
En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund

N R  1  2 0 1 1  | N R  111  2 2 0 1 1 |

NORDIC CAR RECYCLING

Flera
bilar klubbas

genom
Yallotrade

Torvald slutar
efter 20 år

SPECIALDESIGNAT
HOS ALLBILDELAR

Nya Bildelsgarantin
succé från början

SBR fyller 50 - nu kommer boken
”Inga fruar på årsmötet”

”Bilretur
win-win
för alla”

Sveriges Bilskrotares Riksförbund
Branschförbund sedan 1961



Först i Stockholm med 

Direct bildelsgaranti på begagnade bildelar

ALLBILDELAR I HUDDINGE AB

är den första bildemonteraren i Stockholm 

att erbjuda Direct bildelsgaranti på  

begagnade bildelar. 

Garantin gäller för mekaniska delar som 

exempelvis motorer, växellådor och  

elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet  

för dig som köpare. 

Garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för  

i- och urmontering av dessa. 

Köp era bildelar hos oss  

och vi tar ansvar genom hela köpet. 

För fullständiga garantivillkor se  

www.allbildelar.se.

B
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n stor trygghet 

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00

ch kostnader för

VI ÄR ISOCERTIFIERADE  9001 & 14001
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D
en 2 april 2011 kommer dessa 50 år att firas med ett eve-

nemang på Scandic Sergel Plaza. Förmiddagen börjar 

med årsmöte fram till lunch. Under eftermiddagen 

blir det spännande  intervjuer med prominenta personer, en 

kavalkad av intressanta händelser, bildvisning samt mingel kring 

montrar som skildrar vad som skett under dessa 50 år inom 

branschen. På kvällen fortsätter firandet på Wallmans Salonger 

och årtiondets show. Uppslutningen är helt fantastisk, det blir 

hela 273 personer som ansluter till detta jubileum.

Att det hänt mycket under dessa år finns det inga tvivel om och 

det kommer också dessa 273 personer att få erfara. 

Dagens utveckling av bilen har gjort att många ställer sig frågan 

om det kommer att finnas bildemontering och begagnade origi-

nalreservdelar också efter kommande 50 år?  

Alla branscher som lär sig att anpassa sig till vad marknaden 

efterfrågar kommer att finnas kvar. Det finns tydliga bevis på 

detta inom motorbranschen. Vi har bilfabrikanter som även efter 

mer än 100 år fortsätter att utvecklas på ett bra sätt (Mercedes—

Benz, Fiat, Ford). Sedan finns det branscher som går under, där 

Facit med skrivmaskiner kan verka som ett exempel på vad som 

händer när övertro på sin egen förträfflighet och stelbenthet 

leder till katastrof. Men inte tänker vi så i vår bransch?

 

En lyhördhet för omvärlden och dess förändringar, dialog och 

nätverk utanför den egna branschen bidrar till en framtida stark 

utveckling av vår bransch. Då kan vi växa genom att ge mark-

naden och våra leverantörer vad de önskar. Lars Epstein har 

yttrat detta citat som är tänkvärt i sammanhanget: 

”Framtiden är den enda tid i livet som går att påverka”.  

När våra demonteringshallar fylls med den moderna, digitala 

bilen så låt oss göra det bästa av denna omställning. Förbundet 

har därför initierat en dialog med MRF om hur vi tillsammans 

berättar för verkstäderna att de nu kan använda begagnade 

reservdelar på lika villkor som alternativa reservdelar. Detta 

stärker oss och ger verkstäderna vad de vill ha.

De nya digitala bilarna utgör även en utmaning för oss att kunna 

göra rätt saker, samt ha tillgång till information och verktyg för 

att klara detta. Medlemmarna har under en lång tid efterfrågat 

ett avtal mellan förbundet och bilproducenterna, det så kall-

lade producentavtalet. Detta för att snabbare få vetskap om vad 

som kommer in i våra demonteringshallar och hur vi ska kunna 

demontera dem på ett effektivt sätt, så att både återanvändningen 

och återvinningen kan bibehållas inom bildemonteringsbran-

schen.  

Förbundet har med bildandet av återvinningsbolaget BilRetur 

(Refero-Bilretur) ordnat med både informationstillgång, nätverk 

och producentavtalet, tillträde till  bilbranschens finrum med 

andra ord. 

Ni som undrar om bildemonteraren blir 

kvar som yrkesgrupp och bransch kan 

med trygghet se de kommande 50 åren 

utifrån det perspektiv som Ni kommer 

att se under jubileumet. 

Varmt välkomna! 

Michael Abraham

VD Sveriges Bilskrotares Riksförbund  

”Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll.” 

Martin Held.

Sveriges Bilskrotares Riksförbund blir 50 år

LEDARE

Lägre energikostnader: Kontakta Magnus Tho-
rén, 0152-232 65 eller magnus.thoren@powertrade.
se.

Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan 
Ehn, 026-614100 eller stefan.ehn@direct.se.

 Kontaka Jonas Da-
nielson, 031-335 01 80 eller jonas.danielson@asken-
gren.se.

Låga utbildningskostnader: Kontakta Gun-
nar Månsson, 0155-2 29 62, eller gunnar.mansson@
training-partner.se.

Låga inköpskostnader av däck: Kontakta Tom-

Låga inköpskostnader av Diesel: 
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller 
ann.maurin@okq8.se.

Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton, mmit-
telton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger 
ett medlemskap i ditt branschförbund många för-
delar.

Intresserad av medlemskap i SBR, Sveriges Bilskro-
tares Riksförbund? Mer information på 
vår hemsida www.sbrservice.se.

Ring 08-701 63 70 eller maila till info@
sbrservice.se, så besvarar vi frågorna.

Branschförbund sedan 1961



SBR 50 ÅR

Nu kommer boken om SBR
50-års jubileum

Lagom till 50-årsjubileet kommer boken 
om SBR:s historia. 
— Jag tänkte att det kunde vara intres-
sant för eftervärlden att se vad som hänt 
under de här 50 åren, säger Henry Gus-
tafsson, tidigare både ordförande och 
VD för SBR och den, som tillsammans 
med Torvald Forsman, tagit initiativ till 
boken.

Några viktiga milstolpar i SBR:s historia:

1961 SBR bildas vid ett möte i Eskilstuna.

1973- Telexkedjan startar. Ett första samarbete

1974 mellan demonterare, där man kan söka

 efter delar hos varandra.

1976 Auktorisation införs.

1991 Egara bildas. SBR går med trots att

 Sverige inte är med i EU.

 SBR inser att man måste ha en VD.

1998 Producentansvaret införs i Sverige, först

 av alla länder i Europa.

2004 De generella föreskrifterna införs efter hårt

 arbete av SBR. Det innebär att alla

 demonterare i hela landet måste uppfylla 

 samma, tuffare krav för att få auktorisation.

2007 Skrotningspremien försvinner.

D
rygt ett år har det tagit Henry Gustafsson och Anders 

Löfvendahl, tidigare redaktör för NBÅ, att skriva boken. 

De har gått igenom lådvis med styrelsemötetsprotokoll, 

regionmötesprotokoll, års- och halvårsmötesprotokoll, skri-

velser, räkenskaper, korrespondens, gamla tidningar, anteck-

ningar och andra dokument. Allt som allt har ungefär 20 meter 

pärmar bläddrats igenom. 

— Anders Löfvendahl har gjort det största jobbet, säger Henry 

Gustafsson. Det tråkiga är att mycket gammalt material från de 

första tjugo åren, speciellt foton, har försvunnit. Men vi har hittat 

lite här och lite där.

Henrys bilder
Henry själv har cirka tusen bilder från sina resor bland landets 

bildemonterare. De har fått ett eget kapitel i boken under rub-

riken ”Henrys bilder”.

   Bara två av medlemmarna som var med och startade SBR finns 

kvar i livet, Åke Åkesson och Sten Edström.

— Sedan har vi fått mycket material från Lars Olov Ehn, som är 

son till Einar Ehn, SBR:s förste kassör.

   Den 128-sidor tjocka boken ska tryckas i 2 000 exemplar. Titeln  

”SBR och dess medlemmar 1961-2011” är vald för att visa att 

tyngdpunkten ligger på medlemmarna. Det blir porträtt och  

presentationer av deras företag. 

— Mycket av bildmaterialet kommer från reportagen i NBÅ från 

1995 och framåt, berättar Anders Löfvendahl. En del texter har 

återanvänts och återvunnits i gammal god bilskrotaranda.

”Inga fruar”
Läsandet av alla gamla protokoll har lockat fram en hel del skratt, 

berättar Henry. Bland annat det protokoll som säger att ”visa 

av erfarenhet, ska vi den här gången inte ha med fruarna på 

årsmötet”. Med tillägget att om någon nödvändigtvis vill ha med 

sin fru, så går det att ordna.

— Jag vet att i början av 1960-talet hade gubbarna med sig sina 

tjocka plånböcker på årsmötet och sedan spelade de poker 

frampå nattimmarna, säger Henry.  Och de spelade inte om 

småsummor, det var tusenlappar. Möjligtvis kan man tänka sig 

att någon fru haft synpunkter på det här spelandet.

   På årsmötet den 2 april 2011 blir det inget pokerspelande. 

Däremot kommer jubileumsboken att presenteras av Henry och 

Anders.
                                                                                       Agneta Trägårdh
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TORVALD SLUTAR

V
id 50-årsjubiléet den 2 april 

tackar Torvald för sig. Då har 

han inte bara suttit som ordfö-

rande  i 20 år, han har också suttit 29 år i 

styrelsen.

—Egentligen tänkte jag avgå för två år 

sedan, berättar han. Men då slutade 

Henry Gustafsson som VD och det hade 

blivit jobbigt för förbundet med både ny 

VD och ordförande.

