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VÄLKOMMEN

Vi har
framtiden för oss!

V

älkommen till ett nytt nummer av SFVF:s tryckta tidning
– med temat Däck, Fälg, Husvagnar och Husbilar! Självklart
tar vi upp andra aktuella och
viktiga ämnen som rör alla
”fordonsproffs” i branschen!

Pandemin lär påverka vårt samhälle även en
bra bit in på nästa år och nu det gäller att hålla
ut, att vidta de åtgärder som krävs för att bedriva en säker verksamhet, både för de anställda
och inte minst för kunderna. Det gäller att ta hand
om kunderna lite extra, informera om vilka åtgärder ni vidtagit för att minimera smittorisken,
att skapa förtroende. Bilägarna ska veta att när
de åker till verkstaden så kan det ske på ett
säkert sätt. Det rullar fortfarande miljontals
bilar på de svenska vägarna, bilar som måste
tas omhand under lång tid framöver.
Bilen, husbilen, husvagnen och andra
privata fordon
Dessa har väl aldrig varit viktigare för oss
människor än nu under rådande pandemi, så
vår bransch har stora förutsättningar att ta oss
igenom krisen som drabbar oss alla. Många av
oss vill undvika trängsel på bussar, tunnelbanor,
tåg och flyg så många som har möjlighet väljer
att åka bil både till arbetet, under helger och
under semesterresor.
Alla dessa fordon – både gamla och nya –
som så många människor är beroende av måste
hållas i gott skick och vara rätt utrustade, framför allt nu när vintern är här!

Kompetenslyftet
Ingen ska behöva skadas eller omkomma på sin
arbetsplats i onödan, därför planerar SFVF
Kompetenslyftet, med landets främsta experter
på att driva en säker fordonsverkstad. Kompetenslyftet kommer bli en informationsresa
avseende metan, vätgas, elfordon risker och
standard, risk för rån och juridiskt ansvar. Ett
unikt tillfälle att skaffa dig nya och viktiga
kunskaper om framtidens fordon.
I detta nummer av tidningen kan du
bland annat läsa om:
Framgångssagan om Hymer Center –
en intervju med Aron Engstrand, grundare och
vd av det framgångsrika Husbils- och Husvagnsföretaget.
Tälje Däckservice – Pär Eriksson driver
däckverkstaden som blev utsedd till Årets Däckteamverkstad 2019.
Positiva signaler
Jag nås dagligen av positiva signaler från
människor i fordonsbranschen. Man har bra
beläggning, kan jobba på och tar hand om sin
personal. Vi är beroende av bilen, kanske mer
nu än någonsin! Vi kommer fortsatt vara beroende av bilen. Fordonsbranschen tillhör den
del av näringslivet som fortfarande står starka
och vi har framtiden för oss!
Bo Ericsson, sfvf
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Jörgen Svarén

Däckkedjan First Stop om
framtidens däckbehov

”Svenska
däckverkstäder
har fördelar”
Jörgen Svarén är marknads- och försäljningschef på First Stop där alla svenska däckverkstäder är fristående och franchisetagare.

First Stop har 2500 servicecenter i 25 av Europas länder. I Sverige
är Jörgen Svarén marknads- och försäljningschef och här berättar
han om vad som är på gång inom däckkedjan just nu.
Vad händer på First Stop just nu?
– Nu är det hektiskt i och med att
lagen om vinterdäck träder i kraft
1 december. I de norra delarna av
landet är vinterdäcken på sedan ett
tag tillbaka, men överlag är det hektiskt i våra verkstäder.

Hur ser ni på de så kallade året runtdäcken?
– Vi tycker att man ska ha riktiga
sommar- och vinterdäck istället för
s.k. året runt-däck. De har betydligt
sämre egenskaper en varm sommardag jämfört med vanliga sommardäck,
det blir en säkerhetsrisk. De däck som
kallas året runt-däck är en kompromiss vilket gör att de varken är optimerade för vintern eller sommaren.

