Det är noterbart att det är färre, 43 företag, 
kvar från 70-talet med bensinransonering 
och en nyvaknad miljödebatt kring bilismen. 
Många nystartade företag hade det nog tufft 
då.

80-talet var ett årtionde av tillväxt och före-
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”FEMTIO- OCH SEXTIOTALEN VAR ÅRTIONDEN AV STORA 
 SATSNINGAR PÅ BILISMEN. SJUTTIOTALET, MED BENSIN-
RANSONERINGAR OCH  MILJÖDEBATT, VAR TUFFARE.”
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Antal nya återförsäljare                                          Vinstmarginal 

VINST VISAVI STARTÅR

ÅTERFÖRSÄLJARE BIL

1950-tal 1960-tal1940-tal1930-tal1920-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal

tagen som startade då är den största gruppen 
i undersökningen, 111 stycken.  Från 90-talet 
är det färre, 88 stycken.

Yngre företag bland MRF-medlemmarna 
blir allt färre. Kanske inte så konstigt med 
tanke på stora investeringskostnader och låg 
lönsamhet.

I dag finns 65 medlemmar som startat på 
2000-talet och hittills på 2010-talet, till och 
med 2014, är det bara 22. 

GÅR VI ÖVER till återförsäljarna av last-
bilar är de för det första färre, 29 företag 
totalt. Bröderna Brandts lastvagnar i Åmål 
startade på 30-talet. Tre började på 40-talet 
och fyra på 50-talet. Sju återförsäljare har 
sina rötter i 60-talet och det är den största 
gruppen.

Bland de yngre finner vi två från 70-talet, 
fyra från 80-talet, tre från 90-talet och fyra 
från 2000-talet. På 2010-talet har en återför-
säljare av lastbilar startat. 

De fristående verkstadsföretagen är över 
lag yngre. Men undantag finns, härförle-
den skrev vi om Ernqvists Bilverkstad som 
grundades 1902. 

Av de 217 fristående verkstadsföretagen 
har dock de flesta startats på 80-talet och 
90-talet. Det senare kan vara en följd av 
åtstramningarna på 90-talet då många valde 
att reparera i stället för att köpa ny bil. 2

FOTNOT. I den sammanställning som Bisnode gjort 
på uppdrag av Motorbranschen finns 440 återför-
säljare av bilar med, 29 återförsäljare av lastbilar 
samt 215 fristående verkstadsföretag. 

2010-tal
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Still going strong!

Förenade Bil i Malmö starta-
des 1921 och är därmed en 
av Sveriges äldsta bilhand-
lare. I dag styrs företaget av 
tredje generationen Söder-
ström och även i den fjärde 
finns ett stort bilintresse. 
”Nu satsar vi på att stå eko-
nomiskt starka för de näst-
kommande hundra åren”, sä-
ger vd:n Joakim Söderström.

FÖRENADE BIL, MALMÖ

 2016 blir ett år av jubileum 
för Förenade Bil Ak-
tiebolaget i Malmö. 

Företagets 95-årsfirande sammanfaller med 
att BMW fyller 100 år. Det ska givetvis firas 
med festligheter både för anställda och kun-
der, säger vd Joakim Söderström. Samtidigt 
vill han blicka framåt mot nya utmaningar.

– Vi står inför många förändringar i fråga 
om bilarnas tekniska utveckling men också 
om förändrade distributionssätt och ägan-
deformer. Elbilar, hybrider och vätgasbilar 
kommer att ställa helt anda krav på oss som 
återförsäljare samtidigt som det ger oss nya 
möjligheter, säger han och fortsätter:

– Försäljning via internet och privatleasing 
är relativt nya fenomen som vi kommer att få 
se mer av. De återförsäljare som ser möjlighe-
terna och som klarar anpassningarna efter de 
nya förutsättningarna kommer att bli vinnare.

FÖRENADE BIL har en lång brokig historia 
som till stora delar även är den svenska 
återförsäljarmarknadens historia. Företaget 
registrerades 4 februari 1921 med ett aktieka-
pital på 500 000 riksdaler. Wilhelm Sonesson 
och riksdagsledamoten Nils Winkler bildade 
aktiebolaget. De första bilmärkena var Dort, 
Brennabor, Marmon och NAG. Allan Söder-
ström började några år senare som säljare, 
blev disponent för företaget och med tiden en 
av de tre största delägarna. 

Under 1930-talet fick företaget många fler 
agenturer, bland andra Mercedes-Benz och 
Morris. Studebaker och DeSoto tillkom. Ny-
köpings Automobilfabrik (ANA) investerade i 
Förenade Bil och därmed började även försälj-
ning av de märken som monterades hos ANA 
som Chrysler och Plymouth. 1946 köpte Allan 
Söderström samtliga aktier i Förenade Bil och 

sedan dess har det varit i familjens ägo.
Det stora problemet efter kriget var att 

leverera bilar i takt med efterfrågan och Allan 
Söderström gjorde många resor till biltill-
verkare i Europa. Efter tips från Mercedes 
besökte han BMW i München och något år 
senare kunde han och hustrun Lillemor köra 
hem de två första exportbilarna till Sverige. 
Det var den nya sportlimousinen BMW 501.

När Förenade Bil förlorade agenturen för 
Morris i början av 1960-talet var företagets 
ekonomi mycket ansträngd. En ny modell av 
BMW blev räddningen. 

SONEN LARS fick uppdraget att bygga upp 
ett ÅF-nät över hela Sverige. Försäljningen 
blomstrade när nya BMW-modellen 1500 
lanserades. BMW kompletterades senare med 
Rolls Royce och Bentley. Tillsammans med 
försäljning av engelska Chrysler/Sundbeam 
och Honda rullade det på bra under 70-talet. 

1983 skedde ett antal olyckor i halt väglag 
där BMW 3-serien var inblandad. Det blev 
stora rubriker och försäljningen sjönk kraftigt. 
Räddningen blev en ny agentur, för Subaru.

Nästa kris kom med finanskrisen i början 
av 1990-talet. Plötsligt föll nybilsregistrering-
en i Sverige från närmare 350 000 bilar per år 

till 125 000. Förenade Bil, liksom andra ÅF, 
gick på knäna. Lösningen blev att släppa flera 
andra märken och koncentrera sig framför allt 
på BMW. Samtidigt fick företaget möjlighet 
att utvidga med försäljning av BMW i Estland. 

JOAKIM SÖDERSTRÖM är inte förvånad över 
att företagen som startades på 1950-talet har 
den högsta genomsnittliga vinstmarginalen.

– Erfarenheter från tidigare generationer 
är väldigt bra att ha samtidigt som man måste 
vara lyhörd för nya trender och förändringar i 
branschen. Att kunna anpassa sig efter mark-
nadens svängningar och förändringar tycker 
jag är den viktigaste framgångsfaktorn, det 
bekräftas ju också av historien, säger han.

För Joakim var det ett självklart val att 
börja i familjeföretaget.

– Jag har alltid varit intresserad av bilar 
och kundrelationer och det tycker jag är en 
bra början när man ska in i branschen. Samti-
digt vill jag framhålla att det inte var något jag 
tvingades in i, min pappa Lars gav både mig 
och min bror Peter möjlighet att välja andra 
vägar. I dag driver vi koncernen och komplet-
terar varandra bra. 

Det är inte osannolikt att det blir en 
fjärde generation Söderström i ledningen 
för Förenade Bil. Än så länge är grundarens 
barnbarns barn unga.

– Men den dag de väljer väg är det helt 
upp till sönerna om de vill gå in i branschen, 
menar Joakim Söderström.

– Mina tre barn har alla kommenterat att 
jag jobbar för mycket och inte är något som 
de prioriterar. Alla är duktiga i skolan och 
håller på med fotboll, handboll och racing, så 
visst finns det bilintresse. Min äldste son Oli-
ver vann nyligen både SM och NM i Formel 
Renault, säger den stolta fadern. 2

”ATT ANPASSA 
SIG  EFTER MARK-
NADENS SVÄNG-
NINGAR ÄR FRAM-
GÅNGSFAKTORN."

Joakim Söderström

Joakim Söderström vid auto-
mobilsamlingen som rymmer 
mycket gammal kärlek.

031-748 34 00 • INFO@OPUS.SE • OPUSEQUIPMENT.SE

Som leverantör av verkstadsutrustning i 25 år,  
arbetar vi med ledande varumärken och  

tummar aldrig på kvalitet och service. 
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Frågor till generalagenten
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 J
apanska Isuzu hade varit borta från den svenska 
marknaden ett tag när Olle Olsson Bolagen tog 
upp agenturen 2007. Märket blev ett litet ettrigt 
tillskott och har stretat sig upp till sju åtta procents 
marknadsandel på transportbilssidan genom bland 
annat ett aktivt deltagande på mässor och jord-
bruksevent. Återförsäljarna har inte varit nöjda 

med allt, men hyllat den snabbfotade organisationen.
Nu är agenturen såld till International Motors (IM) Nordic 

som har Subaru i Sverige och som länge varit hungrig efter 
expansion, inte minst ett pickupmärke. Olle Olsson Bolagen har 
uppvaktats ett par tre år om Isuzu. 
Och för en vecka sedan var affären 
i land. Köpeskillingen vill ingen av 
parterna tala om.

De nya ägarna har precis presen-
terat sig för återförsäljarna.

– Som Sveriges största Isuzu-
handlare sitter vi lugnt i båten. Olle 
Olsson Bolagen vässade marknads-
föringen rätt bra, men förhopp-
ningsvis kommer IM Nordic att 
satsa ännu hårdare på produkten, 
säger Ulf Rautila på Northcar.

Det kan nog kännas som att 

svenska Isuzu hamnat i goda händer; huvudägaren är redan ge-
neralagent för märket i England där andelen är drygt 15 procent 
av pickupbilsmarknaden.

– Marknadsandelarna ute i Europa är betydligt högre än i Sve-
rige. Vår ambition är att komma i samma nivå, minst 18 procent. 
Isuzu är en fantastisk produkt med gott renommé och vi ser jät-
testora potentialer, säger Torbjörn Lillrud som är vd både för IM 
Nordic och Subaru Sverige.

Det låter rätt kaxigt?
– Ja, vår vision är att bli Sveriges snabbast ökande bilmärke. Vi 

ska tredubbla försäljningen på två år, 
få Sveriges mest nöjda pickupägare 
och komma etta i GA-enkäten, säger 
Torbjörn Lillrud.

– Vi har ju gjort resan med Subaru 
tidigare. Har vi lyckats öka försälj-
ningsvolymen från 900 till   8 700 
bilar per år där, ska vi kunna ta Isuzu 
från 400 till 1 300 per år.
Vad kan ni göra som inte Olle Ols-
son Bolagen kunde?
– Framför allt har vi ju förmånen 
av en stark upparbetat Isuzukultur 
inom koncernen; i England blev 

Det är ingen hemlighet att International Motors Nordic, 
som är  generalagent för Subaru i Norden, länge varit på jakt 
efter att bredda portföljen. Nu har de kommit över den 
svenska importen av Isuzu som Olle Olsson Bolagen släpper 
efter åtta år. För IM-familjen är märket ett logiskt tillskott. 
Visionen är jättekaxig och det kan skönjas tillförsikt i ÅF-ledet. 
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  FOTO  BOBO OLSSON

”Vi ska tredubbla 
försäljningen 
och komma etta 
i GA-enkäten”

Den här D-Max Crew cab     
black edition är fotograferad 
hos J Bil som tagit upp 
 märket på tre anläggningar.

Affären avgjord. Torbjörn Lillrud från IM Nordic skakar 
hand med säljarna Pontus Olsson, tv, och Per Olsson, th.



Isuzu för övrigt vald till bästa 
Isuzu-importör i Europa härom-
året. Hela upplägget är klart, det 
finns ett enormt ”over know” och 
engelska reserv- och tillbehörsla-
ger med jättestort sortiment. Ett 
smörgåsbord.

– Och i Sverige har vi ju en 
större overheadapparat också, 
ett starkare distributionsnät och 
stora egna lager samtidigt som vi, som relativt 
liten privatägd importör, har kulturella likheter 
med Olle Olsson Bolagen – medarbetare som 
är nära ÅF och marknaden.

Kan ÅF hoppas på att få en vassare central 
marknadsföring?
– Ja, där ska vi sätta in klutarna för att lyfta 
kännedomen om varumärket och dess image. 
Vi ska kraftigt öka investeringarna i marknads-
föringen. Traditionen att finnas där kunderna 
är ska hållas vid liv, det är jätteviktigt på den 
här marknaden.

DHL-lagret i Västerås flyttas till Malmö. 
Huvudkontoret, från Uppsala till Malmö, 
kommer personalen att följa med?
– Nej, det verkar inte så. Vi kommer att 
behöver nyrekrytera och alla är naturligtvis 
välkomna att söka tjänster hos oss.

KLART ÄR DOCK att den omtyckte verksam-
hetschefen Markus Lundevall har tackat nej av 
familjeskäl. Han går i stället till Hyundai som 
regionchef.

– Jag har fru och fyra barn som är rotade i 
Uppsala. Jag har trivts med Isuzuhandlarna 
och tror att det kommer att fungera jättebra för 
dem hos de nya ägarna, säger han.

I dag säljer ett 50-tal svenska återförsäljare 
Isuzu. Kommer alla att bli kvar?
– Alla som vill vara med på tåget är välkomna. 
Vi kommer att ha en kickoff i januari, säger 
Torbjörn Lillrud.

Vill ni öka ÅF-nätet också?
– Inte kvantiteten i första hand, snarare kvaliteten.