   Utvecklingen under de år som Torvald 

har suttit i SBR:s styrelse har varit enorm. 

Från oljiga skrotgårdar till moderna åter-

vinningsanläggningar.

— Det räcker att titta på sitt eget företag, 

säger han. Man tror nästan inte att det är 

sant när man ser bilder från 70-talet. Då 

samlade man ihop skrotbilarna i stora 

berg.

   Torvald själv har starkt bidragit till den 

positiva utvecklingen.

— Det har varit givande att få vara med 

i diskussionerna och få förmånen att 

forma och utveckla branschen. Man kan 

inte komma ifrån att det är intressant  att 

få vara med och påverka. Sedan om det 

jag gjort har varit bra eller dåligt, det får 

andra bedöma.

  Det bästa som hänt under de här åren är 

certifieringen, när Torvald själv får rang-

ordna.

— Vi jobbade väldigt hårt för det här 

från SBR:s sida. Därför känns det bra att 

så många kom igång och certifierade sig, 

både SBR-certifiering och ISO. Vi ville att 

certifiering skulle vara ett krav för att få 

auktorisation, men myndigheterna sa nej

Tuffare krav
   De generella föreskrifterna (tuffare krav 

för auktorisation) är en annan viktig mil-

stolpe i SBR:s historia.

— Det  höjde nivån inom branschen. 

Datoriseringen är en annan sak som vi 

jobbade väldigt mycket med under flera 

år. Vi funderade länge på hur ett system 

skulle se ut. Den här branschen var väl-

digt tidigt ute när det gäller datorisering. 

— Producentansvaret är en annan stor 

sak, där vi började titta på vilka material 

som fanns i en bil långt innan producent-

ansvaret blev verklighet.

   Många resor har det blivit för SBR:s räk-

ning. Bland annat till olika Egaramöten.

— Vi var ju med från början. Just Egara 

har gjort väldigt mycket för branschen i 

stort. Speciellt i kontakten med myndig-

heter, där de varit med och påverkat olika 

EU-beslut.

Barnhem i Rumänien
   Torvald har lagt ner otroligt mycket 

tid och engagemang på sitt uppdrag som 

ordförande. Hur mycket är det nog få 

som förstår. Förutom att driva familje-

företaget är han också starkt engagerad i 

olika barnhem i Rumänien. Vartannat år 

reser han och hustrun Brittinger dit och 

besöker barnen.

— Det har ju varit istället för semester 

kan man säga. Men minst lika givande 

som att bara vara ledig.

Torvald har också sett till att både hans 

eget företag och kollegorna Signalen och 

Uppsala Bildemontering är med och 

sponsrar en ortoped i Rumänien.

— Vi har bland annat sett till att han får 

utrustning så att han kan hjälpa barnen.

   Hur har han hunnit med allt frågar man 

sig.

— Jag brukar säga att om man vill ha 

hjälp av någon ska man fråga den som har 

mycket att göra. De andra har inte tid.

                                              

                                               Agneta Trägårdh

Torvald lämnar 
över klubban

Till vänster ses Torvald tillsam-

mans med dåvarande VD Henry 

Gustafsson på den tiden det begav 

sig. Nedan Torvald av i dag.

Efter 20 år avgår Torvald Forsman som ordförande för SBR.
— Det har varit en intressant resa, säger han.
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NYA BOLAGET

Hur skulle du beskriva den första tiden sedan BilRetur 

föddes?

– Mycket positiv. Vi har en bra tillströmning av medlemmar 

men det är naturligt att stora organisationsförändringar också 

skapar frågor och osäkerhet hos en del bildemonterare. Jag är 

lugn i detta. Det krävs satsningar för att kunna stötta bilprodu-

centerna och lösa kommande lagstiftningskrav på 95 procents 

återvinning av skrotbilar. I denna modernisering och förväntan 

från producenterna har alla parter en självklar roll för att klara 

detta på ett professionellt sätt. Bildemonterare, producenter och 

Stena Recycling behövs i förändringsvågen. Det är med BilRetur 

vi kan hjälpa producenter att uppnå lagstiftningskraven och 

skapa en svensk bilåtervinning som är lönsam för alla parter. Jag 

har också en mycket positiv känsla efter det första styrelsemötet 

som hållits i BilRetur.  

Vad är det för modernisering som du syftar på?

– BilRetur är en förändring som ska skapa win-win för alla 

parter. Med en ny organisation får vi en bred bas som ska gynna 

alla som är med och tillsammans kan vi gå i bräschen för en 

stark bilåtervinning i Sverige. Här vill jag också tillägga att kon-

kurrens måste finnas och det är bra för den sporrar oss att bli 

ännu bättre. 

- Vi vill skapa en bilåtervinning med bildemonterare och frag-

menteringar som ihop ska jobba för att  klara 95-procentsmålet. 

Att krama ur dessa extra tio procent utöver dagens 85 procent 

är både svårt och kostsamt. Det gäller komplexa material så vi 

måste samarbeta med producenter och deras konstruktörer och 

tänka framåt, titta runt hörnet mot framtiden, forska på plast-

hantering, ägna oss åt lobbying med mera och helt enkelt blir 

bättre i hela återvinningskedjan. 

– Man kan säga att redan idag kan 95 procent av bilarna åter-

vinnas - om man ägnar för mycket tid åt det. Det finns idag inga 

lönsamma metoder och dessa måste fram.

Är det teknikutveckling på fragmenteringar som är nyckeln 

till framgång?

– Bara delvis. Det behövs jämnare flöden av skrotbilar till frag-

mentering för att kunna göra nödvändiga investeringar i ny 

teknik. Men framtida teknik på fragmenteringar kan aldrig lösa 

allt. Det kommer att krävas utveckling hos bildemonterare också 

- om någon tvivlade på det. 

– Stenas roll är ju att utveckla fragmenteringen och vara länken 

mellan bildemonterare och producenter i det samarbete som 

krävs. Men det är ju vår gemensamma utveckling som skapar 

en bilåtervinning i ny och bättre tappning så att producenter vill 

återvinna uttjänta fordon inom Sveriges gränser även i fram-

tiden. Jag kan också nämna att vi exempelvis startar ett projekt 

för att plastdetaljer från skadade bilar ska kunna repareras och 

återanvändas. Det blir ju en ny sorts intäkt för bildemonterare.

Hur vill du kommentera frågor om marknadspriser?

– Marknaden har förändrats helt på bara några år. Idag finns en 

pristransparens som inte existerade tidigare. Det viktiga är ju 

istället att se mervärdet med Bilretur: Jobba för att säkerställa 

95-procentsnivån, utveckla hanteringen av det som finns bredvid 

skrothantering, exempelvis hantering av farligt avfall. Plastfrågan 

är mycket viktig för att nå målen. Här krävs forskning, dialog 

med producenter och kan vi bara lösa hanteringen av ex skrym-

mande bränsletankar så är en del vunnet för att nå EU-kraven. 

Jag ser mycket ljust på en framtid för svensk  bilåtervinning – på 

svensk mark.        
                         

                                                                                             Pontus Almén 

Leif Gustafsson, VD Stena Recycling:

”I en fungerande svensk bilåtervinning 
har alla parter en självklar roll”
Nyligen föddes BilRetur. Många medlem-
mar har gått med och en del avvaktar. Leif 
Gustafsson summerar vad som hänt sedan 
start.
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REPORTAGE ALLBILDELAR

”Kan man verkligen 
köpa begagnade 
bildelar här?”, frågar 
kunderna och ser sig 
omkring i de nybygg-
da fräscha lokalerna.
Det kan man. Bildelar 
med garanti. 
   Allbildelar har byggt 
för framtiden och höjt 
ribban för både före-
taget och branschen i 
stort.

Syskonen Carina och Richard 

Hagström driver Allbildelar i Hud-

dinge AB.



”
REPORTAGE ALLBILDELAR
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D
en 1 juli förra året flyttade Allbildelar i Huddinge 

AB in i de nya försäljningslokalerna, 850 kva-

dratmeter i två plan. Inredningen går i grönt och 

vitt och för tankarna till miljön. Vilket självklart 

också är meningen. Här har ingenting lämnats åt 

slumpen.

   I kundhörnan står designstolar och en kaffemaskin tillsam-

mans med en kyl full med läsk och mineralvatten. Ett snyggt tid-

ningsställ med glassiga magasin hänger på väggen. En glasvägg, 

specialdesignad för Allbildelar, skiljer försäljningsdisken från 

telefonförsäljarna.

Modernt återvinningsföretag
Gamla tiders bildemontering känns väldigt långt borta. Det här 

är lokaler för ett modernt återvinningsföretag. Kanske inte så 

konstigt att kunderna som vill köpa begagnade bildelar tror att de 

gått fel.

— Så ska det vara också, säger Carina Hagström. Kunderna ska 

bara se det här rena och fräscha. Det är samma sak som när man 

handlar på ICA, där springer man inte ut på lagret och hämtar 

varorna. Så här blir kunderna mer positiva och det blir lättare att 

sälja begagnat.

   För självklart handlar det om att sälja mer.

— I Sverige är det fult att säga att man vill tjäna pengar. Men om 

man inte tjänar pengar kan man heller inte utvecklas.

Som på IKEA
Snart är det nya utlämningslagret klart. Då kommer Allbildelar 

att fungera som IKEA. Kunderna går till butiken och betalar för 

sin vara. Där får de ett kvitto, som de tar med sig till utlämnings-

lagret. Personalen inne på det nybyggda 1 500 kvadratmeter stora 

höglagret har under tiden plockat fram varan och lämnat den till 

utlämningslagret, som ligger dörr i dörr.  Kunden visar sitt kvitto 

och får sin vara. Enkelt och smidigt för både kunderna och per-

sonalen. 