» Svenska däck-

verkstäder har två
säsonger, på så vis
drar vi fördel av att
möta kunden mer
regelbundet. «
Varför är ni medlemmar i SFVF?
– SFVF är en bra organisation för de
täcker in hela bilens spektra. De har
flera delsektioner varav en är däck.
SFVF är framåt och har mycket kontakt med beslutsfattare, bland annat
i Allmänna reklamationsnämnden.
Medlemmarna kan också få juridisk
rådgivning om det uppstår en konflikt.

Hur ser ni på framtiden? Vilka
möjligheter och utmaningar står
verkstäderna inför?
– Antalet elbilar ökar. Eldrivna fordon
sliter mer på däcken eftersom de kan
generera ett maximalt vridmoment
snabbare än traditionell förbränningsmotor samt att de väger betydligt
mer. Framtidens utmaning blir att
förse dessa bilar med däck som klarar
av dessa påfrestningar och har ett lågt
rullmotstånd. En annan utmaning är
att elbilar behöver mindre service än
en bil med traditionell förbränningsmotor. Möjligheterna för svenska
däckverkstäder består i att vi har två
säsonger till skillnad från till exempel
i Spanien där kunden besöker däckverkstaden vart tredje–fjärde år. På så
vis drar vi fördel av att möta kunden
mer regelbundet. Vi ser också stora
möjligheter i den växande marknaden
för däckhotell.
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VI NOTERAR...
Vårt arbete tar dig
in i framtiden
på ett säkert sätt
Samarbetet mellan SFVF, MRF och
BILS startade i våras och nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram en nationell
branschstandard för elfordon. Standarden har
vuxit fram delvis från Volvos standard men
är framför allt baserad på Elsäkerhetsverkets
standard.
– Självklart måste en branschstandard anpassas för vår verksamhet, säger Bo Ericsson
vd för SFVF.
Om man inte är sakkunnig är det inte lätt
att känna till var man hittar olika standards
och tvingande lagstiftningar inom EU, för allt
som berör elarbete i fordon. Arbetet kommer
skickas ut till sakkunniga i november och
läsas av SFVF:s jurist Ulf Stefansson. Därefter
kommer vi släppa branschstandarden för elfordon på marknaden.
– Branschstandarden kommer kunna användas för alla elfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och entreprenadmaskiner. Det innebär att vi snabbt kan säkerställa att ingen riskerar skadas eller omkomma på grund av
bristande kompetens, säger Bo Ericsson.

KOLL PÅ VILLKOREN!
Via SFVF:s webb har du omedelbar
tillgång till en rad dokument som
är viktiga för att ha koll på regler
och förutsättningar i branschen
som till exempel;
■ SFVF:s Reparationsvillkor
■ Elfordon – Information och
Rekommendationer
■ Fordonsverkstad – Allmän
vägledning för olika arbeten
SFVF erbjuder också en rad material som du kan beställa genom
att kontakta order@sfvf.eu tex;
■ Foldern ”Verkstadens Reparationsvillkor”
 Läs mer:
■ Verkstadshand-

FORSBERGS FRITIDSCENTER

köper anrika Bossings Fritidscenter
Nu skapas en av regionens största och mest moderna fullserviceanläggningar för husbilar och husvagnar i Linköping.
Här erbjuds ett brett utbud av husbilar och husvagnar.
Bossings Bilservice kommer fortsatt ägas och drivas av Bo Karlsson, som
också grundade Bossings Fritidscenter.
Bossings Bilservice kommer erbjuda
bodels-service, tvätt, rekonditionering,
försäljning av tillbehör och reservdelar
samt motorservice och besiktning.
Bossings Fritidscenter har servat sina
kunder på ett lysande sätt under 30 år och
var den första husbilsmedlemmen som
anslöt sig till oss, säger Bo Ericsson vd för
SFVF.
– Med medarbetarna från Bossings
Fritidscenter får vi ett fantastiskt tillskott
till vårt redan starka team från Mantorp,
säger Jonas Karlsson som är vd på Forsbergs Fritidscenter.
–Den samlade erfarenheten och kompetensen hos Forsbergs Fritidscenter
i Linköping blir minst sagt svårslagen.
Anläggningen som ligger centralt i Linköping, ser vi som ett perfekt komplement
till våra övriga anläggningar. Nu stärker
vi vår position ytterligare på den växande
nordiska marknaden, säger Jonas Karlsson.