Kommer investeringskraven att öka?
– Säkerligen, kraven kommer att bli tydligare, 
bland annat på en kraftfull ökning av egna in-
vesteringar. Bilden är inte helt klar än, men vi 
vet att det kommer att bli winwin i slutänden.

Blir det en vd för Isuzu Sverige?
– Vem som ska bli vd i det nya bo-
laget är inte bestämt och vi kommer 
att rekrytera en försäljningschef. Det 
jobbet hade varit vikt åt Markus Lun-
devall om han hade velat följa med.

Det ryktas om att ni vill köpa 
svenska Citroën också …?
– Inga kommentarer.

Eller kanske andra agenturer då 
…?
– Det ligger i koncernens plan att 

”KRAVEN KOMMER SÄKERLIGEN ATT BLI TYDLIGARE, BLAND 
ANNAT PÅ EN KRAFTFULL ÖKNING AV EGNA INVESTERINGAR.”
                                   Torbjörn Lillrud, vd IM Nordic

Frågor till generalagenten
2

hela tiden expandera. Vi har 
kontraktet med kinesiska Great 
Wall, Kinas största biltillverkare 
med personbilar, pickuper och 
suvar. Deras intresse av att 
komma till Europa är stort och 
den dag de gör det blir vi deras 
importör.

– Tyvärr har inte den kine-
siska bilindustrin lyckats klara 

EU:s miljökrav än. Men det visar sig ju att inte 
ens europeiska tillverkare riktigt klarar det, och 
vilket kan tänkas rendera i att viss motortek-
nologi försvinner och dörren öppnas för nya 
marknader …

SUBARUS, OCH NUMERA också Isuzus infor-
mationschef, Thomas Possling berättar att IM 
Nordic två gånger om året träffar representan-
ter från Great Wall – som varje gång tackar för 
svenskarnas tålamod.

Man kan gissa att IM Nordics nyförvärv 
värmer hjärtat på pickupfantasten Thomas 
Possling; han har ett förflutet som chefredaktör 
för 4Wheel Drive. 2

FOTNOT I: Olle Olsson Bolagen fortsät-
ter med sina agenturer på fyrhjulingar, 
mopedbilar och båtar som inbegriper 
ett 90-tal återförsäljare. Koncernen 
har också ett fastighetsbolag och är, 
enligt vd:n Pontus Olsson, öppna för nya 
verksamheter.

FOTNOT II: Det blir en riktig rivstart 
med 100-årsjubileum ganska direkt för 
den nya generalagenten. 

Nästa år är det nämligen hundra år 
sedan ett par japaner, som dittills byggt 
båtar, bestämde sig för att börja bygga 
bilar, det bilmärke som senare kom att 
heta Isuzu.
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Kinesiska Great Wall Steed valde England som pilotland i Europa.

Thomas Possling, 
pickupfreak och 
informationschef.

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
421 31 Västra Frölunda
Tel 031 734 11 10 · Fax 031 734 11 11
E-post info@dometic.se
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TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

En ergonomisk och bekväm lågstol
som skonar och avlastar
rygg, knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits
i integralskum, stabilt
underrede med fem
svängbara hjul gör det
lätt att förflytta sig.
En praktisk verktygshylla
under sitsen, åkstolen kan
även förses med ryggstöd
för ytterligare bekvämlighet.

Nu500.000sålda!
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FRÅGA TRE

”Det lönar sig att känna sin fiende, inte 
minst för att man kanske i framtiden kan 
göra honom till en vän”

710
... svenska arbetsgivare känner inte att stressen har ökat på 
arbetsplatsen på senare tid. Bara tre procent tycker att den 
har gjort det. I alla fall enligt Länsförsäkringars hälsobarome-
ter som grundar sig på frågor till 1 000 slumpmässigt utvalda 
företagsledare. Tre av fyra hävdar att de inte oroar sig över 
sjukskrivningar bland personalen.

FORSKNING

En bra chef 
är en frisk chef
Den chef som försöker behandla sina 
medarbetare bra och respektfullt, har 
själv bra hälsa. Det visar en avhand-
ling i psykologi från Stockholms 
universitet. Den indikerar också att de 
chefer som struntar i att vara tydliga 
mot sina medarbetare och brister i att 
ge information i god tid sover dåligt 
och har sämre hälsa. Anställda, som 
känner sig orättvist behandlade av 
chefen, mår också sämre och har 
svårt att sluta fundera över jobbet när 
de är lediga.

Ekonomi för chefer
Här är en praktisk och lättöverskådlig vägled-
ning för chefer med affärsekonomiskt ansvar. I 
boken finns konkreta råd om hur lönsamheten 
i företag kan förbättras och praktiska verktyg 
för hantering av ekonomin. Detta 
är en aktualiserad andra upplaga. 
Författare är Mikael Carlson och 
Jonas Bernhardsson som båda är 
civilekonomer med lång erfarenhet 
av ekonomistyrning och chefsutbild-
ningar.

Ledning och förståelse
Den snabba tekniska utvecklingen under 
1980-talet, en industri med mer kunskap och 
ökad global konkurrens har inneburit mer frihet 
i arbetet för gemene man. Många ledare har 
tvingats överge sin detaljstyrning och vill i stället 

vägleda sina medarbetare genom en 
vision. Men trots mycket information 
arbetar ofta inte medarbetarna åt samma 
håll. Varför? Det vill författarna Jörgen 
Sandberg och Axel Targama ge läsaren 
mer förståelse för. 

Vad tror du 
om 2016?

ROBERT BERGSTRÖM, försäljningschef 
beg och delägare på RA Motor, Uppsala
– Att bilförsäljningen kommer hålla i sig, det är 
så låga räntor och folk verkar vara intresserade 
av bilköp. Jag tror inte att miljöbilarna kommer 
att sälja så mycket mer om inte staten går in 
med större subventioner. 

BO ALM, försäljningschef på Stilbil, 
Upplands Väsby

– Mindre märken tror jag kommer att få det 
gynnsammare nästa år, medan större kanske 
tappar något. Längre garantier kommer att 
bli viktigare – små märken har ju ofta ganska 
generösa garantier. 

MIKAEL JONASSON, verkstadschef, 
Turebergs Bilcenter, Umeå
– Jag tror att det kommer att bli ett bra år, både 
för verkstaden och försäljningen av nya och 
begagnade. Jag tror att vissa märken kommer 
att behålla sitt förtroende medan VW kommer 
att få det svårare, men det beror mycket på 
garantihanteringen.  

Du kanske får konkurrera med robotar i framtiden. Japanska 
företaget Hitachi har utvecklat en Al-robot som ger order till 
anställda. 

– Arbetet effektiviserades med åtta procent på lagret med 
det nya robotprogrammet, jämfört med utan dem. Program-
met kan undersöka en extremt stor mängd data för att ge de 
mest effektiva instruktionerna, vilket är omöjligt för mänsk-
liga chefer att hantera, säger en taleskvinna för företaget till 
Wall Street Journal. 

Roboten tar in olika data som sammanställs till direktiv 
till de anställda. Sedan mäter roboten hur medarbetarna tar 
till sig uppmaningarna, och instruerar hur arbetsuppgiften 
ska utföras på bästa sätt. Hitachi planerar att testa roboten 
och programmet under några år innan den kommer ut på 
marknaden.

BOKTIPS

– Järnladyn MARGARET THATCHER 

av

Framtidens 
chef – 
en robot? 

Ford återvänder till Stockholm – vill du vara en del av oss?
Ford Motor Company AB har funnits på den svenska marknaden sedan 1924 och är fortfarande en av 
bilbranschens ledande aktörer. Vi har en stolt historia med legendariska bilar som t.ex. Ford Mustang  
– och vi har en spännande framtid där vi kommer att stärka vår närvaro i Sverige. 
I april 2016 inleder vi en ny epok då vårt kontor återvänder till Stockholm. Vi börjar processen med att 
leta efter duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med att bygga Fords framtid här i Sverige.
Låter det intressant? 
Läs mer på ford.se eller autorekrytering.se

Go Further
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A big 
business 

man

2  P O R T R Ä T T E T  I  H E N R I C  S U N D I N

Hela hans yrkesliv har omgärdats av tanken på att göra saker annorlunda 
och det mesta har blivit enastående bra. På Volvo Truck center satte 

han lönsamhets- och omsättningsrekord, ökade närvaron hos personalen 
med drygt 97 procent och fick 100 procents svar på medarbetarenkäter. 

Nu lämnar han branschen. Så det här får bli en avskedsintervju. 
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / FOTO  ANNA REHNBERG

Henric Sundin ökade 
marknadsandelarna 
med nio procent, 
vände en dalande 
omsättning från 1,6 
till 2 miljarder på 
Volvo Truck center.
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E
n middag för ett halvår 
sedan. Bredvid mig satt 
Henric Sundin, då vd för 
Volvo Truck center Sverige. 
Han sa mycket, bland annat 
att han slutat sälja lastbilar, 

i stället sålde tillgänglighet plus allt mellan 
grus, bokföringsprogram och begdelar, ja, till 
och med en handikappmoped. Och att allt 
renderade i att han sålde en väldans massa 
lastbilar. Han såg ut som en lyckans ost.

När han nu ger sig tid att träffa mig har 
han lämnat den fabriksägda återförsäljaren 
och snart också nästa jobb som storkundsan-
svarig för Volvo Trucks i Europa. Inte desto 
mindre är Henric Sundins fabulösa säljdriv i 
vår värld berättansvärt.

Han är lika glad, stolt som en tupp när han 

återger siffrorna som bevisar hans prestatio-
ner. ”En jävla fart till förbättringar” Hur han 
ökade marknadsandelarna med nio procent, 
vände en dalande omsättning från 1,6 till 2 
miljarder på sex och ett halvt år, ökade begför-
säljningen från 400 till 750 lastbilar på tre år.

Själv tycker jag att det är roligare att 
höra vad som ligger bakom siffrorna. Hur 
Henric för sitt inre öga sett hur en gam-
mal lastbilsvev kunde få ett andra liv som 
vattenpump i Angola eller hur en FL-motor 
skulle kunna förvandlas till en generator i 
Australien. Eller hur han borrat in sig på att 
tillfredsställa kundernas behov i stället för att 
i första hand kränga. 

Han har haft örat mot rälsen.
– Resorna vi gjorde med storstadsåkarna, 

under dem fick man höra massor. Jag har 

lyssnat extremt mycket på kundernas kunder 
för att förstå deras premisser och hur vi 
skulle kunna förbättra vår affär, säger han.

SOM VD på Volvo Truck center kollade Hen-
ric in sju åtta vitt skilda kundsegment, bland 
annat fjärrtrafik, trailerdragning, grusåkare, 
citydistributörer. Och konstaterade:

– Vad de behövde var tillgänglighet.
Så han byggde upp en helt ny hyrbilsflotta 

hos återförsäljaren, först med enkla drag- 
och fjärrbilar. Den växte med kranbilar, 
anläggnings- och renhållningsbilar och alla 
möjliga specifika bilar hos de större sajterna. 
Och idén utvecklades vidare till kundanpas-
sade finanstjänster och fleet-administration, 
även fordonsansvaret för daglig drift.

– Som återförsäljare lämnade vi fyra tim-
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mars stilleståndsgaranti på kompletta fordon 
till flottägarna i satsningen. Vi skapade ”total 
business solution”, ett löfte till kunderna om en 
tillgänglighet och bibehållen utnyttjandegrad 
om deras bilar eller byggnationer skulle paja.

Henric säger att återförsäljarna lever i 
synergi med kunderna, som ett par dojor, ”bra 
var och en för sig men ingen bra utan den 
andra”.

Tre stora kunder lät sina chaufförer ringa 
direkt till Volvo Trucks center när något trils-
kade och slapp gå omvägen via arbetsgivarna.

– Vi började boka tider och fjärravläsa, vi 
kunde se direkt om en växellåda var bytt två 
månader tidigare och var ett garantiärende 
eller om det handlade om ett begbyte som 
skulle bli för dyrt att laga. Allt för att spara tid 
åt kunderna.

De tre storkunderna, som nämndes ovan, 
köpte för 50 miljoner av Volvo Truck center 
när samarbetet började. Tre år senare fakture-
rades de 240 miljoner totalt för köp, verkstad 
och reservdelar. 

– Det blev ändå en kostnadsbesparing för 
dem, de kunde plocka bort mer än femton 
personer genom högre nyttjandegrad och 
mindre administration. Och deras miljöpå-
verkan minskade. Vi kunde ge dem bättre pris 
och öka finans- och servicepenetreringen, 
säger Henric. 

– Vi gjorde en organisationsanalys hos de 
här kunderna, de hade järnkoll på mycket men 
inte på alla sina hundratals bilar. Viktigast för 
dem är att godset rullar, inte vad en ny växel-
låda kostar.

HENRIC SUNDIN pratar jättefort. Min penna 
glöder, mitt kaffe kallnar.      

Han gippar över på närkiska när han glider 
in på hur Volvo Truck center tog över påbyg-
garnas jobb. 

– Det var ett ständigt käbbel kring leverans-
tider och när det blev fel på en byggnation 
innan.

Henric tyckte att de lika gärna kunde göra 
jobbet själva, både chassin och påbyggnader, 
”det handlade ju ändå bara om komponents-
montering”.

I dag är 2 av 21 verkstäder fullt utvecklade 
påbyggare, och 7 verkstäder har auktorisation 
för service och reklamation. 

– Där behöver ingen längre ringa och fråga 
om reklamationer och garantier, säger Henric 
som där rörde om i en hel gammal verkstads-
industri och, som lastbilsåterförsäljare, gick till 
att bli en helhetsleverantör.