   I det nya konceptet ingår att alla delar ska finnas på lager istället 

för som tidigare lagras på bilen.

— Ska man sälja mer måste delarna finnas tillgängliga på lager, 

säger Carina. Om de inte finns, kommer inte kunden tillbaka. 

Bilarna ska demonteras så fort de kommer in. Delarna ska tvättas, 

märkas upp, fotas, prissättas och läggas in i datorn direkt.

   Allbildelar får in cirka 3 500 bilar varje år. Mest försäkringsbilar, 

men också ELV-bilar.

— Nu kommer vi att sära på demonteringen av försäkringsbilar 

och ELV-bilar för att få ekonomi i båda. Det är två helt olika sätt 

att jobba. Försäkringsbilarna tar längre tid att demontera. 

Hjälp av Training Partner
   Tillsammans med sin bror Richard Hagström tog Carina över 

Allbildelar 1989 när deras pappa kände att han ville trappa ner. 

Då hade företaget åtta anställda. I dag omsätter man 36 miljoner 

och har 32 anställda. 

   Just nu är Allbildelar inne i ett expansivt skede.

— Det är lätt att få växtvärk. Därför har det varit nödvändigt att 

styra upp verksamheten. 

   Allbildelar har tagit hjälp av Training Partner för att bli mer 

effektiva.

— Det är bra när någon utifrån kommer in och ser på allt med 

nya ögon.

   Training Partner började med att intervjua all personal och gå 

runt på alla avdelningar.

— Personalen har vågat öppna sig och komma med både kritik 

På Ica
springer inte

kunderna
ut på lagret 
och hämtar

varorna

återvinningsföretag

På andra våningen i de nybyggda lokalerna ligger flera konferens-

rum. Det största är på 90 kvadratmeter. Lokalerna hyrs också ut, 

bland annat till Allbildelars samarbetspartners som ska ha utbild-

ning.



alla skor på sig, men så fort de lämnar hallen byter de snällt om 

till tofflor. Även om de bara ska gå på toaletten.

— De nya lokalerna och satsningen på utbildning har gett alla en 

nytändning, säger Carina.

 Richard och Carina är båda visionärer och arbetar aktivt för att 

höja nivån både inom sitt eget företag och inom hela demonte-

ringsbranschen.
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och egna idéer. Vi fick mest kritik för att informationen var 

dålig. Vi hade aldrig ens tänkt på det. Nu har vi blivit bättre på 

att berätta vad som händer. Vi har flera möten varje dag för att 

stämma av med varandra och för att kunna planera arbetet bättre. 

Möten på morgonen gör att man direkt styr undan eventuella 

problem som annars skulle kommit under dagen. Vi har byggt 

upp en helt ny personalpolitik, där personalen vet vad den kan 

kräva av oss och vi vet vad vi kan kräva av den.

   Med Training Partners hjälp har Allbildelar blivit bättre på att 

göra saker rätt, säger Carina.

— Tidigare gick till exempel mycket tid åt till att leta efter verktyg. 

Nu vet alla vad de ska göra och var allting är.

   Carina har precis kommit hem från en helg i fjällen tillsammans 

med personalen.

— Det är viktigt att ha kul ihop på en arbetsplats. Själv tycker jag 

fortfarande att det är jätteroligt att gå till jobbet. Det är kul att gå 

hit och utveckla företaget. Och det är kul att se hur personalen 

utvecklas.

Toffelhjältar
Personalen trivs i de nybyggda lokalerna. Så mycket att Carina 

fått alla att gå runt i tofflor.

— Det var ingen som trodde att jag skulle lyckas med att få 32 

killar att gå i tofflor, säger hon nöjt. 

   De nya fräscha lokalerna inspirerar personalen till att vilja ha 

det fortsatt fint och rent omkring sig. I demonteringshallen har ”Ingen trodde
att jag  skulle lyckas

med att få
32 killar att gå i

Det nybyggda höglagret

är på 1 500 kvadratmeter. 

Snyggt och prydligt med 

helt nya pallkragar, alla 

med Allbildelars logo.

En kundmottagning

som platsar i

Sköna Hem.

   Carina sitter som vice ordförande i SBR. De senaste månaderna 

har hon lagt ner mycket arbete på att ta fram den nya garantiför-

säkringen som ger tolv månaders garanti på begagnade bildelar
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och monteringsarbetet.

— Vi höjer kvalitén och levererar delar som är bra, säger Carina. 

Jag är jättenöjd med garantin som vi har tagit fram tillsammans 

med MRF, eftersom den ger en försäkring för både själva reserv-

delen och för arbetet. Jag är övertygad om att vi kommer att få 

sälja mer mekaniska delar med den. Kunden känner sig trygg. 

Höjer ribban för branschen
— Det höjer ribban för hela branschen. Detsamma gäller för det 

nya bolaget tillsammans med Stena. Det innebär ett nytänkande 

för branschen, ett miljötänkande. Vi måste jobba tillsammans för 

att uppnå 95 procents återvinning till 2015. Det händer väldigt 

mycket spännande i vår bransch nu. Därför är det viktigt att vi 

alla går åt samma håll. Det är också viktigt att vi samarbetar med 

både verkstäder och bilproducenter, är en del av hela bilbran-

schen. Jag tror på demonteringsbranschen.

Agneta Trägårdh

Även packsalen är nybyggd. Training Partner upptäckte att den 

gamla packsalen var en flaskhals. Ett nytt sätt att packa med ny 

bandmaskin och ny bubbel-wellpapp, har ändrat på det. ”Nu går 

det mycket smidigare att jobba”, säger Simon Sjöberg.

Nya pallkragar.

Alla byter om till tofflor.



Nya Bildelsgarantin

”En stor
trygghet”

Allbildelar är först ut med den nya garantiförsäk-
ringen, som tagits fram av SBR och MRF.
— Det känns som en stor trygghet, säger Giovanni 
Capodiferro på VW Hammarby, en av Allbildelars 
kunder.

Den nya Bildelsgarantin gäller i tolv månader eller 1 000 mil på 

alla mekaniska delar som säljs av en SBR-ansluten demonterare. 

Går reservdelen sönder får kunden ersättning för både själva 

delen och arbetet med att montera i och ur delen.

   Enligt en undersökning som Bo Ericsson, servicemarknads-

ansvarig hos Motorbranschens Riksförbund, MRF, har gjort 

kommer den nya garantiförsäkringen att leda till att verkstäderna 

köper flera begagnade delar.

— Det stämmer absolut, säger Giovanni Capodiferro. Jag tycker 

att det är en fantastisk försäkring. Speciellt att den täcker både 

delen och arbetet. Det är perfekt och betyder att vi inte behöver 

skicka kunden till demonteringen om delen skulle gå sönder. 

   Tidigare har verkstaden bara kunnat hänvisa till den demonte-

ring där reservdelen är såld om kunden kommit tillbaka och sagt 

att den inte fungerar.

— Det känns inte bra. Nu kan vi sköta allt här och ge en bra ser-

vice till våra kunder. Allt blir lättare och smidigare. Framförallt 

för våra kunder som vi tänker på i första hand.

Väljer begagnat
Giovanni Capodiferro berättar att VW Hammarby alltid söker 

begagnade delar i första hand.

— Det är originaldelar vilket är en stor fördel. Och nu med den 

här nya försäkringen blir det självklart att välja begagnat.

   Ytterligare 25 demonterare har tecknat avtal med Direct Finan-

siella Tjänster och Försäkringar för att kunna erbjuda sina kunder 

Bildelsgarantin.

— De här demonterarna kommer att få ett rejält uppsving, säger 

Stefan Ehn, försäkringsmäklare på Direct. Nu kommer vi bland 

annat att köra en stor drive tillsammans med MRF för att mark-

nadsföra den nya garantin. Jag har redan hört från några av de här 

25 demonterarna att de har fått väldigt positiva reaktioner från 

verkstäderna. Försäljningen har ökat direkt. Det känns väldigt 

bra.
                                                                                          Agneta Trägårdh

Begagnade bildelar i Gävleborg
150.000 delar på lager & 2000 bilar till förfogande.

Vi har även nya alternativdelar och däck.

ILSBO  -  BOLLNÄS  0652-56 50 00 VXL

Välkomna till vår nyöppnade 
reserv- och tillbehörsbutik!

594 77 290
bildemonteringen.se
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Var med och 
dela på tusentals 
försäkringsbilar
ÖPPEN LÖSNING FÖR  ALLA DEMONTERARE & VERKSTÄDER



TILLSAMMANS BLIR VI STARKA 

1

Y
A

L
L

O
T

R
A

D
E

 /
 D

E
M

O
N

T
E

R
IN

G
  

 

DEMONTERARE

Med en öppen marknad kan alla demonterare som uppfyller branschens grundkrav få 

tillgång till försäkringsbilar på lika villkor.

Demonteringsauktioner
I dagsläget har vi onlineauktioner måndagar-torsdagar med hundratals försäkringsbilar varje månad. 

Som godkänd demonterare på Yallotrade får du självklart tillgång till alla dessa bilar.

 

 

Transport
Yallotrade lanserar en ny transporttjänst för våra demonterare med både lokala transporter i samarbete med 

Falk samt nationella transporter. Allt med fördelaktiga priser. Du kan avropa tjänsten genom en tangenttryckning 

enkelt via systemet när du köpt en demonteringsbil. 

Reservdelsförsäljning via Bildelsbasen 
I Yallotrades tjänsteerbjudande ingår även reservdelsbeställning där anslutna försäkringsbolags verkstäder kan 

beställa dina reservdelar i samarbete med Bildelsbasen. Redan på dagens volymer finns ett ordervärde om ca 

100 miljoner kronor vilket kan generera en snabb avsättning på dina delar. 