Bossings Fritidscenters historia sträcker
sig mer än 30 år tillbaka i tiden, från starten
med Bo ”Bossing” Karlssons enmans
verkstad i centrala Linköping till den moderna fullserviceanläggning i Jägarvallen
som finns i dag.
– Jag är väldigt glad över att kunna
lämna över mitt livsverk till Forsbergs
Fritidscenter och jag känner mig också
trygg i att lämna över min fantastiska personal, säger Bo Karlsson. Det har varit
fantastiska och lärorika år och det känns
underbart att dra sig tillbaka när branschen är på sin absoluta topp, säger Bo
Karlsson, grundare och tidigare vd på
Bossings Fritidscenter.
Flytten från Forsbergs Fritidscenter i
Mantorp kommer att ske stegvis under
hösten 2020. När flytten är klar kommer
anläggningen i Mantorp att stängas ned.
Servicekunder vid anläggningen i Mantorp kommer att flyttas över till anläggningen i Linköping.

 Spotify

boken – Juridisk
vägledning för
fordonsverk
städer
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KOMMUNERNAS
KUNSKAPSLUCKOR

juridikfrågan:
Vad gäller om en bil blir skadad på lyften
på verkstaden under en service?
Ska skadan gå på kundens bilförsäkring
eller på verkstadens försäkring?

om verkstadstjänster

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:
I situationer då fordonet inte stått parkerat eller varit

i trafik används inte kundens bilförsäkring. Om bilen skadas
under tjänstens utförande, det vill säga när bilen befinner
sig innanför portarna på verkstaden, är det företagets ansvar att reglera skadorna som uppkommit i enlighet med
konsumenttjänstlagen. Sedan om ni har möjlighet att reglera uppkommen skada via er ansvarsförsäkring eller inte,
har ingen betydelse för ansvaret.

SFVF:s jurist
Ulf Stefansson
har tidigare
arbetat på Konsumentverket som
fordonsspecialist.

Platsannonsera

för att hitta fordonsproffs
Du vet väl om att du kan söka efter nya medarbetare på
Fordonsproffs hemsida? Det är en ny tjänst som
SFVF har skapat på efterfrågan från
medlemsföretagen. Genom att
annonsera kan du vara säker
på att du träffar rätt läsare över
hela Sverige.
– Idag når vi ut till flera
tusen läsare som arbetar i vår
bransch. Mer prickskytte än så är
svårt att få eftersom vi inriktar oss till
100 % på verkstäder och det är vi unika
med, säger Bo Ericsson.

SFVF har startat en undersökning
för att ta fram statistik avseende upphandling av verkstadstjänster. Detta
efter att det visat sig att det finns en
okunskap hos många kommuner när
det gäller på vilket sätt verkstads
tjänster ska upphandlas.
– När detta skrivs i början på
november är undersökningen inte
klar men den visar hur kraven är eller
kommer att bli, säger Bo Ericsson vd
för SFVF.
Av de 128 svarande kommunerna
ställer 18 idag krav på Godkänd
Bilverkstad vid en upphandling.
37 kommuner uppger att de kommer
börja ställa krav på Godkänd Bilverkstad i kommande upphandling. Övriga
73 kommuner ställer krav på medlemskap i SFVF eller MRF, har leasingbilar
och inget behov eller har egen verkstad.
– Efter att det kommit till vår kännedom att många kommuners upphandlare trodde att de måste avtala
verkstadstjänster med auktoriserade
verkstäder, har vi nu informerat dem
om gällande EU lagstiftning, säger Ulf
Stefansson jurist på SFVF.

www.godkandbilverkstad.se

Vi har
återförsäljare
över hela
landet!