– Vi var ju tvungen att ha ett konkurrens-
mässigt erbjudande och en bra relation med 
kunderna!

En helt annan affär: Varför låta saker förgås? 
Mackapärer som blivit över – ett transport-
band för grus, en handikappmoped, en John 
Deere-traktor, kanske tillsammans med en 
grill, en frontkylare och lampor tillsammans 
med en frontalkrockad Volvo FH … Henric lät 
plocka ihop sådant i paket och hittade helt nya 
kunder, som en demonterare i Baltikum eller 
kanske en skadeverkstad i Östersund. Så där 
höll han på. Många bäckar små.

HAN ÄR besjälad av affärer. Det är fråga om en 
direktör som började i overall i en lastbilstvätt 
åtta år gammal, som stått i smörjgropar under 
tunga fordon med två ton snö, som lossat båtar 
och måttat deras lasttak, kört truck och suttit 
med växeltelefonister för att förstå deras jobb.

Som praktikant sålde han en sommar ut 
hela beglagret hos Arver Lastbilar i Örebro, en 
annan gång månglade han ut 600 transportbi-
lar direkt från generalagenten för Mercedes-
Benz. Och när han lämnade Wallhamn hade 
han tredubblat omsättningen på tre år.

– Man måste våga, säger Henric.
Utan prestige, ingen fernissa. Bara en före-

tagsamhetens oförblommerade glädje.
Han var 37 år när han kom till Volvo 

Truck center för sju år sedan. Då pekade de 

flesta nyckeltal åt fel håll, det gjorde de inte 
när han slutade. Hans uppdrag att ”stream-
lajna” var tydligt. Efter hans omorganisation 
hade 637 anställda blivit 560 och stora for-
dons- och reservdelslager konjunkturanpas-
sats. Han hade brutit ner alla stora nyckeltal 
i pengar vad varje medarbetare förväntades 
åstadkomma. Varje medarbetare hade en 
egen affärsplan.

När han anställer går han mindre på utbild-
ning och kompetens och mer på attityden 
”som är personlig och sällan ändras över tid”.

– Förvaltare har vi inte tid med, när kund-
behoven är som störst måste alla kunna jobba 
effektivt och glömma arbetstider.

HENRIC SUNDIN liknar ingen annan. Han har 
jobbat mycket med sitt ledarskap och slipat sin 
otålighet och impulsivitet hos en coach, sett 
till att omge sig med människor som är lite 
lugnare, ”target players”.

– Utan de fantastiska engagerade medarbe-
tare hade vi aldrig lyckats.

Under det gångna året som Europaansvarig 
för storkunder (den största har 40 000 bilar) 
har han hunnit uträtta en hel del också, ökat 
lönsamheten och omsättningen, satt en ny 
strategi. Rest hejdlöst.

Den 11 december går han, exakt klockan 11, 
”jag jobbar aldrig heldag en sista arbetsdag”. 
Nu ska han börja jobba för en tidigare kund, 

Ragn Sell. Han blir vd för två produk-
tionsanläggningar, ansvarig för ett 
geografiskt område och får leda en stor 
organisation igen.

– Jag hade faktiskt ett flertal erbju-
danden, säger han med ett lyckligt 
leende.

Livet är en fest! 2

”JAG HAR LYSSNAT EXTREMT MYCKET PÅ 
KUNDERNAS KUNDER FÖR ATT FÖRSTÅ HUR 
VI SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRA VÅR AFFÄR”

För sitt inre öga har 
han sett hur en gam-
mal lastbilsvev kunnat 
få ett andra liv som 
vattenpump i Angola 
eller en FL-motor som 
generator i Australien.

Henric Sundin om …

… fabriksägda ÅF visavi privata: 
”Själv har jag värnat affären och ÅF-kollegerna 
mer än försöka vara husse till lags. Mitt fokus var 
att göra Volvo Truck-centren starkare, det tjänar 
ägarna långsiktigt på.”

… MAF (där han är styrelserepresentant): 
”Genom dem har jag lärt mig massor, bland annat 
om hur arbetsmarknadspolitiken fungerar och vad 
som driver lönesättning.”

… den gången han fick retirera: 
”Jag skulle förändra avtalsstrukturen för sex med-
arbetare på action service-avdelningen i Göteborg. 
Alla sa mer eller mindre upp sig, jag fick backa till 
hundra procent, snabbt som ögat.

… att få medarbetare att fatta egna beslut: 
”Det är svårt att få folk att våga. Jag säger att det 
är bättre att ta två beslut och låta ett gå åt helsike 
än inte göra något.”

… blåsten på toppen: 
”Det kan kännas ensamt att själv vara utelämnad 
till svåra beslut.”

ÅLDER: 43.
KÖR: Hustrun kör Renault Captur, 
själv hade han senast en Volvo XC90 
som tjänstebil.
BOR: Öjersjö, utanför Göteborg.
FAMILJ: Hustrun Cecilia (världens 
bästa), barnen Karl, 13, Linnéa, 13, 
Ebba, 9, och Axel, 4, katten Findus.
FRITID: Egna och barnens intressen, 
bl a golf och fotboll. Har spelat i 
Örebro sportklubbs reservlag.
LÄSER: Just nu allt om psykopaten 
Christoffer Silfverbielke av Dan 
Buthler och Dag Öhrlund.
LYSSNAR PÅ: Ljudböcker och rock.
KARRIÄR: Tvättade lastbilar i pap-
pans Truck center, i monteringen 
i nytt fadershus som producerade 
släpvagnar och trailer, ungdoms-
praktikplats hos Scaniahandlaren 
Arver i Örebro, tidningsutdelare, 
bartender, diskare, Scaniasäljare i 
Örebro, marknadsekonom på IHM, 
regionchef Ford GA, storkundsan-
svarig på Mercedes-Benz GA, vd 
för Wallhamn AB på Tjörn, vd Volvo 
Truck center Sverige, storkundsan-
svarig Volvo Trucks i Europa, snart 
regionchef och vd för två Ragn 
Sells-bolag.

HENRIC SUNDIN

I dagarna börjar 
Henric en ny bana 
på Ragn Sell.
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Många återförsäljare uppger att de utsätts 
för fem sex mindre stölder varje år. Ofta är 
det brott som, enligt polisen, utförs av ren 
överlevnad. Larmtjänst kartlägger just nu 
den här typen av kriminalitet, bland annat 

reservdelsstölder på verkstäder. Nödvändig-
heten av säkerhetsåtgärder aktualiseras. 
Här är ett av fallen –  från att tjuven togs 

på bar gärning på Rejmes i Laholm fram till 
skranket vid Halmstads tingsrätt.

TEXT & FOTO   MARIA ERIKSSON

Se över 
säkerheten!
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STÖLDEN

D
et var en onsdag i oktober vid 
lunchtid som platschef Joacim 
Cernliden och servicetekniker 
Robin Drott såg en röd Citroën 
på parkeringen med bagageluck-

an öppen. En man och en kvinna i 30-årsåldern 
var i full gång med att fylla bilen med ett 20-tal 
bilbatterier från Rejmes återvinningsupplag.

– Paret påstod att de köpt batterierna av 
en av våra anställda. Vi sa till dem att lägga 
tillbaka dem men de bara fortsatte att lasta så 
vi fotograferade dem, bilen och stöldgodset, 
berättar Joacim Cernliden.

Medan Joacim skyndade in i verkstaden 
för att larma polisen sprang Robin och låste 
grindarna. 

– Under de 20 minuter det tog för polisen att 
komma satt paret i sin bil, troligtvis lite sura, 
och kedjerökte. Vi höll oss i verkstaden för 
säkerhets skull, säger Robin Drott.

… och gärnings-
mannen fick sno-
pen bära tillbaka 

bilbatterierna.

Handlade blixtsnabbt. 
Medan platschefen Joacim 
Cernliden ringde polisen 
låste teknikern Robin Drott 
grindarna om tjuvarna …

Christofer Bachman
Brand Manager Opel F inans Sverige

santanderconsumer.se

Vi är glada att lansera Opel Finans som en del av Santander 
Consumer Bank. Tillsammans ska vi utveckla vårt gemensamma 
erbjudande och arbeta för att stärka Opels varumärke på den 
svenska marknaden.

Opel privatleasing är redan lanserad – en efterlängtad produkt 
för både generalagenten, återförsäljarna och kunderna. 

Vi ses i bilhallen!

Nytt samarbete ska stärka Opel

Tack för 
förtroendet 
Opel!

S80018_annons_220x285.indd   3 2015-11-24   09:18:54



– Vi fick ett erbjudande om jobb och vi tog 
det. Vi har inte gjort något fel.

DRAGAN UTVISADES I maj, men dök inte upp 
vid utvisningstillfället. På frågan om varför han 
var i landet när han var utvisad säger han att 
han inte trodde utvisningen gällde längre.

I juli dömdes han för stöld igen. Den här 
gången av Lunds tingsrätt. Ihop med två per-
soner hade han åkt till ett företag i ett inhägnat 
industriområde med bultsax, mössa, sjal och 
handskar, klippt upp staketet, tagit sig in och 
stulit 200 kilo plåt. 

Av domen framgår att Dragan gjorde jobbet 
för en för honom okänd person. Han sade 
att han fått 500 kronor för jobbet och att han 
sprang när polisen kom eftersom han jobbade 
svart. Dragan dömdes till villkorlig dom och 
slapp utvisning, eftersom han bytt namn sedan 
domen i Hässleholm och rätten därför inte 
upptäckte den tidigare domen.

Trubblet på Rejmes i Laholm förklarade han 
med att han hade varit ute på uppdrag för ”en 
gammal vän från sitt hemland”. Tillsammans 
skulle de åka från företag till företag och fråga 

efter skrot och gamla bilbatterier.
– Vi fick 200–300 kronor om dagen bero-

ende på hur mycket skrot och bilbatterier vi 
kom över under vår resa. Vi säljer det vidare 
till skrotfirmor för att få ersättning och kunna 
livnära oss. 

– Vi betalade Hassan 1 500 kronor för 
bilbatterierna. Vi skulle komma tillbaka två 
dagar senare och hämta varorna. Då greps vi 
av polisen.

Kammaråklagare Sofia Corin hävdar att 
det är en ”uppenbart påhittad historia” och 
att Dragans förklaringar är ”egendomliga och 
osannolika”. Att det är ”helt osannolikt att 
någon skulle lämna 1 500 kronor till en okänd 
person utan att få vare sig varor eller kvitto”.

Det faktum att Dragan inte förstått reglerna 
för utvisning är också något som rätten anser 
orimligt. Dragan fick tre månaders fängelse 
och utvisning till år 2020 för brotten i Sunds-
vall och Laholm. Han säger att han är ledsen 
och att han aldrig mer ska stjäla.

Hustrun släpptes med villkorlig dom. 2

Fotnot: Namnet Dragan är fingerat.

NÄR POLISEN VÄL kom greps paret för stöld.
– Tyvärr är det här inget ovanligt. Vi har sä-

kert fem besök om året från personer som kör 
in på vårt område och stjäl batterier. Även våra 
andra anläggningar i Halmstad och Falkenberg 
har haft inbrott och stölder, säger Robin Drott.

Den här gången var det ju inget värdefullt 
gods, inte desto mindre var det en fräck stöld 
mitt på ljusan dag.

Nu, när Rejmes anläggning i Laholm ska 
byggas om, ska även säkerheten ses över. 
Återvinningsmaterial kommer att placeras 
inomhus.

– Det var skönt att kunna ta gärningsmän-
nen på bar gärning. Hoppas det sprider sig i 
kretsarna, säger Joacim Cernliden. 

RÄTTEGÅNGEN

N
u förs han in i rättssalen med 
handfängsel, klädd i häktets 
gröna joggingbyxor och lång-
ärmade tröja. Under förhöret 
försöker han fånga sin hustrus 

blick, men hon tittar ner. Hon är bara 27 år 
och var med vid stölden hos Rejmes. Paret bor 
i Sverige utan tillstånd med sina två barn och 
släktingar i en mellansvensk stad.

Makarna ses i rättssalen i Halmstad efter att 
ha blivit inlåsta på parkeringen på Rejmes i 
Laholm när de försökte stjäla bilbatterier. De 
hävdade att de köpt batterierna av en av de 
anställda, en man i Volvo-dräkt som hette Has-
san. Men någon sådan finns inte.

Maken, vi kan kalla honom Dragan, kom-
mer från den vackra staden Vrsac i Serbien. 
Under 2015 har han gjort fyra resor mellan 
Sverige och Serbien. Han säger att han stannar 
i Sverige ett par månader och livnär sig genom 
att sälja begagnade kläder på marknader, sälja 
skrot och tidningar. 

I MARS 2010 dömdes Dragan för stöld av Häss-

leholms tingsrätt och fick två månaders fäng-
else och utvisning till 2015. Men då använde 
han ett annat namn. 

Enligt Interpol har Dragan sex olika identi-
teter. Han har två giltiga pass i olika namn från 
sitt hemland och är känd av polisen i Serbien 
för ”olaglig affärsverksamhet”. Han saknar ut-
bildning, har aldrig varit fast anställd och säger 
att han har älskat Sverige sedan han var liten. 

– Att jag har så många namn beror på att jag 
har gift om mig flera gånger. Att byta namn 
kan man göra hos oss, men jag har samma 
personnummer. Jag är i Sverige för att handla 
med skrot, järn och metall. Ibland får vi skrotet 
gratis, ibland måste vi betala för det. Jag säljer 
tidningar också, berättar han.

Polisen menar att den här typen av krimi-
nalitet främst utförs av dem som stjäl för att 
överleva. 