Alla kan vara med

För att bli ansluten till Yallotrade som demonterare måste du bara uppfylla branschens grundkrav: 

Medlem i SBR 

2 Miljökrav 

Av Länsstyrelsen vara auktoriserad bilskrotare. Intyg/Beslut på auktorisation ska skickas till Yallotrade i samband 

med ansökan om användarkonto. 

3 Kvalitetscertifierad 

SBR-certifiering alt. ISO 9001:2000 eller ISO 14001. Intyg på detta ska skickas till Yallotrade i samband med 

ansökan om användarkonto. 

4 Ingå i Bildelsbasen 

Ansluten till Bildelsbasen för reservdelar. 

5 Ekonomi 

Bolaget ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Bolaget ska inte ha upprepade 

betalningsanmärkningar eller obetalda skatter.

 
Hur får jag tillgång till objekten?
Gå in på www.yallotrade.com och klicka på “Registrera mig”, eller ring och prata med Patrick, Malin, Jonas, 

Karin eller Therese direkt på 08-410 434 00, info@yallotrade.se. 
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ALLA KAN VARA MED

VERKSTÄDER

Sedan 2007 har Yallotrade bidragit till en öppen marknad där alla verkstäder som uppfyller 

branschens grundkrav får tillgång till inlösta försäkringsbilar på lika villkor.

Reparationsauktioner
I dagsläget har vi reparationsauktioner tisdagar för MC/snöskoter, onsdagar för personbil och husvagn/husbil 

samt  torsdagar för yrkestrafik. Objekt som säljs till verkstäder för reparation måste genomgå en skadespecifik 

efterkontroll hos Motormännen innan de säljs vidare till slutkonsument.

Enkel och snabb reservdelsbeställning i samarbete med Bildelsbasen
Yallotrade erbjuder i samarbete med Bildelsbasen en funktion för alla Sveriges verkstäder att snabbt och enkelt 

beställa reservdelar direkt i anslutning till köpet av reparationsbilen. Du väljer enkelt utifrån skadekalkyl- 

underlaget vilka reservdelar du vill beställa. Din beställning skickas sedan per automatik genom Bildelsbasen ut 

till anslutna demonterare. 

Transport
Yallotrade lanserar en ny transporttjänst för våra verkstäder med både lokala transporter i samarbete med Falk 

samt nationella transporter. Allt med fördelaktiga priser. Du kan avropa tjänsten genom en tangenttryckning 

enkelt via systemet när du köpt en reparationsbil.

Alla kan vara med
För att bli ansluten till Yallotrade som verkstad måste du bara uppfylla branschens grundkrav: 

Reparationsanvisningar

Du måste ha av generalagenten utfärdade reparationsanvisningar.

Verktygskrav 

Av biltillverkaren anvisade specialverktyg skall finnas tillgängliga på verkstaden eller inhyrda under reparationstiden.

Utbildningskrav 

Du skall ha dokumenterad relevant utbildning för att utföra arbetet. 

Ansvar

Verkstaden är alltid ansvarig för att reparationen utförs fackmannamässigt enligt biltilverkarens anvisningar och krav.

Kvalitetssystem 

Varje verkstad skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem.

Ekonomi

Bolaget ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Bolaget ska inte ha upprepade 

betalningsanmärkningar eller obetalda skatter.

Hur får jag tillgång till objekten?
Gå in på www.yallotrade.com och klicka på “Registrera mig”, eller ring och prata med Patrick, Malin, Jonas 

Karin eller Therese direkt på 08-410 434 00, info@yallotrade.se. 
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Om Yallotrade 
Yallotrade tillhandahåller en helhetslösning för inlösensprocessen för försäkringsbolag, försäkringstagare, verkstäder 

och demonterare.

Vi erbjuder tredjeparts värdering, reglering av försäkringstagaren med bättre produkt eller kontanter, avyttring av det 

inlösta godset via två kanaler, certifierade verkstäder och certifierade demonterare, verkstadsinloggning för återbörd av 

begagnade reservdelar med skadekalkylen som beställningsunderlag i samarbete med Bildelsbasen, Sveriges största 

databas för begagnade reservdelar med spårbarhet för ökad kontroll av leveranskvalitet, uppföljning och statistik.

  

VÄRDERING REGLERING SAMORDNING AVYTTRING RESERVDELS-

BESTÄLLNING
Oberoende 

tredjeparts 

värdering vid 

inlösen av fordon

Reglering av 

försäkringstagare 

med fordon via 

upphandling eller 

kontanter

Samordning av 

transport och 

uppställning av 

verkstads och 

demonterings 

fordon

Avyttring av 

inlösensgods via 

verkstads- eller 

demonterings-

auktion för 

garanterat 

marknadsvärde

Verkstadsinloggning 

för beställning av 

reservdel via 

skadekalkyl 

Minskad administration
Yallotrade system har integrerat koppling mot försäkringsbolagens skadesystem, Transportstyrelsen, betalningslösnin-

gar samt tillhandahåller kundsupport  vilket medför minskad administration för försäkringsbolagen.

Ökad kontroll
De verkstäder som handlar hos Yallotrade är certifierade och godkända via Motormännen. De reparationsobjekt som 

säljs via Yallotrade  måste även genomgå en skadespecifik efterkontroll inom 6 månader för att kunna återbördas 

marknaden igen. 

Oberoende värdering
Yallotrade tillhandahåller en värderingstjänst för oberoende värdering gentemot försäkringstagaren

Reglering med fordon, minskar kostnaden
Genom objektsreglering minskar Yallotrade drastiskt kostnaden för våra försäkringsbolag och ökar kundnöjdheten vid 

skaderegleringen. Även kostnader för stilleståndsersättning, hyrbilsersättning, taxi och administration minskar.

Samordning, transport och uppställning
Yallotrade erbjuder en helhetstjänst för transport och uppställning över hela Sverige.

Avyttring via certifierade kanaler
Alla objekt som säljs via Yallotrade köps av certifierade verkstäder och demonterare. Via filtreringsfunktioner som  

systemet erbjuder kan man även kontrollera så endast auktoriserade köpare får tillgång till vissa objekt och märken.

Uppföljning, rapportering och statistik
Rapport och statistik nås enkelt via gränssnittet.

YALLOTRADE / HELHETSLÖSNING FÖR INLÖSEN

Yallotrade AB 

Holländargatan 22  113 59 Stockholm  |  08-410 434 00 

info@yallotrade.com  |   www.yallotrade.com
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Här är morgondagens 
bilåtervinnare.

I Vara kommun får 
just nu 15 ungdomar i 
åldern 16 – 24 år lära 

sig allt om demontering 
och återvinning.

”Vi sysselsätter
ungdomarna
och ger dem
samtidigt en
utbildning”

Morgondagens bilåtervinnare

D
en praktiska utbildningen är en 

del av Varalyftet, kommunens 

satsning på arbetslösa ungdomar 

och det är också ett EU-projekt. Av pro-

jektpengarna kommer 60 procent från 

Vara kommun och 40 procent från Euro-

peiska socialfonden.

— Ungdomarna får lära sig att sanera och 

demontera en skrotbil, berättar projektle-

daren Maria Lindkvist. Målet är att de ska 

lära sig det här viktiga miljöarbetet på ett 

pedagogiskt och roligt sätt, så att de ska 

hitta motivationen och drivkraften.

   De som hoppat på projektet är främst 

unga killar med ett stort bilintresse.

— Eftersom de tycker att det är så roligt lär 

de sig av bara farten. Det blir ett helt annat 

än när man i skolan säger ”nu ska vi ha en 

lektion i miljökunskap”.

Motiverade killar
   Kjell Lindström är undgdomshandledare 

och den som ansvarar för gruppen.

— Vi har några riktigt motiverade killar, 

säger han. Här får de en bra utbildning i 

branschen kombinerat med socialt stöd. 

   Själva hoppas ungdomarna på jobb inom 

bilåtervinningsbranschen efter projektets 

slut.

— Jag kan absolut tänka mig att jobba med 

bilåtervinning i framtiden, säger Andreas  

Johansson, som med sina 24 år är en av de 

äldsta i gruppen. Det är ett intressant jobb 

för mig som gillar att skruva isär bilar.

   Detsamma säger Fredrik Svensson, 18 år.

— Jag är jättesnabb, jag skrotar fem bilar 

om dagen. Det är kul. Synd bara att vi inte 

har flera bilar.

Övergivna bilar
   Bilarna de får in är sådana som stått 

övergivna länge runt om i kommunen. När 

bilarna sanerats och demonterats, kommer 

Stena och pressar dem. De tar också med 

sig det miljöfarliga avfallet som sorterats 

och samlats ihop på ett riktigt sätt.

   Projektet drivs i nära samarbete med 

kommunens miljökontor.

— Vi har en god dialog med miljöinspek-

törerna i kommunen, säger Maria. Det 

är viktigt att allting går helt rätt till så att 

allting är grönt. Vi följer alla lagar och för-

ordningar som finns. 

   Både Maria och Kjell är noga med att 

poängtera att de inte bedriver någon kon-

kurrerande verksamhet till ortens auktori-

serade bilåtervinnare.

— Det förstår de säkert bara de får veta 

vad vi egentligen sysslar med, säger Kjell. 

Vi sysselsätter ungdomarna och ger dem 

samtidigt en utbildning.

— Det finns inget värde i bilarna, säger 

Maria. Men det är viktigt att skapa en 

meningsfull sysselsättning för de ung-

domar som står utanför arbetsmarknaden. 

Man kan säga att vi bedriver bilåtervin-

ning i en mycket liten, men viktig omfatt-

ning. Vi hörde av Stena att det är brist på 

bildemonterare. Förhoppningen är därför 

att det här projektet ska generera jobb för 

ungdomarna. 