– Det verkar ändå som om Dragan haft lite 
otur och åkt fast några gånger. De flesta tas ald-
rig av polisen och många verkstäder struntar 
i att göra en anmälan. Genom att använda sig 
av flera olika identiteter blir det fritt fram för 
kriminalitet, säger Per-Arne Nilsson, säker-
hetskonsult i bilbranschen och f d kriminal-
kommissarie.

– Med alla de tomma lastbilar som kör över 
gränsen av underbetalda chaufförer är det 
enkelt att få stöldgodset vidaresålt.

Det finns inga officiella siffror på hur vanlig 
den här typen av kriminalitet är, men Larm-
tjänst jobbar på en rapport om bland annat 
reservdelsstölder på verkstäder, något vi får 
återkomma till.

NÄR JAG MÖTER Dragan står han anklagad för 
stölder, både från Rejmes i Laholm och från 
Sodium Transport i Sundsvall i september 
förra året där han och två andra personer tog 
lastbilsfälgar och slangade diesel för uppskatt-
ningsvis 18 000 kronor. 

När han ser sig själv på företagets övervak-
ningsfilm erkänner han, men säger att han 
gjorde jobbet på uppdrag av en ung rumän i 
södra Sverige. Han säger att rumänen sagt att 
han betalat för fälgarna och dieseln och att det 
därför inte var stöld.

Inför rätten förklarar Dragan att han är 
hemskt ledsen och att han inte förstod att de 
inte fick ta fälgarna.

– Vi fick 500–1 000 kronor var för att göra 
jobbet. Det enda vi skulle göra var att följa med 
och handla fälgar långt norrut. Efteråt släppte 
han av oss där vi bor.

Dragan säger sig bara veta förnamnet på 
uppdragsgivaren och att han träffat honom via 
en förening i södra Sverige. På frågan om han 
utsatts för hot eller påtryckningar för att göra 
jobbet säger han nej.
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”MED ALLA DE TOMMA LASTBILAR SOM 
KÖR ÖVER GRÄNSEN AV UNDERBETALDA 
CHAUFFÖRER ÄR DET ENKELT ATT FÅ 
STÖLDGODSET VIDARESÅLT”

Flera bilder av skurkarna blev det 
när Joacim Cenrliden på Rejmes 
greppade kameran.

Polisens bild från stölden 
vid Sodium Transport i 
Sundsvall.

3 snabba råd
för ökad säkerhet från säkerhetskonsulten 
Per-Arne Nilsson:

1 Anmäl alltid alla brott. Det är din skyldig-
het! 

2 Använd ordentligt stängsel, gärna 
elstängsel.

3 Se över hur du förvarar stöldbegärligt 
gods.

Polisens bild som beskriver 
händelseförloppet i Laholm.

Per-Arne Nilsson.

Per-Arne Nilsson, säkerhetskonsult i bilbranschen



We provide solutions!
◆ Oljeutrustning
◆ Mätsystem -
    koppling administrativt system
◆ Avgas &
    högvakuumsystem

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

Tel 08/747 67 00   Fax 08/715 20 74
www.alentec.com  info@alentec.se

Motorbranschen 6-7/1024

Besök oss på www.laga.se

När det gäller bildelar

Transport av bilar inom 

Sverige & Europa!

Medlemmar inom:

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

www.eurotransport.se
mail@eurotransport.se
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Vi ses i Globen, monter D12

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

Winassist System AB
Sjöängsvägen 17, 192 72 Sollentuna
Tel. 08-745 10 40, Fax. 08-626 70 25

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Henric Widén 
på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.

MARKNADS- 
TORGET

För din trygghet. 

Tack för i år!
Som professionell återförsäljare erbjuder 
Autoverktyg Quality brands, pålitliga produkter 
som vi vet med oss av erfarenhet att er 
verksamhet gynnas av. 

Tack alla gamla som nya kunder för 2015.
Viaredsv. 35 D, 504 64 Borås  |  033-10 01 75  |  info@autoverktyg.se 
www.autoverktyg.se

Q u a l i t y  b r a n d s  s i n c e  1 9 8 6

Starta upp 2016 med att 
träffa oss på Autogloben 
3-4 februari. Ni hittar oss 
i monter B3. Välkommen.



Glöm alla kalendrar, lösa lappar, planeringsblock, listor, svåranvända 
dataprogram och dåligt kom-ihåg. Våra planeringstavlor gör det enkelt 
att planera. Alla kan på ett tydligt sätt se beläggning och planering. 
Vi har också kalkylur för stämpling av garantireparationer.

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

Vi har ett stort utbud av säkerhets- 
klassade nyckel- och dokumentskåp. 
Till dessa finns ett urval av tillbehör 
och tillval. 

Mer info finns på www.frobergs.se 
eller i vår katalog. 

AB John Fröberg • Box 909 • 612 25 Finspång
Tel: 0122-861 10 • info@frobergs.se • www.frobergs.se

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

MODERN KVALITETSLACKERING 

JNE AB 
Tel: 0120 -109 90 
info@jne.se
www.jne.se

• Upp till 40% lägre färgåtgång
• Hög och jämn kvalitet
• Minskad miljöpåverkan
• Betydligt färre filterbyten
• Bättre arbetsmiljö

Infofl ex Data AB    |   08-792 64 60 Affärssystem för fordonsbranschen  

Försäljning

Butik
Verkstad

Siktar ni på ökad lönsamhet 2016?
Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela din verksamhets 
behov från försäljning, butik till verkstad. Kontakta oss för mer information. 

Jobba smartare, inte mer.  |  www.infoflex.se

Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela din verksamhets 

Vi ses på 
Autogloben 3-4 februari

Hedson Technologies AB
info@hedson.se
www.hedson.se 

Kundkontakt Sverige, Magnus Lojander 
Mobil: 0709-20 66 09
E-post: magnus.lojander@hedson.se

Hexacomb Turbo
För utsug av slipdamm

• kraftfull och tyst turbin
• låg energiåtgång 1,3 kW/230 V
• lång livslängd (~25 000 h)
• en eller två användare samtidigt
• stor filteryta
• minimal dammexponering vid  
 tömning av dammpåse

HLS 1200 Duo
2 lyftsystem i genial kombination

Lyft bilen som du vill;
• stående på hjulen
• med frihängande hjul

Två separata lyftar tar mer plats och 
kostar mer pengar.  
Varför välja när du kan få ”två i en”?

Drester BoXer
Den nya standarden för  
sprutpistoltvättar

• unik, magnetisk pistolhållare
• 3-års pumpgaranti
• för både vatten- och  
 lösningsmedelsbaserade lacker

IRT Hyperion
Superior Curing Technology

• större torkyta
• enastående värmebild
• energieffektiv torkning
• större räckvidd
• lättanvänd

För hamn- och eftermontering. Läs mer på
standardleather.se eller kontakta oss
direkt på 08-830102

Standard Leather      Fräsarvägen 7B 142 50 Skogås 08-830102

Läderklädslar till person-
och transportbilar.

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

Tel: 0171-541 40   Fax: 0171-571 80 
e-post: info@lackeringsanlaggningar.se 

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

Paint pockets Färgfälla 
Syntetisk färgfälla med hög verkningsgrad.(99,84%)  



AB Billyftarservice     Continova AB    D9 
Actia Nordic AB    C12  Dataliner AB    B9 
Alentec & Orion AB   B16  Dometic Scandinavia AB  B21 
Autocom Diagnostic Partners AB   KG Knutsson AB    A1
Autometric AB    C6  MECA Car Part AB 
Autoverktyg I Borås AB   B3  Nederman Sverige AB   B8 
BA Fordonslyftar AB     Opus Equipment AB   D13
Berner Montageteknik     Robert Bosch AB    B1
BOAB Hjuldelar AB   C15  Spiken Service AB   B12 
Boier Bilverktyg AB   D14  Sun Maskin & Service AB  C10 
Bolest i Varberg AB     WER-Agenturer AB   D6
Car-O-Liner AB      Würth Svenska AB

VI HAR ALLT DU BEHÖVER
UNDER AUTOGLOBEN 2016
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA VÅRA MONTRAR

Vi ställer ut på Autogloben

BJUDER IN TILL
AUTOGLOBEN 2016
STOCKHOLM 3-4 FEBRUARI

FVU ...
... är en branschförening för leverantörer till fordonsverkstäder i Sverige
... agerar/medverkar i medlemsföretagens branschfrågor
... samordnar och arrangerar mässor
... är en samlad resurs för hela fordonsbranschen
... är en symbol för kompetens, support och trygghet
... är en remissinstans för Transportstyrelsen   

www.fvu.se ”branschens uppslagsverk”
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Sälja återkallade 
VW vidare

JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA  Vi har en bytt in en bil 
som omfattas av VW:s återkal-
lelse gällande manipulerade 
avgasvärden. Är det något sär-
skilt vi ska tänka på när vi säljer 
bilen?    Roger K-sson

SVAR  I SKRIVANDE stund sägs 
att berörda bilar ska åtgärdas 
kostnadsfritt, men det är oklart 
när respektive bil kommer att tas 
in. Om ett inbyte säljs vidare, kan 
ett fel, enligt konsumentköpla-
gen, anses föreligga om säljarna 
undgått att informera om/under-
låtit att upplysa köpare om varans 
egenskaper eller användning som 

säljarna kände till eller borde ha 
känt till och som köparna med fog 
kunnat räkna med att bli upplysta 
om, under förutsättning att under-
låtenheten kan antas ha inverkat 
på köpet.

Frågan om denna underlåtenhet 
kan antas ha inverkat på ett köp 
av en återkallad VW kan bli en 
trasslig fråga och eftersom vi ef-
tersträvar nöjda kunder, så är mitt 
råd att både i köpeavtal och VDN 
informera om att bilen omfattas 
av återkallelsen. Detta, oavsett 
om åtgärden vid försäljningen ska 
utföras eller nyligen är utförd. 

David Norrbohm

FRÅGA  För 14 månader sedan 
utförde vi ett växellådsbyte, ett 
försäkringsärende som täcktes 
av maskinförsäkringen. Nu är 
det problem med växellådan 
igen och vi har skickat in ett 
reklamationsärende till GA och 
åberopat reservdelsreklama-
tion. I dag fick jag följande svar 
från GA: ”Eftersom det är 14 må-
nader sedan reparationen, så är 
det inte möjligt att ta det som en 
reservdelsreklamation (Reserv-
delsreklamation skall ske inom 
12 månader, garantihandboken 
sektion A2.6).” Täcker inte kon-
sumenttjänstlagen upp till tre år. 
Går vi verkligen fria om det blir 
ett ARN-fall?       Handlare Hans

ANSVARIGA, TROTS 
 GARANTI-NEJ FRÅN GA?

SVAR  LAGEN SÄGER att felet ska 
avhjälpas varaktigt. Därför kan 
man delvis säga att det finns en 
”garanti på garanti”, men det gäller 
enbart om det är samma typ av 
fel. Då kan det bli svårt att undgå 
ansvar, även om GA inte garan-
terar en längre hållbarhet än tolv 
månader. Felet är då inte varaktigt 
avhjälpt. 

Är det däremot inte fråga om 
samma fel, måste kunden på 
något sätt visa att reparationen 
inte varit fackmässig och/eller att 
växellådan hade ett ursprungligt 
fel som visade sig först efter fjorton 
månader. Det blir betydligt svårare 
för kunden. 

David Norrbohm

När det blir dyrare än beräknat
VERKSTAD

FRÅGA En VW-ägare ville ha 
hjälp av vår verkstad med en 
tänd motorlampa. Tid bokades 
för felsökning och en vecka 
senare lämnade kunden in sin 
Sharan på vår verkstad. Vi kom 
överens om en felsökningskost-
nad och att vi skulle höra av oss 
om åtgärd och kostnad. En av 
mina tekniker konstaterade att 
EGR-ventilen kärvade och ett 
byte krävdes, cirka 3 800 kronor 
skulle det kosta. Bilägaren gick 
med på priset. Samme tekniker 
började med bilen dagen efter 
och talade efter en stund om 

för mig att ventilen satt fast-
rostad, ”jag får nog värma loss 
muttrarna, ventilen sitter med 
pinnskruv”.

Jag informerade om proble-
met och att det skulle bli dyrare 
än sagt. 

”Hur mycket dyrare då?” 
frågade VW-ägaren.

Det var svårt för mig att veta 
eftersom vi var tvungna att 
värma loss ventilen, ”det får 
bli använd tid men jag törs inte 
säga exakt”, svarade jag.

Det tog rätt lång tid att få loss 
den rackarns ventilen. Kostna-

den landade så småningom på 
5 100 kronor. Kunden betalade 
fakturan, dock under protest. 

Vilka regler gäller för beräk-
ningen av svårbedömda mer-
kostnader innan en reparation?

Joakim, Rondellens Bil, Luleå

SVAR  LIKT LÄKARE, kan bil-
mekaniker ibland ha svårt att 
ställa diagnos eller säga vad det 
kommer att kosta. Därför gjorde 
MRF en överenskommelse med 
Konsumentverket i ”Verkstadens 
reparationsvillkor”. Enligt artikel 
6 där har du agerat korrekt: ”För 

FRÅGA  Vet inte om vi verkstäder 
får lätta våra hjärtan hos er, men 
nu börjar det att bli jobbigt med 
den växande skara kunder som 
ska fixa och trixa själva. Dom 
har googlat fram vilka troliga 
fel de har på sina bilar och hur 
de ska åtgärdas. Sedan när 
blev Youtube de nya verkstads-
handböckerna eller rättare 
”tillverkarens anvisningar”? Vi 
har kunder som handlar delar 
på nätet, tar med sig dem till oss 
och vill att vi ska montera dem. 
I början tackade jag vänligt nej 
tack. Samtidigt, i takt med att 
konkurrensen växer i närområ-
det, blir det allt svårare att inte 
ta alla jobb. 