   Verksamheten har precis startat.

— Vi är öppna för ett samarbete med 

de bilåtervinnare som vill, säger Maria. 

Det vore jättebra om ungdomarna först 

kan lära sig grunderna här och sedan få 

komma ut på praktik på en bilåtervinning.

                                               Agneta Trägårdh

Kjell Lindström Maria Lindkvist

Framtidens bilåtervinnare. Fr v Fredrik 
Svensson, Patrik Kristoffersson och Andreas 
Johansson. 



CBA

KVALITETSLISTAN

Tack vare kvalitetslistan vet 
kunderna vad de får när de köper 
en begagnad bildel på nätet.    
Nu har den uppgraderats med 
elektronikkomponenter, som från 
och med januari ligger i gruppen 
motorer och växellådor.

Kvalitet och kvalitetstester diskuteras 

ständigt inom demonterings- och återvin-

ningsbranschen. För att kunna konkurrera 

med nya delar, måste standarden på de 

begagnade delarna vara hög. Kunderna 

måste också veta vilken standard den del 

de köper på nätet håller.

   Tidigare kunde olika demonteringar gör 

helt skilda bedömningar av en och samma 

del.

Stort problem
— Det var ett stort problem, säger Sven 

Frykmalm, som sitter i Lagas styrelse och 

som tillsammans med en arbetsgrupp är 

den som tagit fram den nya kvalitetslistan, 

eller klassningslistan som den också 

kallas. 

— Kunderna visste inte vad de fick och 

klagade på dålig kvalitet.

    Tidigare hade  SBR tagit fram en lista 

som baserade sig på en dansk klassnings-

lista 

— Det var en bra grund, säger Sven Fryk-

malm, men för att få ordning började 

vi med utbildningar. Vi satte ihop en 

grupp med företrädare från MRF, plåt/

lackverkstäder och försäkringsbolag. 

Med dem gick vi igenom vad vi skulle se 

upp med, vilka skador vi skulle titta efter 

och så vidare. En dörr kan till exempel 

se helfräsch ut, men om man tittar noga 

ser man att det kan finnas till exempel  

förskjutningsskador, och att den inte har 

någon bra passform.

— Det var jättebra att få de 

här grundtipsen. Vi lärde 

oss att kvalitet inte bara 

är yta och att man måste 

tänka lika som plåtslagaren 

och verkstaden. Alla måste 

prata samma språk.

Komplett lista
Leif Fehling på Signalen hade några 

grundidéer till en kvalitetslista, som Sven 

Frykmalm sedan bearbetade och anpas-

sade efter branschen och kundernas öns-

kemål.

— Vår personal finslipade och omarbe-

tade listan. Till slut fick vi ett acceptabelt 

resultat och den blev ganska komplett.

   Den senaste justeringen av listan blev 

klar nu i januari. 

— Vi hade några grupper/komponenter 

som vi inte riktigt visste var vi skulle pla-

cera i listan, bland annat elektronikkom-

ponenter, som nu har hamnat i samma 

kategori som motorer och växellådor.

— Listan bygger på enkelhet och står sig 

gott inför framtiden, säger Sven Fryk-

malm. Det är enkla grundregler som är 

lätta att justera.

   Problemet har varit att få alla demonte-

rare att göra samma bedömning.

— Många tyckte att det var krångligt och 

tog gärna genvägar, säger Sven Frykmalm.

Vi insåg att för att listan ska fungera per-

fekt krävs utbildning. Alla demonteringar 

måste lära sig klassningssystemet, så att 

bedömningen blir densamma över hela 

landet.
   Arbetsgruppen inom LAGA har tagit 

fram en handbok, en manual, för 

kvalitetsklassning. 

   SBR har  också dragit igång 

en utbildning tillsammans med 

Training Partner, där Lars Bryn-

tesson är utbildare. 

— Det har visat sig att alla inte 

använder sig av det klassningssystem 

som finns, säger Lars Bryntesson, som 

också suttit med i arbetsgruppen. En del 

har hittat på egna system. Med den här 

utbildningen blir det så enhetligt det kan 

bli. Vi måste få alla att tänka på samma 

sätt. Att kunna klassa in delarna på rätt 

sätt ingår även i certifieringen.

Utbildning
Den person som hanterar delarna som 

ska  klassas in, måste enligt branschcerti-

fieringen (SBR-certifiering), ha en giltig 

utbildning.

— Undervisningsmaterialet är 

detsamma som vi haft hela tiden, säger 

Lars Bryntesson.  Alltså  det material 

som en gång togs fram av deltagare 

från demonteringsbranschen, MRF, 

plåt- och lackverkstäderna samt olika 

försäkringsbolag. Materialet och listan 

har förändrats under tiden för att nu 

vara anpassade till dagens situation 

med hantering av begagnade delar till 

skadeverkstäder.                
Agneta Trägårdh

Så här ser kvalitetsklassningen ut i gruppen Motorer/Växellådor/Bakväxlar/El/Elek-

troniska detaljer/Komponenter och övriga komponenter:

A. Bra skick, motsvarar angiven årsmodell och miltal. 

 B. Bruksskick (finns anmärkningar, kontakta säljare för information). 

 C. Helt eller delvis komplett, defekt/reservdelsobjekt. 

 R. Renoverad. 

      1. Komplett (exkl. start, generator, servopump och AC-kompressor). 

      2. Motor exkl. all utrustning (blockren). 

      3. Komplett med all utrustning och kabelhärva. 

      4. Provkörd. 

      5. Ej provkörd. 

      6. Se Info. 

Typexempel: A 1 4 (bokstav + en eller två siffror), betyder:

Bra skick, motsvarar angiven årsmodell och miltal, komplett (exkl start, generator, 

servopump och AC-kompressor), provkörd.

Komplett kvalitetslista hjälper kunderna

”Kvalitet
är inte

bara yta”
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NYHETER

P
atrick Juthberg, vice VD och grun-

dare av Yallotrade, fullkomligt 

sprutar av entusiasm.

—Vi är jätteglada att Moderna Försäk-

ringar har gett Yallotrade förtroendet och 

valt oss som totalleverantör för en kva-

litetssäkrad inlösenhantering av fordon. 

Det betyder att alla demonterare får möj-

lighet att köpa bra objekt och själva välja 

vilka bilar de vill bjuda på. Vi erbjuder en 

systemlösning som alla har nytta av, både 

försäkringsbolagen och demonterarna.

   Yallotrade ställer som krav att demon-

terarna  ska vara medlem i SBR, vara 

auktoriserad och ha en kvalitetscertifie-

ring, ha en ordnad ekonomi och ingå i 

Bildelsbasen.

Reservdelssökning
I paketet ingår också att Yallotrade till-

handahåller en reservdelssökning tillsam-

mans med Bildelsbasen.

— Alla skadekalkyler från Moderna För-

säkringars reparationsverkstäder läggs ut 

i systemet för att verkstäderna ska kunna 

köpa de delar de behöver. Det ger demon-

terarna möjlighet att snabbt sälja delarna 

från de bilar de köper. Men de behöver 

inte hålla på reservdelarna, de är fria att 

sälja till vem de vill.

   Att köpa skrotbilar genom Yallotrade via 

auktion började som en försöksperiod på 

åtta månader. Under den tiden såldes 300 

bilar. Nu räknar Yallotrade med att sälja 

minst 6 000 bilar på ett år.

— Vi ansluter demonterare kontinuer-

ligt, säger Patrick Juthberg. Många som 

tidigare inte sett någon anledning att cer-

tifiera sig är nu i full gång för att få en cer-

tifiering. Det är roligt för det innebär att vi 

fått demonterarna att höja ribban. De ser 

att det ger möjlighet till en bra affär.

   På tur att låta sina försäkringsbilar gå 

genom Yallotrade står Gjensidige. Och 

Trygg Hansa fortsätter att låta de repara-

tionsobjekt som inte blir sålda, att gå på 

auktion som demonteringsobjekt.

”Alla är välkomna”
 Moderna Försäkringar ser bara fördelar 

med att sälja bilarna genom Yallotrade.

— Yallotrade är ensamma om att leverera 

ett öppet system, där alla certifierade 

demonterare och verkstäder är välkomna 

att göra affärer, säger Mats Johansson, 

Chef Privat Direkt. Det innebär att vi 

kan genomföra en totalt transparent och 

kvalitetssäkrad hantering av de inlösta 

bilarna, något som är viktigt för oss som 

försäkringsbolag. Dessutom stärker det 

verkstads- och demonterarkollektivets 

möjlighet att skapa en bra och fungerande 

marknad och ger en bättre service gen-

temot vår huvudkund, som är försäk-

ringstagaren.

De demonterare som köper sina bilar 

genom Yallotrade är nöjda.

— Det här är genialiskt, säger Bosse 

Drottz på Kungälv Bildemontering. Jag 

kan jämföra med när jag hade försäk-

ringsbilar och det här är mycket bättre. 

Nu kan jag välja vilka bilar jag vill ha. Vill 

jag köpa 1 000 bilar, kan jag göra det. Vill 

jag bara köpa 50 bilar, kan jag göra det. 

När man får bilarna från försäkringsbo-

lagen, får man ta de bilar man får. Då kan 

man inte välja.

Bortskämda?
Om flera demonterare bjuder på samma 

bil, kan priset springa iväg och bilarna bli 

dyra.

— Ju flera bilar som kommer att komma 

in i systemet, desto mer kommer pri-

serna att sjunka till normala nivåer, säger 

Bosse Drottz. Men jag tycker faktiskt 

inte att bilarna blir för dyra. Det är nog 

snarare så att många demonterare är all-

deles för bortskämda med billiga bilar. 

Nu blir det ju marknadsmässiga priser. 

Och alla har möjlighet att vara med på 

lika villkor. Både enmansföretaget och 

det multinationella bolaget. Jag tror att 

den här modellen är här för att stanna. 

Marknaden styr ju hela samhället, det är 

bara inom vår bransch den inte har fått 

styra. Däremot tror jag att många företag 

kommer att tvingas se över sina organisa-

tioner och bli mer kostnadseffektiva när 

priserna blir mer marknadsanpassade. 

Men det är ju bara nyttigt.

                                              Agneta Trägårdh

Yallotrade tecknar avtal 
med Moderna Försäkringar

”Nu får alla 
chansen att

bjuda på bilarna”

Moderna Försäkringar, tidigare Moderna och Vesta, har tecknat avtal med Yallotrade. 
Därmed får alla demonterare chansen att vara med och bjuda på deras bilar. Sedan 
avtalet blev klart i mitten av januari har cirka 400 bilar klubbats bort.

En Ssangyong med motorhaveri, som 
klubbades bort för 40 000 kronor.
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FRÅGA JURISTEN

”Nils” och ”Kurt” hade under ett antal år byggt upp en bilde-

monteringsenhet i Mellansverige till en relativt likvid, solid och 

välfungerande verksamhet.

   De umgicks även familjevis och ingen av dem såg några oros-

moln på sin gemensamma himmel.

   Helt plötsligt, på mindre än en vecka, går ”Nils” bort i en 

hjärtattack.

   När den första sorgen hos de anhöriga lagt sig något så ut-

trycker sig nyblivna änkan ”Siri” att hon inte längre klarar av att 

bo kvar på orten utan ser sin framtid i Göteborg, den stad hon 

växt upp i. I samband med detta signalerar hon att hon har för 

avsikt att sälja bort sin del av företaget som hon nu kommer att 

ärva efter ”Nils”.

   ”Kurt” anmäler sitt intresse till ”Siri” att köpa ut sin f d part-

ners del av företaget. Nu förhåller det sig dessvärre på det sättet 

att ”Siri” förstått att marknaden är villig att betala betydligt mer 

för den del av företaget som är till salu än ”Kurt” anser sig ha 

råd med.

   Ett antal månader senare har ”Kurt” fått en ny delägare i bola-

get, en delägare vars ambitioner och idéer för framtiden han inte 

delar. Det hela slutar med att ”Kurt” även han, säljer sin andel 

till den nye delägaren.

   Slutet på denna historia blev alltså långt ifrån vad ”Kurt” hade 

tänkt sig.

   Ett tragiskt resultat som hade kunnat få ett helt annat förlopp 

om ”Nils” och ”Kurt” bara hade sett till att mellan sig upprätta 

ett kompanjonsavtal. Då hade verksamheten kunnat stanna hos 

den överlevande partnern istället för att segla iväg och hamna i 

en oliktänkandes händer.

   Med insikt om hur snabbt livet kan förändras och vilka mått 

och steg man bör ta kunde livet sett mycket annorlunda ut för 

”Kurt” och hans familj.

”Tack för stort gensvar från Er SBR-medlemmar. Det verkar som 

om meddelandet gått fram att Ni via mig fått en möjlighet att 

ställa frågor såväl affärsmässiga avseende det bolag Ni bedriver 

Er verksamhet i såväl som personliga frågeställningar.

   Jag vill passa på att betona vikten av att Ni i Er kontakt med 

mig upplyser mig om att Ni är medlem i SBR. Detta för att ge Er 

möjligheten till den gratis rådgivning som jag och SBR kommit 

överens om. 

   Jag kommer även att ta upp aktuella fall som drabbat någon 

av Er, dock utan att avslöja vem det gäller, för att sprida av Er 

dyrköpta erfarenheter till övriga medlemmar.

   I det förra numret av nbå angavs min E-postadress till mmit-

telton@gmail.com. För att snabbt kunna nå mig kan det även 

vara ett alternativ att använda mittelton@unitedlawyers.nu

   I väntan på vårsolen sänder jag Er en varm hälsning
                                                                               Michael Mittelton

Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

www.olanders.nu

VI SER FRAMEMOT JUST DITT BESÖK

SEDA PRODUKTER

Förena nytta med nöje med ett besök 
till SEDA showroom och fabrik i Tirol, 
Österrike. Få en presentation och  
demonstration av modern dränerings-
teknik. 

 

Bli övertygad av de prak-
tiska lösningar och fördelar 
som SEDA produkter  
erbjuder.

ETT BESÖK HOS SEDA, BILLIGARE ÄN DU TROR! 

 

VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING

VVIVIVIVIVIVII SSSSSS SERERERERERER FFFF FRARARARAMMEMEMOMOT JUS

teknik. 

Bli ö
tisk
som
erb

ertygad av de prak-

ÄN DU TROR! 

Kontakta oss för mer  information och offert! 
Ingemar Olander Tel: +46 (0)708-16 29 23 Tel: +46 (0)35-10 95 15 ingemar@olanders.nu

Begagnade och nya
bildelar!
GÖSSLUNDA LED 2 I 531 98 LIDKÖPING I TEL 0510-170 66 I FAX 0510-170 34
WWW.BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE / INFO@BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE

Smartare än nytt ...
Både miljön och plånboken 
tjänar på att du väljer begagnade 
originaldelar.
Självklart ger vi garanti på 
alla delar!
ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008

011-495 40 00  Norrköping
www.karstorp.com

info@karstorpsbildemontering.se

Stor sortering 
av beg. däck 
och fälgar
Vi marknadsför 
de flesta 
däckfabrikaten!

Michael Mittelton

mmittelton@gmail.com

mittelton@unitedlawyers.nu
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RECOPART

F
örst när Henry Ford 

i början av 1900-talet 

introducerade det 

löpande bandet blev hans 

bilföretag en framgång. Nu 

menar Björn Holmqvist 

och Michael Holmström på 

Recopart att bilarna även 

måste demonteras enligt 

löpandebandprincipen för 

att bilåtervinnarna ska kunna 

överleva och konkurrera med 

nydelsförsäljningen.

— Att lagra delarna på bilarna 

och sedan plocka av delen när 

någon kund frågar efter den är 

förlegat, säger Michael Holm-

ström. Den som vill hänga 

med in i framtiden måste ha 

rena, kvalitetstestade delar 

på lager, redo att packas och 

skickas iväg i samma sekund 

som de efterfrågas av kunden.

   Det betyder att bilarna måste 

demonteras direkt de kommer 

in.

— Man måste tänka i produk-

tionslinjer på ett industriellt 

sätt, säger Björn Holmqvist. 

Plocka av bilen, kvalitetstesta 

och tvätta delarna, fotografera 

dem, lägga in i datasys-

temet och så in i lagret.

Kvar i det gamla
   Många bilåtervinnare 

jobbar redan så.

— Men alltför många är 

kvar i det gamla tänket, säger 

Björn Holmqvist. Det är job-

bigt för dem att börja tänka i 

nya banor, eftersom det gamla 

sättet har fungerat under lång 

tid. Men framåt kommer det 

inte att fungera. Bilåtervin-

narna producerar på tok för 

lite delar i förhållande till vad 

de skulle kunna sälja bara för 

att de inte direktdemonterar 

delarna utan lagrar dem på bil. 

Dessutom vill verkstäderna ha 

tillgång till delarna direkt. Ofta 

kanske kundens bil redan står 

på lyften. De hinner inte ringa 

och fråga om delen finns. Inte 

när de bara kan få hem delen 

med ett klick på datorn. 

— För tio år sedan var inte 

nydelskedjorna lika aktiva. 

Konkurrensen var inte lika 

hård. I dag handlar allt om att 

bli en bra aktör. Kunderna ska 

inte se något av demonterings-

arbetet, de ska bara kunna 

köpa den del de vill ha.

En enda röra
   Michael Holmström och 

Björn Holmqvist tror också 

att demonteringsbranschen 

kommer att bli mer uppdelad i 

framtiden.

— I dag är det många som 

har både försäkringsbilar 

och ELV-bilar i en enda röra. 

Nu börjar man tydligt se hur 

marknaden delas upp. Kon-

ceptet för försäkringsbilar är 

helt annorlunda mot kon-

ceptet för ELV-bilar. I fram-

tiden kommer de 

som är duktiga på ELV-bilar 

att specialisera sig på bara 

det. För mindre lokala aktörer 

kommer det alltid att finnas en 

marknad. Vi inom Recopart 

vill ha med de demonteringar 

som är beredda att ta tuffa steg 

för att förändra sig och fort-

sätta utvecklingen. De måste 

ha kompetens, vilja och  finan-

siella förutsättningar.

Samordnar bilarna
  När det gäller försäkringsbilar 

hanterar Recopart i dag cirka 

20-25 procent av marknaden 

i sitt resthanteringssystem. 

Företaget har egna avtal med 

flera försäkringsbolag och 

fungerar som samordnare för 

hanteringen av försäkringsbi-

larna. Recopart säljer bilarna 

vidare till 14 demonteringar 

i landet, där Atracco är en av 

dem. Från 2011 är Atracco en 

egen koncern. Recopart och 

Atracco har samma ägare, men 

är helt fristående bolag.

— Alla försäkringsbilar vi 

hanterar går via vårt system, 

säger Björn Holmqvist. Vi 

ser gärna att flera tar del av 

vårt IT-system. Det kan vara 

demonteringar som har egna 

försäkringsbilar. De behöver 

inte köpa bilar av oss, bara 

utnyttja vårt system som en 

handelsplats. 

— För att underlätta för både 

försäkringsbolag, demon-

teringar och verkstäder har 

vi byggt ett IT-system, där 

alla kan logga in sig och följa 

bilens väg. Recopartsystemet 

ska man se som ett påbygg-

nadssystem till Fenix.