Min fråga: I våras ringde 
sonen till en kvinnlig bilägare 
och ville att vi skulle åtgärda 

”MÅSTE VI REKLAMERA DELAR 
SOM KUNDEN HAR KÖPT PÅ NÄTET?”

VERKSTAD

några fel som han hade upptäckt 
på mammans Toyota Verso. Det 
var ett oljud höger fram, troligen 
en trasig oljetryckskontakt och 
klossarna fram skulle bytas. 
Den unge mannen hade natur-
ligtvis koll på hur alla detaljer 
skulle bytas, han hade även köpt 
alla delar på nätet.

Han ville att vi skulle byta alla 
delarna han hade köpt. 

Motvilligt gick vi med på 
det, och informerade om att vi 
behövde tid att felsöka om det 
var oljetryckskontakten eller 
något annat fel. Det visade sig 
att kontakten var trasig, ingen 
större felsökning. Vi bytte hjul-
lager och klossar höger fram 
också. Mamman hämtade bilen 
och betalade. 

På fakturan noterade vi ”egna 

delar”, endast garanti på arbete. 
I början av juni ringde sonen 

och frågade varför oljetrycks-
lampan kunde lysa av och till 
igen, trots att oljetryckskontak-
ten var bytt. Vad svarar man? 

Monteringen var utförd enligt 
tillverkarens anvisningar! Den 
unge mannen ville att vi skulle 
reklamera fel på delarna hos 
tillverkaren. Har han rätt att 
kräva det?

Daniel, verkstadsägare 
sedan åttiotalet

SVAR  DU FÅR gärna lätta ditt 
hjärta, ibland känner jag mig som 
radiopsykologen från TV-serien 
”Frasier” och tror att jag är en 
hygglig lyssnare trots mina kroko-
dilöron. 

Återigen är jag glad över att allt 

”YOUTUBE TYCKS HA BLIVIT DE 
NYA VERKSTADSHANDBÖCKERNA 
FÖR KUNDER …”

tilläggsarbete har verkstaden rätt 
till ett pristillägg som är skäligt i 
förhållande till arbetets art, omfatt-
ning och utförande, normalt högst 
15 % av priset, dock högst 3 000 
kronor.”

Om kunden hade satt ett högsta 
pris hade ni inte fått överskrida 
det. I samtalet med din kund om 
tilläggsarbetet kunde du inte ange 
hur mycket mer det skulle kosta, 
varför min bedömning är att det 
hade blivit avslag om ärendet hade 
hamnat i Allmänna reklamations-
nämnden.

Joachim Due-Boje

JOACHIM DUE-BOJE SVARAR

SAKKUNNIG PÅ MRF
Dan Olsson
har erfarenhet från alla 
discipliner i branschen, 
sitter i Allmänna rekla-
mationsnämnden och är 
distriktchef för SMBF.
08-701 63 14

JURIDIK
David Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  
sitter i Allmänna  
reklamationsnämnden 
och har lång bransch-
erfarenhet. 
08-701 63 28

VERKSTAD
Joachim Due-Boje
är ansvarig för service-
marknadsfrågor på MRF. 
Sitter i Allmänna rekla-
mationsnämnden 
08-701 63 38

BILHANDEL
Johan Holmqvist
är chef för bilhandels-
frågor och -statistik 
på MRF. Sitter även i 
Allmänna reklamations-
nämnden. 
08-701 63 22

SKADEREPARATION
Åke Westin
är ansvarig för plåt-  
och lackfrågor på MRF. 
Sitter i Allmänna  
reklamationsnämnden.
08-701 63 29

SKATTER
Helene Engman har  
bl a arbetat på Skatte- 
verket och som chefs- 
jurist inom en orga-
nisation. I dag är hon 
skattekonsult på PwC:s 
kontor i Gävleborg.

ARBETSRÄTT
Jan Bergman
är chefsjurist på 
Transportgruppen 
och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund och 
ansvarig för arbetsrätts-
liga tvister i domstol. 

BILUTHYRNING
Roger Ekdahl är vd på 
branschorganisationen 
Biluthyrarna Sverige.

MOTORBRANSCHENS 
EXPERTPANEL

Vår expertpanel svarar på frågor 
om allt från gruppundantaget och 
allmän biljuridik till praktiska 
bilhandelsfrågor och tekniska 
föreskrifter. Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motorbranschen.se

FOTO RICKARD FORSBERG & FREDRIK STEHN

fler förstår att vikten av att notera 
viktiga detaljer på ao:n och faktu-
ran, såsom att kunden haft egna 
delar. Även om du inte hade gjort 
det, hade du ju inte tagit betalt för 
någon kontakt. Då hade det blivit 
betydligt enklare för Allmänna 
reklamationsnämnden att avgöra 
ärendet, om det skulle hamnat 
där. 

Du har ingen skyldighet att 
reklamera oljetryckkontakten 
hos leverantören, kunden får själv 
vända sig dit.

Joachim Due-Boje

FRÅGA  Vi har på goodwill 
tagit hela kostnaden åt 
en bilköpare och åtgär-
dat förhållandevis tidigt 
uppkomna lackskador 
på en fyra år gammal 
bil. Anledningen var att 
felet är ett känt problem 
på denna modell och vi 
ville undvika en senare 
reklamation. Nybils-
garantin är utgången 
och rostskyddsgarantin 
gäller enbart genomrost-
ning. Samtidigt vill vi inte 
ta på oss ett framtida 
ansvar och få en eventu-
ell reklamation av jobbet 
vi nu utfört kostnadsfritt 
och på goodwill. Finns 
det något särskilt vi ska 
tänka på för att slippa 
ett ansvar för goodwill-
arbete?

K-E

SVAR  FÖR ATT begränsa ett 
ansvar enligt konsument-
tjänstlagen, som även gäller 
om en tjänst utförs utan 
kostnad, är det viktigt att 
ingå en särskild uppgörelse 
med kunden. 

Först bör det tydligt 
framgå varför reklamatio-
nen avslås (t ex utgången 
reklamationstid, garan-
titid, yttre skador eller 
utebliven service). Sedan 
bör ni reservera er för 
resultatet. Ett förslag på 
skrivning kan vara: ”Avslag 
på bilägarens reklama-
tion har skett på följande 
grunder … Trots att felet 
inte är ett köprättsligt 
erbjuder vi oss att utföra 
denna åtgärd/reparation 
som en ren goodwillåt-
gärd. Kunden är införstådd 
med att denna åtgärd inte 
omfattas av någon laglig 
reklamationsrätt.”

David Norrbohm

JURIDIK

SNÄLL ÄR 
INTE ATT 
VARA DUM

”SKRIV I KÖPEAVTAL OCH 
VDN ATT BILEN OMFATTAS 
AV VW-ÅTERKALLELSEN”

DAVID NORRBOHM
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BILHANDEL

FRÅGA När vi annonserar våra 
begagnade bilar på internet 
köper allt fler långväga kunder 
sina bilar hos oss. Ett par av 
dem har klagat kring garanti-
hanteringen och är förvånade 
när vi ber dem komma tillbaka 
till oss för att få garantier åtgär-
dade. Har vi inte rätt att kräva 
att kunden kommer till oss för 
garantiåtgärd? (En kund bodde 
50 mil söderut.)

Lasse i Handen

BILHANDEL

”GA RINGER VARJE MÅNAD 
OCH VILL ATT VI STÄLLER 
PÅ ETT ANTAL BILAR 
 UTÖVER VÅR PROGNOS …”

FRÅGA Normalt registrerar vi 
nybilen i trafik första gången 
på morgonen när kunden ska 
hämta ut den. Men vår general-
agent tycker ibland annorlunda. 
De ringer oss när det är några 
arbetsdagar kvar på månaden 
och frågar om vi kan tänka oss 
att ställa på ett antal bilar utöver 
den prognos som vi just har sänt 
in och rapporterat hur många 
bilar som vi kommer att regist-
rera under månaden. Ställa på 
bilen innebär ju här att vi ska 
sätta den i trafik på oss själva 
och sedan ställa av den dagen 
efter igen. 

När vi senare säljer bilen kan 
vi inte flytta fram starten för 
garantierna på bilen till datumet 
då vi åter ställer bilen i trafik. 

Oftast sockras frågan från ge-

Tydlig transparens helt avgörande!
neralagenten med någon mindre 
slant per bil, som ersättning för 
det arbete vi har med extrare-
gistreringen. Bonusprogrammet 
är uppbyggt så att om vi väl nått 
vårt månads- eller kvartalsmål, 
så faller en hel del pengar ut 
om vi når några bilar högre. Så 
erkännas ska väl att det ibland 
är rätt frestande att kroka arm i 
frågan.

Men generalagenten lägger 
flera dagar på att jaga oss i den 
här frågan varje månad, i stället 
för att arbeta med långsiktiga 
frågor. Och vi får en hel del 
kundklagomål kring dessa bilar 
både vad gäller registrerings-
datumet och kring garantierna. 
Hur ska vi göra för att få mindre 
kundproblem?

Magnus, Vänersborg

SVAR  TYVÄRR FÖREKOMMER 
det här arbetssättet hos en del 
av generalagenterna. Visst finns 
det från tid till annan pengar att 
tjäna, men frågan är vem som är 
vinnare? Ni sätter ju inte sällan 
ner priset rejält på dessa bilar och 
har ibland problem med att bli av 
med dem, samtidigt som räntorna 
tickar. 

Oavsett om ni väljer att fortsätta 
eller inte ska kunden aldrig komma 
i kläm. Var tydliga mot kunden re-
dan inför orderskrivandet med vad 
hon/han har att välja på! Presen-
tera både en bil som inte har varit 
registrerad i trafik tidigare och en 
som har. Visa tydligt vilka olika 
garantier som har börjat ticka och 
naturligtvis från vilket datum. Det 
bästa är om ni gör en enkel mall 
som beskriver detta och som kan 

”MÅNGA TYPER AV 
PÅVERKAN FÖRÄNDRAR 
JU LACKEN ÖVER TID”

SVAR  ATT SÄLJA bil på distans kan 
bli dyrt om du inte ser upp. Har 
du fyllt i allt som ska vara med på 
ordersedeln och givetvis också bi-
fogat både leveransvillkoren samt 
tydliga garantivillkor är det en bra 
början. Glöm heller inte bort att 
ha en väl ifylld varudeklaration, 
där kunden skriver under ena 
exemplaret (som du arkiverar i tre 
år) och får med sig det andra.

Du har tre alternativ för att 
lösa det praktiska kring garan-

tireparationen när din kund bor 
långt borta. Vanligast är att du 
utnyttjar en verkstad där kunden 
bor. Naturligtvis efter ditt val och 
godkännande. Viktigt är här att du 
har en bra dialog med den lokala 
verkstaden, där prisförslag och frå-
gor om användandet av begagnade 
delar känns naturligt. 

Nästa alternativ är att ersätta 
kunden med milersättning och 
eventuell förlorad arbetsförtjänst, 
för resan till och från din anlägg-

fyllas i för varje bil, så att informa-
tionen kan bifogas ordersedeln. 
Visa också på de ekonomiska 
skillnaderna. 

För att slippa få missnöjda 
kunder är en tydlig transparens 
helt avgörande och att informatio-
nen skrivs in på ordersedeln inför 
undertecknandet. Ange där också 
att ni bifogar en separat informa-
tion om vad som gäller för de olika 
garantierna och det tidiga regist-
reringsdatumet. Glöm inte bort 
att vara tydlig med en eventuell 
skillnad för årsmodell.

Tänk också på att, när bilen ni 
erbjuder kunden inte är av senaste 
specifikationen eller när det förflu-
tit tolv månader från tillverknings-
datumet, behöver det alltid anges 
på ordersedeln. 

Johan Holmqvist

GARANTIJOBB VS LÅNGVÄGA KUNDER
ning. Det tredje alternativet är att 
hämta bilen och ställa en annan till 
kundens förfogande.

Att dra ut på tiden med att ge 
kunder besked kring garantire-
klamationer är det sämsta du kan 
göra. Ett tips, som många använ-
der, är att alltid låta medarbetaren 
som ansvarar för inbytestesterna 
också ansvara för garanti- och 
reklamationsbesluten. 

Johan Holmqvist

SLIPP ONÖDIGA 
 REKLAMATIONER EFTER 
 SKADEREPARATIONER!

L ACK OCH SKADE

FRÅGA  Det blir ofta diskussioner 
med kunder om vilken garanti 
som gäller vid lackjobben vi 
gör, bland annat om nylackerad 
yta, klarlackssläpp, damm, 
grov lack och kulörskillnader. 
Många kunder lägger sig under 
bilen hemma för att kontrollera 
vad vi gjort och vi saknar ibland 
svar på klagomål. Finns några 
standardsvar på vad kunden kan 
kräva efter olika typer av jobb?

Peter

SVAR  EN RELEVANT fråga, det kan 
vara svårt att förklara för kunder 
att deras bilar genom åren utsatts 
för många typer av påverkan som 
har förändrat lackens utseende.

Om vi börjar med en nylackerad 
yta säger lackleverantörerna att 
”Nylackerad yta bör inte utsättas 
för starkare rengöring, polering 
och vaxning/lackförsegling under 
de första fyra veckorna”. Detta är 
viktigt skriva på ao:n och infor-
mera kunden om när ni lämnar 
ut bilen för att slippa onödiga 
reklamationer.