Offert till verkstaden
   Systemet förenklar också 

återanvändningen och försälj-

ningen av begagnade delar. 

Verkstaden som behöver en 

begagnad del, skriver bara in 

sitt önskemål i systemet. Där-

efter skickar demonterarna 

en offert till verkstaden, som 

alltså själv aldrig behöver söka 

efter en del. På så sätt garan-

teras också försäkringsbolagen 

att reservdelarna går tillbaka 

till skadeverkstäderna.

— Recopart rustar demon-

terarna till att bli största och 

bästa leverantören till verkstä-

derna och ett bra alternativ till 

bildelskedjorna, säger Björn 

Holmqvist. I dag ser man ett 

tydligt glapp mellan bilde-

monterarna och skadeverk-

städerna. Det är en industriell 

produktion och samordning 

som saknas. Problemet är att 

bildemonterare närmar sig 

andra producentföretag, men 

inte själva betraktar sig som 

ett producentföretag.

                        Agneta Trägårdh

1. Samordnare för hanteringen av bilar från försäk-

ringsbolagen. Recopart säljer bilarna vidare till de i 

dag 14 demonterare som ingår i samarbetskedjan. 

2. Produktionsstyrning. Öka kvaliteten på demonte-

rarnas arbete, genom att se till att de jobbar industriellt och har 

tillgång till ett kvalificerat IT-system.

3. IT-systemet Recopart skadeoffert, där skadeunderlag från 

CABAS hanteras, med målsättning att återföra så mycket 

begagnat som möjligt till skadereparationerna.

4. Utbildning för hela bildemonteringsbranschen. Ansvarar 

bland annat för flera av de utbildningar SBR har startat för EU-

pengarna från Europeiska Socialfonden.

”Framtidens bilåtervinnare
måste jobba industriellt”
Den bilåtervinnare som vill följa med in i framtiden måste jobba industriellt 

och helt skippa att lagra delar på bil.

Det menar ledningen för Recopart AB, som gärna vill se flera bilåtervinnare i 

sin samarbetskedja.

Recopart
har i dag
fyra ben:

Michael 

Holmström.
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NYTT FRÅN NORGE

Vrakpanten i Norge är 

 1 500 norska kronor.

— Vi vill att den ska 

inflationsjusteras, säger Erik 

Andresen. Då borde den vara 

2 000 norska kronor i dag, 

men det vill inte myndighe-

terna.

   Norge har en väl utbyggd 

organisation för insamling av 

skrotbilar. Autoretur, bilpro-

ducenternas egen organisa-

tion, har avtal med återvin-

ningsföretagen Veolia och 

Bilgjenvinning, som båda i sin 

tur har avtal med bildemon-

terarna.

— Samarbetet fungerar 

mycket bra mellan alla parter. 

Tack vare vrakpanten ringer 

bilägaren när han eller hon 

vill skrota sin bil. Vi har avtal 

med Falck, som hämtar bilen 

och kör den till demonte-

raren. Det får bilägaren betala, 

men vrakpanten gör att det 

inte blir någon kostnad.

Nytta av NBF
   Autoretur har också ett nära 

samarbete med NBF, Norges 

Biloppsamleres Forening.

— Förbundet besitter en god 

kunskap som vi har stor nytta 

av, säger Erik Andresen. Vi 

har möten kontinuerligt.

   I dag återvinns 87 procent 

av en skrotbil i Norge. Även 

om Norge står utanför EU, 

gäller samma krav på 95 pro-

cents återvinning till 2015 

som i övriga Europa.

— Det är en process för 

alla inblandade, säger Erik 

Andresen. Bilproducenterna 

jobbar mycket internt för att 

vi ska kunna uppnå målen, 

men det är ett väldigt högt 

återvinningstal. Jag tror att 

det handlar om att utveckla 

avancerad teknologi för att 

möta kraven. Annars  blir det 

för dyrt att demontera bilen 

till den återvinningsgraden.

”En viktig resurs”
   Mycket händer inom bran-

schen just nu.

— Det är en bransch som 

mycket få känner till, säger 

Erik Andresen. Men alltid 

när man pratar med folk och 

talar om att 85 procent av 

en skrotbil återanvänds och 

blir till nya produkter på ett 

miljömässigt rätt sätt, får man 

Autoretur AS:
De norska bilproducenternas organisation.
En icke-vinstdrivande organisation vars viktigaste 
mål är att säkerställa att skrotbilar samlas in på det 
sätt som är bäst för branschen och miljön. 

Bilgjenvinning AS:
Samlar in och återvinner skrotbil enligt avtal med 
Autoretur AS.
Har avtal med bildemonterarna om att köpa deras 
demonterade och sanerade skrotbilar.
Har även avtal med Falck om att hämta skrotbi-
larna hos bilägarna.

Veolia Miljø:
Ny huvudoperatör för Autoretur AS fr o m 18 mars 
2009. 
Har 47 återvinningsanläggningar i Norge.
Hanterar över 1,3 miljoner ton avfall varje år.

”Gamla skrot-
bilar är en 

viktig resurs”

Erik Andresen, VD för Autoretur:

I Norge samlar man in 95 procent av alla skrotbilar.
— Det beror på vrakpanten, alltså skrotningspre-
mien, säger Erik Andresen, VD för Autoretur AS, 
nybilsproducenternas organisation. Och också på 
att insamlingen är bra organiserad.

väldigt positiva reaktioner. De 

flesta tror att en gammal bil är 

ett miljöproblem, men istället 

är den en viktig resurs så länge 

den hanteras på ett riktigt sätt.
      

                       Agneta Trägård

TRYCKLUFTDRIVNA 
MEMBRAN- o DOSERPUMPAR

P10A P30A

I mer än 30 år har vi tillverkat pumpar till bl.a.:
Fordonsverkstäder och Bildemonteringsfirmor

Telefon 036-18 11 60  ·  Telefax 036-18 11 69
info@dominator.se · www.dominator.seOmmavägen 9   275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering

märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT 
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INSIDE EGARA

”Keep an eye on POP”
age of a national car park, it’s expected that from 2015 on, 

POP’s are no longer present in serious amounts.

If the EC is of opinion that POP’s should be removed from 

ELV’s to prevent them from ending in shredder waste and 

materials for reuse, they shouldn’t only hurry, they should 

also realize that information should be available and even 

then it’s fairly impossible to distinct in what vehicle POP’s 

are actually used and present, and in what cars they aren’t. 

If all shredder residue needs to be incinerated, or even if 

only the fraction containing possible POP’s, it will be hard 

to reach the 95% target. Apart from this, it’s not even sure 

that the concentration of POP’s is high enough to label SR 

or a fraction as dangerous, thus as necessary to incinerate.

All in all, there’s enough room for discussion about the 

danger of POP’s and the approach of Automotive POP’s. A 

lot of research still needs to be done, even concluding the 

problem is already phasing out by itself.

EGARA’s advise is to keep an eye on any thoughts con-

cerning removal and separation of POP containing mate-

rials. We have seen before eager servants making rules 

with doubtful effects, that took a serious effort of our indu

stry.                                                                      
Henk Jan Nix

Persistent Organic Pollutants. The European Commissions 

new scope. It’s been mentioned before, but now we begin 

to see involvement for our business. 

In the Automotive world, POP’s are found in upholstery 

and PUR foam as flame retarders. Not in all upholstery, 

not in all PUR foam and not in all brands, types and years, 

POP’s are found. It’s also not clear yet in what concentra-

tions POP’s are found.

The only way to destroy POP’s is to incinerate them, 

meaning POP containing materials should be removed 

and separated. And here’s the problem: Who is going to 

take care of it, for what costs and who’s going to pay? If we 

look back, it’s the producers that bring POP’s in their cars 

and into the world. But it could also be safety rules, that 

forces them to do so. After all, vehicles must be safe and 

protections against fire seems like a great benefit.

What’s the big deal with POP’s? It’s because of the chlo-

rines and bromides that POP’s are considered environ-

mentally dangerous. For this, POP’s as flame retarders in 

Automotive upholstery are no longer allowed and used in 

the production since the end of the nineties and 2000. So 

POP’s are phasing out anyway and depending from the 
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Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Tel. 0612-124 20  Fax 0612-71 17 48  www.adalensbildemontering.se

Vi har demonterat krockskadade bilar sedan 

60-talet. I dagsläget demonterar vi  2000 - 2300 bilar 

per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca 

145 000 dataförda delar. Även Lastbilar, MC och 

Snöskotrar.
1

Helproffs på 
begagnade 

bildelar!Telefon 0499-49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36  www.signalen.se

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad
www.huvabildemontering.se

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv  0413-310 01

Vill DU vara med att påverka FRAMTIDENS datasystem?
Intresserad? Kontakta då Lennart 036-31 16 92
Just nu kan vi erbjuda dig en bra finansiering.

I STÄNDIG UTVECKLING
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CERTIFIERING

B
ildemonteringen i 

Mariestad hade ett litet 

försprång, eftersom 

Arne redan 2002 bestämde 

sig för att bli certifierad utan 

att fullfölja processen den 

gången. Ett långt liv till sjöss 

som sjökapten har lärt honom 

hur viktigt det är med doku-

mentation.

— Själva grunden för vad som 

skulle finnas i dokumenten 

fanns redan, berättar Inga. 

Men även om mycket redan 

var klart skulle allting uppda-

teras och kompletteras. Det 

är mycket papper och många 

heltidsjobb för mig från Lars 

Bryntessons besök till att det 

var klart för Askengren & Co 

att komma och göra revision, 

berättar Inga. Under den tiden 

ringde och mailade vi med 

Lars Bryntesson. Askengren 

hittade bara en enda avvikelse. 

Vi hade inte kvalitetsklassat 

alla delar, eftersom vi har så 

många gamla delar på lager. 