Klarlacksläpp är inte så vanligt, 
men när det händer har kunden 
ofta gått allt för hårt på med 
högtryckstvätten, det kan räcka 
med ett stenskott för att klarlacken 
ska släppa. Men det kan också ha 
varit otillräcklig avluftning under 
lackeringen och då är det givetvis 
ni som är ansvariga. Liksom om ni 
inte demonterat rätt vid lackering-
en, exempelvis låtit dörrhandtag 

och lister sitta kvar eller enbart 
lösgjort stötfångaren. Då uppfylls 
inte lacknormen och då är risken 
för klarlacksläpp och partiklar/
damm i lacken väldigt stor.

Damm i lacken är mycket svårt 
att förebygga vid all typ av lack-
eringar och det påverkar slutresul-
tatet. I lacknormen, är gränsen 0,5 
mm i diameter för dammnoppor. 
Det är inte mycket, (Nu pratar vi 
om ytor som är i direkta blick-
fånget, inte i en dörröppning, i 
bilens underkant eller andra dolda 
utrymmen.)

Grovlack är oftast ett problem 
eftersom vissa bilmodeller har 
det redan från början och ni får 
problemet att inte göra ytan allt för 
slät. Oberoende av det ska ni alltid 
försöka minimera skillnaden på 
den lackade ytan och övriga bilen.

Färgskillnader är många gånger 
helt omöjliga att undvika på 
grund av olika typer av material 
och försäkringsbolagens ovilja att 
ta merytor. Mitt råd är att direkt 
föreslå konsumenten tilläggslack-
ering eller polering av den gamla 
lacken för att minska eventuell 
skillnad.

MRF-företag lämnar 12 måna-
ders garanti upp till 1 000 mil på 
utförda jobb. Sedan har alltid kun-
den 36 månader reklamationsrätt.

Ta och ladda ner gällande lack-
norm från MRF:s mediebibliotek 
eller sök efter den på nätet, där 
finns mycket mer information! 

Åke Westin

ÅKE WESTIN 

JOHAN HOLMQVIST  SVARAR
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MRF:s populära event inom 
lack- och skadeområdet

 NYHET – Leverantörsmässa med kända  
leverantörer inom skadeområdet.

Boka nu in MRF:s lack- & skadekonferens  
och leverantörsmässa. 

Konferensen är på lördag och mässan startar  
redan på fredagen den 22 januari kl 12:00.  
Konferensprogram och vilka utställarna är,  

skickas ut i november.

Ta chansen att få det senaste, inom både  
kända ämnen och andra ämnen du har i din  

dagliga verksamhet.  
Hur hanterar du en kund som inte vill  

detsamma som ni? Hur får du personal till  
din verkstad i morgon? 

Lördagen avslutas med bankettmiddag,  
3-rättersmiddag och fullt ös på dansgolvet med  
coverbandet BIG FUN, som tillhör toppskiktet  

bland cover- och partyband. 

Alla verkstäder är välkomna till dessa dagar,  
oavsett medlemskap i MRF eller inte.

 Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Alle, 15, 
Stockholm  

Tid och datum: Mässan, kl 12:00 – 20:00,  
22 januari och den 23 januari 

Lack- och skadekonferensen kl 10:00 – 17:00, 23 januari 

Pris konferens inkl lunch och kaffe  
MRF-medlemmar 1 750 kr 
Icke medlemmar 2 750 kr  

Pris bankettmiddag 1 350 kr  
Moms tillkommer på ovanstående priser

Registreringen öppnar den 16 november  
www.mrf-bokning.se

FREDAG OCH LÖRDAG, 22 – 23 JANUARI

 MISSA INTE

 MRF:S LACK- OCH  
SKADEKONFERENS &  
LEVERANTÖRSMÄSSA 

 MRF:S LACK- OCH  
SKADEKONFERENS &  
LEVERANTÖRSMÄSSA 
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SIMPLY CLEVER

Alla borde
köra Skoda

Jakob Cavallin
018-17 17 28

Mats Olsson
018-17 17 51

Tomas Fagerlund
018-17 17 16

Kungsgsatan 103, Uppsala
Tel 018-17 17 50
Månd–fred 9–18
mollerbil.se • m.mollerbil.se

ŠkodaFabia Elegance fr. 130.300:-

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia Ambiente 102hk 7,4l/100km CO2 från 176g/km. Fabia Elegance 5,5l/100km CO2 från 128g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 

Köp även till Elegance pluspaket: Larm, metallic, baksätesvärme,
kurvdimljus och backsensorer för 4.400:- (värde 13.500:-)

Vi har ett fl ertal bilar hemma för snabb leverans!

ŠkodaOctavia Ambiente 102 hk fr. 161.500:-

ŠkodaFamilj

•  CD-stereo med AUX-ingång & 8 högtalare 
•  Regnsensor inkl. aut. nedtonande 

backspegel (förarsidan)
•  2-zons hel.aut klimatanläggning 

•  Elfönsterhissar bak
• 16” aluminiumfälgar
• Farthållare & Maxi-Dot display
• Dimljus fram

Nu kan du kombinera din Skoda 
Fabia Elegance med all extra 
utrustning du ser här nedan 
precis som du vill – utan att 
det påverkar priset.

ELEGANCEPAKET 6.400:-* (Värde 26.600:-)

•  Massor av olika färger 
inklusive metalliclack

•  Combi eller 
silver/vitt tak

•  Pluspaket innehållande 
kurvdimljus, climatronic 
klimatanläggning och 
backsensor.

VÄLJ MELLAN:

KOMBI-
TILLÄGG
6.500:-

Sveriges mest 
sålda småbil*
*Enl registreringsstatistik 

2011-05

 
 

 Škoda Yeti finns fr. 181.500:-

ŠkodaYeti Aluminium Edition fr. 256.800:- ŠkodaSuperb Combi 170 Tdi Elegance fr. 281.200:-

Bränsleförbrukning blandad körning Yeti 8,0l/100km CO2 från 169g/km Superb Combi 5,9l/100km CO2 från 155g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

ALUMINIUMLOOK!
Fram, bak, på sidan 
och på backspeglar 
utan extra kostnad.
Värde 12.000:-

KÖP TILL 

FÖR 5.900:-
Ord. pris 15.000:-

ALLTID VÄLUTRUSTAD FRÅN BÖRJAN.
När du köper en Skoda kan du vara säker 
på att få en bil som redan innehåller 
sådant som annars brukar kosta extra. 
Mer för pengarna, helt enkelt.

ALLTID VÄLUTRUSTAD FRÅN BÖRJAN.
När du köper en Skoda kan du vara säker 
på att få en bil som redan innehåller 
sådant som annars brukar kosta extra. 
Mer för pengarna, helt enkelt.

ŠkodaYeti 
–Aluminium Edition

ŠkodaSuperb Combi

Skoda Superb presterar på en betydligt högre 
nivå än vad prislappen antyder och det gör den 
till 2010 års smartaste bilval. – Tidningen Motor
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Årets
Smartaste Bil 

2010
Yeti i våra hjärtan. 
Årets Långtestbil 2010 
- Vi bilägare

Škoda Superb finns fr. 215.700:-

ŠkodaŠkoda
4,95%

rörlig ränta

New Power of 

Sommarkampanjer på Škoda

SIMPLY CLEVER
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018-17 17 28

Mats Olsson
018-17 17 51
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018-17 17 16

Kungsgsatan 103, Uppsala
Tel 018-17 17 50
Månd–fred 9–18
mollerbil.se • m.mollerbil.se
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Škoda Superb finns fr. 215.700:-

ŠkodaŠkoda
4,95%

rörlig ränta

New Power of 

Sommarkampanjer på Škoda

SIMPLY CLEVER

Alla borde
köra Skoda

Jakob Cavallin
018-17 17 28
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018-17 17 51

Tomas Fagerlund
018-17 17 16

Kungsgsatan 103, Uppsala
Tel 018-17 17 50
Månd–fred 9–18
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ŠkodaFabia Elegance fr. 130.300:-

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia Ambiente 102hk 7,4l/100km CO2 från 176g/km. Fabia Elegance 5,5l/100km CO2 från 128g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 

Köp även till Elegance pluspaket: Larm, metallic, baksätesvärme,
kurvdimljus och backsensorer för 4.400:- (värde 13.500:-)

Vi har ett fl ertal bilar hemma för snabb leverans!

ŠkodaOctavia Ambiente 102 hk fr. 161.500:-

ŠkodaFamilj

•  CD-stereo med AUX-ingång & 8 högtalare 
•  Regnsensor inkl. aut. nedtonande 

backspegel (förarsidan)
•  2-zons hel.aut klimatanläggning 

•  Elfönsterhissar bak
• 16” aluminiumfälgar
• Farthållare & Maxi-Dot display
• Dimljus fram

Nu kan du kombinera din Skoda 
Fabia Elegance med all extra 
utrustning du ser här nedan 
precis som du vill – utan att 
det påverkar priset.

ELEGANCEPAKET 6.400:-* (Värde 26.600:-)

•  Massor av olika färger 
inklusive metalliclack

•  Combi eller 
silver/vitt tak

•  Pluspaket innehållande 
kurvdimljus, climatronic 
klimatanläggning och 
backsensor.

VÄLJ MELLAN:

KOMBI-
TILLÄGG
6.500:-

Sveriges mest 
sålda småbil*
*Enl registreringsstatistik 

2011-05
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Provkör hos oss
onsdag 24/8 12–18 och 
tors 25/8 9–18
eller se bilarna på Gränby 
Centrum fredag 26/8
– söndag 28/8. ... och är fru Fortuna med dig...

Nu är den här!
– Skodas Top of the line Caravan
Låt dig imponeras och inspireras!

• Octavia RS 200 TSI

• Octavia Scout 4x4 140 TDI DSG

• Superb V6 4x4 260 DSG

• Yeti 4x4 140 TDI DSG

• Fabia RS 180 TSI DSG

... och är fru Fortuna med dig...

Vinn en resa till vackra Prag 
för två personer (värde c:a 
6000:-) eller en weekend 
med en fulltankad Skoda....

Provkör hos ossProvkör hos oss
PASSA PÅ! Top of the line

KOM IN OCH PROVKÖR
en ny Skoda ons 24/8–lör 27/8 
så får du en trisslott och go fi ka!

SIMPLY CLEVER
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MRF-handlarna i Uppsala skänkte 133.500 kr 
till Ronald McDonald Huset 
i samband med Bilens Dag.

Under perioden 24 oktober tom 30 oktober skänkte MRF-handlarna i Uppsala
500 kronor för varje såld ny bil.

MRF-handlarna i Uppsala, ordförande Peter Wiklund i MRF överlämnar checken på 133.500:- till Lotta Sterning på RMD.

Ronald McDonald Hus är ett hem hemifrån för 
familjer som har ett sjukt barn.

MRF-handlarna ville även i år ge sitt bidrag för att 
underlätta för familjerna under en svår tid i livet.
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Välkommen till din lokala MRF-handlare!

Vi har Demo
 bilar till 

KANONPRISER!
Ring eller besök 

någon av våra 
anläggningar. 

Först till kvarn!
Toyota Center
Biva Bergslagen AB

Borlänge
Gjutargatan 40
Tel: 0243- 7940 20

Enköping
Linbanegatan 8
Tel: 0171 - 331 00

Falun
Zettergrens väg 4
Tel: 023 - 77 71 30 

Ludvika
Storgatan 31
Tel: 0240 - 195 11

Västerås
Omformargatan 7
Tel: 021 - 81 20 50

För aktuella öppettider och kampanjer www.toyotacenter.se
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"Varning för rusning till bilhallarna när                årets snyggaste kombi anländer"   Teknikens Värld, Nr 22, 2012

VILL DU VARA FÖRST?

Pris från:

HELT NYA M{ZD{6 MED
SKYACTIV-TEKNOLOGI

• SKYACTIV-teknologi innebär starka motorer,mycket körglädje och låga utsläpp.
• Vi får tidig leverans av 2.0 bensin (165 hk),utrustningsnivå "Vision". Våra första bilar ärredan hemma, boka din redan nu!

Upplev redan nu en 360-gradersvisning med vår gratisMazda6-app

SOMMAR-
KAMPANJ!

Sommaren är här! Just nu har vi ett sommarerbjudande på sportiga Mazda3med hela 12.000:- i rabatt. Mazda3 finns även som miljöbil som är fri från for-donsskatt i 5 år. Och kanske det bästa av allt – vi har den i lager, klar att levereras.M{ZD{3 1.6 BENSIN ADVANCE 157.900,-
(ORDINARIE PRIS: 169.900,-)

FINNS FÖR OMGÅENDE LEVERANS.

Sverigesmest

felfriabil

svenskbilprovning*

M{ZD{.SE Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,4-7,6 l/100 km, CO2-värde 117-175 g/km. Alla nyaMazda personbilar säljs med 3 år/100 000 km nybilsgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års vägassistans samt3 års vagnskadegaranti. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller tom. 31/7 2011.*Enligt Bilprovningens kontrollbesktningar 2010 av drygt 123 000 bilar av årsmodell 2007.

Sommartider: Mån - Fre: 9.30-18.00

Det bästa av två världar.
Nya Honda CR-V. Från caféliv till naturupplevelser.

Bränsleförbrukning blandad körning 6,5-8,4 l/100 km, CO2 171-195 g/km. www.honda.se

Just nu!

Elegance-paket på köpet

Värde 20.000 kr

Gäller CR-V Bensin lagerbilar

Pris från

258.900 kr

Elledningsg 3, Tunbytorp, Västerås 
Tel 021-81 60 60 • www.oa-bil.se

Öppet: Må-fr 9.30-18, lö 11-14
Påskhelgen stängt

Elledningsg 3, Tunbytorp, Västerås 
Tel 021-81 60 60 • www.oa-bil.se  Öppet: Må-fr 9.30-18, lö 11-14 (Stängt 1 maj)

Vi fi rar 30 år
med Mazda. 
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Elledningsg 3, Tunbytorp, Västerås Tel 021-81 60 60 • www.oa-bil.se • Öppettider: Mån-fre 9.30–18.00

Elledningsgatan 3, Tunbytorp, Västerås
Tel 021-81 60 60 • www.oa-bil.se 
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Det är skillnad på bilhandlare

Det är skillnad på bilhandlarewww.mrf.se
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Den 28 oktober är det 
Bilens dag. Det uppmärk-
sammar de lokala 
MRF-handlarna under 
hela vecka 44 då de gör 
en gemensam kampanj 
för att stötta Västerås 
Friidrottklubbs satsning 
på att få fl yktingar att 
börja friidrotta.

Förra årets samlade MRF
i Västerås in 30 000 kronor 
till sjukhusclownerna i Clow-
netterna. I år väljer MRF att 
hjälpa fl yktingar genom ett 
projekt som Västerås Frii-
drott ligger bakom. 

– De lokala handlarna 
kommer att skänka 500 kro-
nor per såld ny bil under 
vecka 44. Pengarna går oav-
kortat till projektet, berättar 
MRF:s distriktsordförande 
Börje Hultin.

Projektet som Västerås 
Friidrottsklubb är på gång att 
starta upp går ut på att få 
flyktingar och nyanlända 
fl yktingbarn att börja träna 
friidrott.

– Vi gör det inte för egen 
vinnings skull, utan för att 
hjälpa dem in i samhället, 
säger Per Tunander från fri-
idrottsklubben.

Per Andersson, som både 
är bilhandlare inom MRF 
och friidrottstränare på friti-
den, berättar att MRF-hand-
larna direkt nappade på idén 
när den kom upp.

– Alla var jättepositiva! Vi 
vill ju göra en lokal insats som 
är bra för samhället, och nu 
när fl yktingfrågan är så aktu-
ell kändes det här helt rätt.

Per Andersson anser att 
idrottsrörelsen har en speciell 
förmåga att skapa förutsätt-

ningar för att lyckas med så-
dana här frågor.

– När man kommer till ett 
nytt land är det viktigt att byg-
ga sociala nätverk och träffa 
andra människor som kan 
språket. Där är idrotten unik, 
för på friidrottsbanan eller fot-
bollsplanen är alla lika, oavsett 
var man kommer ifrån.

Tanken är att friidrotts-
klubben en gång per vecka 
ska hålla träningar för fl yk-
tingar. Träningarna ska ledas 
av klubbens tränare. 

– Just nu håller vi på och 
undersöker hur vi ska nå ut 
till fl yktingarna. Nästa steg 
blir att hitta en lösning för att 
få dem till hallen. Vi kommer 
troligtvis att behöva någon 
form av buss för att hämta 
upp dem.

Jonas Edberg
jonas.edberg@vasterastidning.se

MRF-handlare hjälper fl yktingar

VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB vill hjälpa fl yktingarna. Nu får klubbens projekt  stöd av MRF. 

INSAMLING. Förra året samlade de lokala MRF-handlarna in 30 000 kronor till sjukhusclownerna Clownetterna. I år går de insamlade pengarna från Bilens dag-veckan till Västerås Friidrotts-

klubb och deras projekt för fl yktingar.  

FOTO: LASSE BLOM

Som aldrig förr firades Bilens dag i år. 
Många MRF-handlare kampanjande för 
behjärtansvärda ändamål. I Västmanland 
skänktes 30 000 kronor till en idrotts-
satsning för flyktingbarn. Återförsäljarna 
i Uppsala kunde överlämna rekordsum-
man 133 500 kronor till Ronald McDonald´s hus och 
Enköpingshandlarnas bidrag på 30 000 kronor från 
nybilsförsäljning och service gick till en lokal fören-
ing som ger bidrag till basbehov för behövande barn.

Allra mest märktes Bilprovningen 
som tog entusiastbilar till stationerna 
och bjöd på fest med en egen bilkaka.

KAK lottade som vanligt ut ett kör-
kort. I Ölandsbladet fick Carolina Sör-
man från Kalmar MBF in en insändare 

om hur bilen bidrar till att hela Öland kan leva. 21 
debattartiklar från MRF publicerades i dagstidningar 
och Facebooksidan hade 1 600 träffar. På webbsidan 
Bilens dag ligger bästa bilmusiken och mycket mer!

Leve bilen!

Inför Bilens dag 
fick Västmanlands 
MBF en helsida i 
Västerås tidning.

Uppsalahand-
larna har under 
tre år samlat in 
närmare 400 000 
kronor till Roland 
McDonald´s hus. 
Här överlämnar 
Peter Wiklund 
årets rekordcheck 
till Lotta Sterning.

Enköpingshand-
larnas insamling 
gick till majblom-
mekommittén 
som ger bidrag 
för glasögon, 
vinterskor och 
aktiviteter till barn 
från familjer med 
små resurser.

I Carolina Sör-
mans insändare 
i Ölandsbladet 
fick bilen en lokal 
prägel.

Den här Saab 96 De Luxe 
från 1963 parkerades på 
Bilprovningen i Katrine-
holm under Bilens dag.

Bilprovningens bilkaka, komponerad av 
 besiktningsteknikern Catarina Lindgren. 
Receptet finns på www.bilprovningen.se/bilkaka.  

lördag 24 oktober 2015
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Tio dagar. 270 evene-
mang. Det är ljus på kul-
tur det.

Det hela inleddes i går 
och pågår till den 1 no-
vember.  Mörbylånga 
kommun, Borgholms 
kommun, Kalmar kom-
mun, Regionförbundet 
och Destination Kalmar 
gör gemensam sak och 
presenterar kulturevene-
mang för alla smaker och 
alla åldrar. Visst, en del av 
det som presenteras är så-
dant som arrangerats i 
alla fall. Men när man 
samlar det hela i ett ”pa-
ket” blir det imponeran-
de.

En hel del aktiviteter är 
för barn – ljus på kultur 
sammanfaller ju med 
höstlovet – men mycket 
riktar sig till en vuxen pu-
blik också. Många aktivi-
teter sker på Öland.

Bara i dag lördag kan 
den som vill uppleva kul-
turella upplevelser av oli-
ka slag på ön bland annat 
ta del av detta: gå på Pip-
pi-kalas på biblioteket i 
Borgholm, gå på vernissa-
ge av Behnn Edvinssons 
utställning på Galleri Sva-
lan i Borgholm, se filmen 
om regalskeppet Mars på 
Folkan i Borgholm, se 
konst hos Mona och Pek-
ka Hedin i deras ateljé i 
Mörbylånga, fira FN-da-
gen med att fotografera 
världsarvet på södra 
Öland och lägga ut bilden 
på Instagram, gå på sago-

stund i Färjestaden, gå på 
öppen ateljé och prova på 
vävning i Bläsinge, se fo-
tokonst i Mörbylånga 
konsthall, lyssna på Cho-
rus Mixtus i Löttorps byg-
degård och lyssna på The-
rese Wahlgren Sundén på 
Hotel Skansen i Färjesta-
den.

Allt detta äger alltså rum 
idag lördag.  Sedan rullar 
programmet på, med nya 
spännande programpunk-
ter dag efter dag fram till 
den 1 november. Det ger 
på det hela taget alldeles 
utmärkta tillfällen att få 
nya upplevelser och nya 
intryck.

Ibland kan man möta folk 
från andra delar av landet 
som bara tänker på Öland 
som en plats för somma-
ren.

”Kan man bo där på vin-
tern?” frågar de.

Jovisst kan man det. 

Ljus på kultur är en så-
dan vecka som visar att 
det finns gott om aktivite-
ter även långt bortom de 
dagar då kronprinsessan 
Victoria firas på idrotts-
platsen och stränderna i 
Böda fylls med badturis-
ter. 

Man ska inte bara tänka på 
ljus på kultur under dessa 
dagar. Lysande är det ock-
så om man tänker på att 
sommartiden upphör nat-
ten mellan lördag och sön-
dag.  Dags att vrida tillba-
ka klockan en timme allt-
så. Sedan är det bara att se 
fram mot när det våras 
igen. Söndagen den 27 
mars 2016, Påskdagen, är 
det dags att ställa in sig på 
att vrida fram klockan till 
sommartid igen.

TEXT
KENTh JÖNSSoN

kenth.jonsson
@olandsbladet.se

0485-417 04

Ledare

Sätt ljus på kulturen  
och ställ om klockan

55 år sedan 
Vikboolyckan. På måndag 26 oktober är det 55 år se-dan Vikboolyckan då ett herrelöst Lansenplan kraschade in i ett hus utanför Köping. Sju civilerso-ner omkom omedelbart, det största antalet civila omkomna vid någon militär flygolycka i Sverige. Pi-loten undkom oskadd. Han hade skjutit ut sig och räddades med fallskärm.

Piloten, som var ensam på en rutinflygning fick motorstopp och lyckades inte återstarta, utan var tvungen att skjuta ut sig över ett glesbebyggt skogs-område. Planet gledflög cirka 15 km före kraschen. Orsaken var ett systemfel i bränslesystemet hos ett stort antal Lansenplan. Detta var tidigare påtalat. I dag skulle samtliga fått flygförbud tills felet varit åt-gärdat. Att detta inte blev fallet berodde på att Kalla kriget då var som kallast. Allt som kunde flyga flög för att kunna hålla incidentberedskapen så hög som möjligt. Säkerheten kom i andra hand.

MATS GARME

BiLens dag
Den 28 oktober firas 
Bilens Dag, en temadag 
för att uppmärksamma 
vad bilen betyder för Små-
land och för Sverige. 
Dagens instiftades för fem 
år sedan och firas hos bil-
handlare, motorentusias-
ter och i hem och garage 
runt om i Småland och i 
landet. 

Ökad mobilitet är en för-
utsättning för ekono-
misk utveckling, demo-
krati och högre livskvali-
tet – och för ökad mobili-
tet är bilen en 
förutsättning. Bilen står 
för 77 procent av våra 
personresor, en andel 
som fortsätter öka. Varje 
dag tar 1,2 miljoner 
svenskar bilen till job-
bet, och hela 1,9 miljo-
ner tar bilen till sina fri-
tidsaktiviteter.  

Bilen är helt enkelt vår 
mest uppskattade hus-
hållsmaskin. 89 procent 
av alla de som bor utan-
för storstadsområdena 
har tillgång till minst en 
bil i hushållet, och mer 
än var tredje har tillgång 
till två bilar eller fler. I 
Kalmar Län ökade bilbe-
ståndet med 2103 bilar 
under 2014, från 124 
187 till 126 290. Det 
innebär att Kalmar Län 
har 537 bilar per tusen 
invånare – sex fler än 
förra året. 

Det är glädjande där-
för att det innebär att allt 
fler får tillgång till den 
frihet som bilen ger. Fri-

heten att bo och arbeta 
var man vill, så att hela 
Öland kan få leva. 

Varannan svensk tror 
att de skulle ha mycket 
svårt att bo kvar i sina 
hem utan bilen, och tre 
av fem svenskar är helt 
eller ganska beroende av 
bilen för att vardagen 
ska gå ihop. Bland före-
tagare, lantbrukare och 
barnfamiljer är siffran 
ännu högre. 

Alternativ saknas helt 
enkelt på många ställen. 
Mer än varannan svensk 
utanför storstäderna 
saknar alternativ till bil. 
På Öland finns ju ingen 
tunnelbana. 

Bilen gör att vi kan ta 
oss till jobbet, skolan och 
fritidsaktiviteter snabbt 
och enkelt, oavsett var vi 
bor. Vi kan skjutsa barn 
och hälsa på våra föräld-
rar, åka på utflykter och 
semestrar. Och vi kan 
välja Smålands vackra 
natur och fria ytor över 
storstaden om vi vill, 
utan att behöva välja 
bort arbetsmöjligheter-
na, kulturen och shop-
pingen som staden ger. 

Bilen gör helt enkelt 
smålänningarna lite fria-
re, livet lite enklare och 
samhället lite rikare. 
Därför tycker vi bilen 
förtjänar sin egen dag.  
Därför vill MRF verka för 
hållbara, rättvisa och 
jämlika villkor för bilä-
gandet.

KAroLiNA SÖrmAN
Distriktsansvarig  Kalmar läns Motorbranschförening

Dags att fira  
Bilens dag

MörByLånga haMn
Mörbylånga erbjuder en 
fantastisk miljö med vackra 
hus och ett idylliskt torg, 
inrutat av ett välplanerat 
gatunät och kantat av 
stränder och badplatser. 

Och så har vi hamnen, 
som snarast är en trist 
miljö som saknar liv och 
rörelse. Vi tror på Mörby-
långa och ser dess stora 
potential. Därför tecknar 
vi nu avtal om utveckling 
av Mörbylånga hamn. 
Men samtidigt är det vik-
tigt att vi har både häng-
slen och livremmar, så att 
vi inte tar onödiga risker 
som skulle kunna drabba 
skattebetalarna. Det är 
lika viktigt att hamnen 
inte blir föremål för spe-
kulationer och okontrolle-
rad utveckling, som att ex-
ploateringen faktiskt 
kommer igång.