Annars var de väldigt nöjda. 

Det är tydligen sällan som 

någon får så få anmärkningar.

   I fortsättningen kommer nu 

Askengren & Co att göra en 

revision om året.

blanketter att fylla i, det är 

journaler, avtal, brandskydds-

kontroll, säkerhetsrutiner, 

riskbedömningar, arbetsin-

struktioner och jag vet inte 

allt. Hela arbetskedjan ska 

finnas dokumenterad.

— Men vi levde redan efter 

allt det här, eftersom vi gjort 

grunden. Och när man är 

auktoriserad uppfyller man 

egentligen redan kraven för 

en certifiering. Det gäller bara 

att få ner allting på papper. 

Vi dokumenterade det mesta, 

men tog aldrig sista steget till 

certifiering. Eftersom vi är så 

små drog vi oss för kostnaden.

Yallotrade avgjorde
   Det som slutligen avgjorde 

var möjligheten att kunna 

köpa försäkringsbilar från Yal-

lotrade.

— För oss är Yallotrade enda 

möjligheten att få försäkrings-

bilar, säger Arne. För att få 

bjuda på bilarna måste man 

bland annat vara certifierad.

Arne och Inga bestämde sig 

för att fullfölja en certifiering 

och ringde efter Lars Bryn-

tesson.

— Det var ungefär en månads 

”Man får 
en bra 
översyn 
av sitt

företag”

”Det 
handlar 

om att ha
ordning 
på sina

papper”

Arne och Inga Larsson på Bildemonteringen i Mariestad AB visar upp sitt diplom. Beviset på 

— Det var hur smidigt som helst, säger de.

När du vill värna om miljön...
Vi säljer bil- och MC-delar över hela Sverige

Volvo – Saab –  VW – MC-delar Övriga bilmärken
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 - del 4
Ledningssystem – förbättringsprocesser

Ett av de viktigaste 

syftena med ett 

ledningssystem är att stödja 

och utveckla verksamheternas 

förbättringsarbete. Ett 

ledningssystem som inte 

lyckas med detta riskerar att 

på sikt upplevas som mindre 

viktigt och är främst till för att 

kunna visas upp utåt. I dagens 

kvalitetsarbete är kravet på 

att verkliga förbättringar kan 

påvisas mycket centralt. 

     Förbättringsarbete kan ha sitt 

ursprung i olika faktorer, till 

exempel sådant som uppfattas 

som brister i verksamheten, 

eller som kunder upplever 

som brister. För båda fallen är 

det viktigt att ta till sig fakta 

och se till att det inte inträffa 

igen.

Många verksamheter försöker 

fånga upp avvikelser internt 

genom avvikelserapporter. 

Det finns exempel på företag 

där det fungerar bra, men 

tyvärr är exemplen lika många 

på att det inte fungerar. Tänk 

på att det finns många olika 

sätt att fånga upp dessa, såsom 

notering på whiteboard i 

fikarum, korta morgonmöten, 

enkla formulär som det räcker 

att kryssa i med mera. 

När man vidtar åtgärder 

till följd av avvikelser eller 

reklamationer är det viktigt att  

rikta sig mot grundorsaken. 

Om till exempel en kund får 

en repig dörr, är det inte en 

korrigerande åtgärd att skicka 

en ny dörr. Givetvis gör man 

det, men man skall också 

ställa sig frågan varför var den 

repig?  Åtgärden relaterat till 

detta blir då en helt annan.

   Arbetssätt som inspirerar 

och uppmuntrar personalen 

till att bidra till förbättringar 

är också viktigt. Det finns en 

stor potential i att få personal 

delaktig i detta arbete. 

För ett mer strukturerat 

förbättringsarbete kan 

man även använda sig av 

beprövade metoder som lean-

konceptet. Även ett enkelt 

verktyg som 5S skulle troligen 

skapa stor förbättring hos 

många bildemonterare (ingår 

även som ett verktyg i lean-

konceptet).

Interna revisioner som 

också ingår som krav i 

certifieringssystem bör 

betraktas som en möjlighet till 

att identifiera förbättringar. 

Det finns även en granskande 

del i revisionerna som man 

inte kan bortse från. För att 

revisionerna skall bli bra 

bör man satsa på att utbilda 

sin personal för detta. Men 

många gånger tror jag faktiskt

— Det är ett väldigt bra sätt 

att få ordning och reda på sina 

papper och sitt företag, säger 

Inga. Men får en bra översyn. 

Det är också bra att kunderna 

ser att vi följer alla lagar och 

regler som finns.

Flera ben
   När Arne gick i land och tog 

över demonteringen för 13 år 

sedan fanns ingenting inlagt 

på datorn. Men den tidigare 

ägaren hade sparat på allting. 

— Nu har vi rensat ut allt 

gammalt och renoverat, säger 

Arne. En liten demontering 

som vi måste ha flera ben att 

stå på. Vi säljer däck för en 

miljon om året. Och vi säljer 

också nya reservdelar från 

Galwin.

   Arne hade ingen tidigare 

erfarenhet av demontering när 

han tog över.

— Jag hade bara skruvat jän-

karbilar tidigare. Men det har 

gått bra. Jag trivs med det här 

livet. 

   Pappersarbetet i samband 

med certifieringen tycker han 

inte har varit något problem.

— Jag har varit med om cer-

tifiering till sjöss tidigare. 

Där  handlade mycket om 

kartor och tillstånd. Egent-

ligen handlar certifiering om 

samma saker oavsett bransch, 

att ha ordning på sina papper 

och veta vad som gäller. Ingen 

behöver dra sig för att skaffa 

certifiering. Det går väldigt 

smärtfritt

                        Agneta Trägårdh                 

att mindre företag får större 

nytta av att köpa in interna 

revisioner från någon 

kunnig inom området.  I 

små företag kan det vara 

svårt att revidera något 

som man är oberoende av, 

vilket är en av tankarna 

med revisioner. Dessutom 

blir tillfällen man gör 

revisionerna få, vilket gör att 

man aldrig övar upp en bra 

teknik. En fara i detta är att 

revisionerna inte bidrar till 

någon förbättring utan görs 

mest pliktskyldigt med ett 

resultat som tenderar att bli 

ganska ointressant. 

Sammantaget är det viktigt 

att varje företag hittar bra 

arbetssätt för att arbeta 

med förbättringar vare sig 

det rör sig om avvikelser, 

reklamationer, identifiering 

av miljövänliga förbättringar 

eller interna revisioner. Det 

kan man spara och/eller 

tjäna mycket pengar på.

SBR:s certifieringssystem 

har också krav på att 

arbetssättet för detta både 

ska finnas beskrivet och 

tillämpas i praktiken.

             
Jonas Danielsson,

           Affärsområdesansvarig

            Askengren & Co
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ANNONSER

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192 

541 33  SKÖVDE

Nyare begagnade
originaldelar 
till din bil

SWEDECORE
AUTOMOTIVE CORE SPECIALIST

BROMSOK  *  STYRVÄXLAR  *  SERVO PUMPAR  *  DIESEL PUMPAR
STARTMOTORER & GENERATORER  *  TURBO  *  LASTBILSDELAR MM.

Stommar sökes! Stor efterfrågan på bl.a...

Tel: +46(0) 410-46870, Fax: +46(0) 410-46878, E-mail: info@swedecore.se, www.swedecore.com

MH 2010-0903 

Nya utbildningar på Recopart 

Ring 08 667 18 00 för mer information 

BASKUNSKAP  
FORDONSEL    

El steg 1 

PÅBYGGNAD 
 ELEKTRONIK  

Steg 2  
Digitalsystem 

PÅBYGGNAD  
ELEKTRONIK  

Steg 3  
  Hybridfordon  

 PÅBYGGNAD  
ELEKTRONIK  

Steg 4  
  Gasdrivna  

    fordon  

Passiv säkerhet  
AIRBAG Hantering 

 Destruktion och 
Förvaring 

 Intygsutbildning  
mobila  

    kylanläggningar   
Kat. 3  



Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder  

medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd.

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ERA FÖRSÄKRINGAR 

TEL: 026-614100 E-POST: SBR@DIRECT.SE

Företagsförsäkring Motorfordonsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring Gruppförsäkring

Finansiella tjänster Tjänstepensionsförsäkring

Din Servicepartner AB
Din SBR - leverantör

Våra tre däckfabrikat
 täcker minst 90% av behovet 

hos dina kunder, och vi har även 
de sista 10% om det behövs

ANNONSER

Din bilskrot på nätet
Vi erbjuder hämtning och återvinning av 
bilar i 210 kommuner. Bilen hämtas hos 
dig och transporteras sedan till en Refero 
ansluten bilskrot. Busenkelt.

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt! 

www.skrotabilen.se

Vi hjälper din verksamhet att nå nästa nivå!

Tillsammans med dig kan vi;  

� förbättra rutiner och processer    
� öka medvetenheten hos dina medarbetare
� höja produktiviteten och lönsamheten
� utveckla dig som företagsledare

Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!

Eller läs om affärsutveckling på
www.trainingpartner.se/sbr

Chassidelar

www.galwin.se

Brett sortiment

Mycket på lager

Här hittar du dem

Bra priser

Bildem & Fenix

Hjulupphängning

Beg. Bildelar i Kolbäck AB
Centralt beläget i Västmanlands Län.

Våra kunder är Verkstäder, Myndigheter  
och Privat personer.

Vi SBR Certifierade.

 Tel 0220-417 14

Besök gärna vår hemsida. www.begbildelarikolback.se
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›    POSTTIDNING    B

Till verkstadsägare  
som vill jobba MiljöSmart:

Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina 
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
 
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation. 

AVSÄNDARE:
SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund

Karlavägen 14 A

SE-114 31  STOCKHOLM