I avtalet med Salman In-
vestments AB har Mörby-
långa kommun skrivit in 
flera kontrollstationer 
som omöjliggör en oön-
skad utveckling av hamn-
området och samtidigt 
ställer tydliga krav på ex-
ploatören. Uppfyller inte 
exploatören kraven kan 
kommunen häva avtalet 
och därmed återgår områ-
det i vår ägo. Hamnen ska 
enligt avtalet utvecklas i 
etapper. Den första etap-
pen handlar om de så vik-
tiga bostäderna på södra 
kajen. Salman Invest-
ments AB förbinder sig att 
börja bygga etapp 1 senast 
18 månader efter godkänd 
detaljplan. För de följande 
etapperna gäller sedan 
samma villkor. 

Att utveckla Mörbylånga 
hamn handlar om stora 
summor pengar, pengar 
som Salman Investments 

AB skaffar fram genom 
externa finansiärer. Lyck-
as de inte att få fram peng-
arna blir det ingen bygg-
nation och därmed faller 
avtalet. Skulle de överlåta 
fastigheterna måste den 
nye ägaren acceptera av-
talets samtliga villkor.

Mörbylångas utveckling 
är mycket viktig för vår 
kommuns framtid och 
därmed våra möjligheter 
att bo, verka och leva på 
södra Öland. Att en utom-
stående entreprenör med 
sina finansiärer ser möj-
ligheterna i Mörbylånga 
hamn ska vi därför väl-
komna. Samtliga partier, 
förutom SD, står av denna 
anledning tydligt bakom 
beslutet att utveckla Mör-
bylånga hamn.

Avseende de föreslagna 
byggnationerna på Brom-
sen har kommunen teck-
nat ett villkorat köpeavtal 
med Salman Investments 

AB som har avsikt att byg-
ga marklägenheter, och 
mig veterligen är de inte 
ute för försäljning, utan 
det går endast att anmäla 
sitt intresse. Detaljplanen 
måste självklart tas fram, 
och den slutliga utform-
ningen av husen/området 
ska fastställas. Det är ock-
så bra att du lyfter upp frå-
gan om marken vid Träff-
punkten, detta då det cir-
kulerar rykten om att 
marken såldes vidare utan 
kommunens vetskap. Det-
ta stämmer inte, utan det 
markoptionsavtal som 
tecknades med Salman 
Investments var mycket 
tydligt med att det rörde 
sig om en COOP-etable-
ring och detta godkändes 
av Kommunfullmäktige 
hösten 2012. Avtalet har 
förfallit och marken är 
kvar i kommunal ägo. 

hENriK YNgvESSoN (m)
 Kommunalråd

Svar på Maria Knutsdotters öppna brev

”Majblomman kan göra skillnad. 

I familjer som lever med mycket små 

ekonomiska resurser är det alltid bar-

nen som är de mest utsatta. De har inte 

möjlighet att påverka familjens situa-

tion. Majblomman har möjlighet att 

hjälpa till med sådant som inte sam-

hället kan bistå med. Det kan vara 

hjälpmedel för att klara av skolgången 

lite bättre. Det kan vara hjälp till att delta i musik och dans-

skolans verksamhet. Eller så kan det vara så basalt som att 

få en egen säng. Behoven är många och för en del kan Maj-

blommekommittén i Enköpings göra skillnad.”
Anders Grape 
Ordförande i lokala majblommekommittén 
i Enköpings kommun

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för 

den seriösa bilhandeln och bilverkstäderna i Sverige. Vi ställer höga 

krav på dem som är medlemmar hos oss, detta gäller inte minst 

miljö, kvalitet och kompetens. Vi vill att du som kund ska uppleva 

MRF-märket som en symbol för en trygg bilaffär och en garant för 

ett kvalitetsmässigt utfört arbete på verkstaden.

Tillsammans med MRF-handlarna i 

Enköping, kan du ge ett uppskattat och 

välkommet bidrag till Majblommekom-

mittén i Enköping under en vecka, 

lördag 24 - fredag 30 oktober.
Genom att köpa en nya bil, eller lämna 

in din nuvarande bil på service, under 

veckan, kommer MRF-handlarna

att skänka 300 kr per såld ny bil och 

200 kr per varje beställd service, till 

Majblommekommitténs verksamhet.

Tillsammans kommer det att ge många 

barn i vår kommun en tryggare vardag.

En uppskattad gåva till 
Majblommekommittén!

Fira ”Bilens 
Dag” 24-30 
oktober!
28 oktober är den offici-

ella dagen för bilen och 

den fria rörligheten. Vi 

som står bakom detta an-

ser alla att bilen gör livet 

friare, rikare och enklare. 

Tack vare bilen kan mobi-

liteten öka, något som är 

en förutsättning för ekono-

misk utveckling, demokrati 

och högre livskvalitet.

Välkommen till MRF-handlarna i Enköping!

24 - 30 OKTOBER

DENNA ANNONS ÄR SPONSRAD AV JARL & CO REKLAMBYRÅ OCH ENA-HÅBO TIDNINGEN.

MRF-huset i Stockholm skrudades.

Lackering som skön konst. 

www.standox.se

Vi på Standox önskar er alla en riktigt 
God Jul & Gott Nytt År!
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FÖR NÅGRA VECKOR sedan sökte en svensk Peugeot-återförsäljare en tekni-
ker/bilmekaniker. Så här löd kompetenskravet: ”Utbildad inom Peugeot-
handeln, specifikt hybridbilar”. 

Det fick mig att fundera. Betyder det att en tekniker/bilmekaniker är 
bunden till det märke hen har börjat med? Och ska man jobba hela livet ut 
(för de flesta cirka 47 år) med samma bilmärke? Knappast.

Om man är tillräckligt duktig, och framför allt lojal, kan man gå olika 
utbildningar inom det märke man jobbar med. Biltillverkarna tycks inte 
lita på varandra angående andra märkens utbildningar. Skulle inte en 
tekniker från Volvo med behörighet för hybridbilar kunna röra en Ford 
hybrid? Jag antar att det gäller både Peugeot och VW också och alla andra 
märken. 

TILLBAKA TILL PEUGEOT-återförsäljaren. Skulle den nu mot förmodan 
anställa en Volvo-mekaniker med hybridbehörighet skulle hen behöva 
gå hela utbildningen inom Peugeothandeln innan hen fick jobba med 
hybridbilar där. Det skulle kosta pengar och tid. 

Som ingen har. Man sitter alltså fast vid ”sitt” märke. Eller inte …?
Säg i stället att alla utbildningar för tekniker/bilmekaniker i regi av 

ett specifikt märke skulle få samma status som en yrkesutbildning. Det 
vill säga att all utbildning hos de olika märkena skulle gälla som fullgod 
utbildning för alla märken. (Jag tror inte att lärarna på exempelvis Volvo är 
sämre än yrkeslärarna på gymnasieskolornas transport- och fordonspro-
gram).

Självklart med beaktande av en behovsanpassning till det specifika 
märke som teknikern jobbar med för tillfället. Men det skulle definitivt 
främja rörligheten på arbetsmarknaden.

FÖRR OCH NU har en generator varit en generator. Den sitter i en Ford 
likväl som i en Volvo, Peugeot och Mercedes. Tillverkare av generatorer 
stämplar ofta bara respektive märke på samma produkter.

Tittar man över tallrikens rand ska man upptäcka att det inte är så stor 
skillnad mellan de olika elbilarna heller, oavsett vilken sorts elbil vi pratar 
om. Också här finns endast en handfull tillverkare som levererar kompo-
nenter till de stora. 

Att det inte har skapats en standard som gäller alla märken orsakar bara 
onödiga kostnader för återförsäljare och verkstäder och mekaniker.

För hur många Peugeotverkstäder finns i vårt avlånga land? Hur många 
av deras mekaniker har behörighet för hybridbilar? Ska de flyttas från en 
Peugeotverkstad till en annan? 

OM NU REGERINGEN vill satsa för fullt för miljöns fromma och framtida 
fossilfria bilar, då är det väl vettigt och inte en dag för tidigt att sätta ner 
foten och kräva en gemensam utbildningsstandard.

Det har ju lyckats med standarden för OBD-II-uttaget (fast man kanske 
kunde ha gjort det fortare än på sju år) som kaliforniska myndigheter drev 
fram och EU senare anslöt sig till med EOBD.

Utöver regeringen och kaliforniska myndigheter finns andra spelare 
som jag tycker skulle kunna hjälpa till med utbildningsproblemet.

Till exempel bilindustrin själv. Den kan ju samarbeta om den vill. 
Ta bara Autosar (Automotive open system architecture) där många 

biltillverkare och it-jättar samarbetar för att sänka kostnaderna för utveck-
lingen av hård- och mjukvara för bilindustrin.

Om de samarbetar på den nivån skulle de väl lika gärna kunna ha en 
gemensam standard för sina fortbildningar/anställda …?

 

Krönika
Mekanikerna
förses med 
fotboja

AV JÜRGEN HILKE

”En gemensam fortbildnings-
standard skulle definitivt främja 
rörligheten på arbetsmarknaden”

Tekniker Jürgen 
Hilke efterlyser en 
märkesneutral ut-
bildningsstandard.

JÜRGEN HILKE ÄR FD KAPTEN I ÖSTTYSKA ARMÉN OCH VAR VERKMÄSTARE PÅ 
RENAULT OCH MERCEDES-BENZ I TYSKLAND INNAN HAN BÖRJADE JOBBA SOM 
BILMEKANIKER I SVERIGE 2002.

PS om OBD: När kaliforniska myndigheter 1994 
ställde krav på emissionerna från bensinmotorer 
föreskrevs att varje ny bil skulle förses med ett 
standardiserat uttag, On-Board-Diagnostic (OBD 
II) så att myndigheter och polis skulle kunna 

kontrollera avgasutsläppen. Först 2001 anslöt sig 
EU med EOBD. I grunden skulle bara styrenheter 
kontrolleras via bilarnas styrsystem (sond eller 
instrument för mätning av avgaser i slutänden av 
avgassystemet ansågs för dyrt och krångligt på 

vägarna). Vägen öppnades alltså för mygel med 
styrenheter/mjukvara.

I storstäder mäts luftföroreningar med hjälp av 
spektrometrar, CO-mätare, och i verkstäderna med 
röktäthetsmätare.

Vi är marknadsledande när det gäller service och montage. Vårt service- och montagenät är väl utbyggt och 
täcker in hela Sverige. Det innebär att du snabbt och effektivt får den service eller montage du behöver. 
Ständig utbildning ger våra tekniker bred kunskap som borgar för hög servicegrad.  
 

Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg.

Rikstäckande service/montage

Serviceavtal
Som kund hos Sun Maskin & Service kan du teckna ett förmånligt serviceavtal.
 

Fördelar med ett serviceavtal:
1. Du undviker risken för driftstopp med förebyggande service och samtidigt onödigt bortfall av intäkter.  
2. Enkelt och smidigt - Vi kommer till dig och servar din maskin, du behöver inte skicka maskinen.  
3. Rätt kalibrering - Du har hela tiden en fräsch och rätt justerad maskin. 
4. Dessutom spårbar kalibrering, vilket uppfyller kravet för ackrediterad och kontrollerad verkstad.

Träffa oss i monter C:10

SUN Maskin & Service har sitt 
säte och huvudkontor i Karlstad 
där marknads-, ekonomi- och in-
köpsavdelning samt serviceverk-
stad och lager finns. Vi är också 
representerade i Stockholm och 
Göteborg med serviceverkstäder 
vars personal i huvudsak jobbar 
på fältet hos kunder över hela 
landet. Företaget bildades 1994 
och har idag 13 anställda.  

Välkommen till oss! 

Vi ger dig som kund en stor trygghet i 
din strävan att tillgodose dina kunders 
ökade behov av avancerad och kundan-
passad service.

Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / www.sunmaskin.se / info@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean, Snap-on Equipment och Romess

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats 
• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
• Retardationsmätare 
• Tryckmanometer

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

Service
Vårt servicenät är väl utbyggt och täcker in hela Sverige.  
Du får snabbt och effektivt den service du behöver.  
Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg. 

Medlem av

www.facebook.com/sunmaskin
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Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

EN KRAFTIG TORNADO FÖR DÄCKSKIFTET.

Kontakta Continova för mer information

Leasing fr. 2 796 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)   Restvärde 10%

Mondolfo Aquila Tornado Super är en mycket avancerad maskin som enkelt demonterar däck utan att monteringsjärn 
behöver användas. Den är utrustad med tre olika verktyg monterade på en kraftig arm. Inget av verktygen kommer i 
kontakt med fälgen och det finns ingen risk för skador på lackerade eller kromade ytor.

Konstruktionen är mycket kraftig och manövrering sker hydrauliskt, maskinen är väldigt precis och stabil i rörelserna 
även under hård belastning. 

Hjulet lyfts upp på chucken med hjälp av hjullyften och låses sedan fast elektromekaniskt i fälgcentrum via ett tryck 
på fotpedalen och hjulet sitter fast snabbt, säkert och perfekt centrerat. 

En snabb, säker och kraftig maskin för den professionella verkstaden!

• Hydrauliskt aggregat
• Revolver verktyg (snabbt val av verktyg via rotation av verktygshållare)
• Monteringshjälp
• Hjullyft 80kg
• 2 hastigheter på chuckrotationen
• Elektrisk fastsättning av fälgen
• Fjädrande krok på demonteringsverktyg för enkel åtkomst i däcket
• Pumpdator
• Kamera för undre clinch
• Två hastigheter på verktygsarmarnas vertikala rörelse
• Ergonomisk kontrollpanel och fotpedaler
• Ingen kontakt med fälgen

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm
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