En svensktillverkad lagningsutrustning för bilglasreparationer

MegaVac

– Snabb, enkel och smart! –

Före

Efter

Kontakta oss för mer info:
019-225 220 | info@autoglassrestore.se
www.autoglassrestore.se
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VI HAR HJÄLPT 300 VERKSTÄDER
ATT BLI EN GODKÄND BILVERKSTAD
KONTROLLERAD BILVERKSTAD är en komplett leverantör inom

verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljningar. Det innebär att vi
även är ett godkänt kontrollföretag för kvalitetsstandarden Godkänd
Bilverkstad. Vi är godkända för att utföra både stickprovskontroller
och årliga, övergripande kontroller.
LÄS MER OM vårt erbjudande på www.kbv.nu/gbv.

VILL DU LÄGGA MINDRE
PENGAR PÅ BRÄNSLE
OCH DÄCK?
KONTAKTA OSS REDAN
IDAG!

010-5858910
WWW.MOAXTEK.SE
i n fo @ m o a xte k . s e
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Hymer Center
satte husbilarna
på Sverigekartan
Det anrika företaget Hymer Center har varit och är många husbilsentusiasters självklara leverantör. I 50 år har Aner Engstrand stått vid
rodret i det företag som startade när husvagnar fortfarande var nya
och omdebatterade på vägarna.
Text: Rebecka Nyström

»
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HUSBIL

» Vi ska kunna lösa allt till husbilarna

i våra verkstäder, vi ska aldrig behöva
skicka dem till något specialistföretag. «
Det är 1968 när Aner Engstrand tar sin
ingenjörsexamen och bestämmer sig för att
gå direkt till banken för ett uppstartslån. Det
är nu han ska göra verklighet av det företag
som han planerat för – ett företag som säljer
den omdebatterade husvagnen på två hjul.
– Husvagnen var något nytt i slutet av 60talet, vilket intresserade mig. Det var en vatten
delare, antingen älskade man dem eller så
ville man få bort dem från vägarna, säger han.

– Vår vision handlade inte primärt om att
tjäna pengar. Det låter kanske dumt, eftersom ett företag är beroende av att tjäna
pengar. Men min drivkraft var att vi skulle
ha hög teknisk kompetens och att bli en fullserviceleverantör som kunde hjälpa till med
allt kring husvagnarna. Där är vi idag, men
det har varit en tuff väg att gå.

Slipp huvudvärk
nästa säsong.

Aner Engstrand

”Husbilen
passar in på
människors
sätt att resa
idag”, säger
Aner Engstrand om
vägvalet som
Hymer Center
gjorde 1991.
Då valde företaget att gå
från att sälja
husvagnar till
husbilar.

Stoppade upp trafiken
När husvagnarna blev allt vanligare ökade
också åsikterna kring dem. I motorbilagor
föreslog debattörer att husvagnar skulle förbjudas att köra på dagtid. De bromsade upp
farten på vägarna och var svåra att köra om.
– Vi hade inte ett lika utbyggt vägnät då
som nu. Husvagnens dragbilar hade inte så
starka motorer som i dag och de stoppade
upp trafiken. Men intresset för husvagnar
fortsatte ändå att växa och jag visste att det
fanns en marknad.

Husbil för utomlandsresor
Hymer Centers stora vägval skedde 1991 när
de valde att trappa ner husvagnsförsäljningen.
Nu hade husbilen gjort intåg på marknaden
och blivit allt populärare. Husbilen lockade
helt nya kategorier av kunder – de som ville
resa utanför Sveriges gränser.
– Vi såg att husbilen passade in på männi
skors behov av att resa idag. Komforten var
högre, fordonen blev tystare och motorerna
blev starkare. När det gick att hålla ett normalt
tempo i trafiken blev det mer avkopplande
att ta med sig husbilen på semestern.

Slipp
huvudvärk
Slipp huvudvärk
nästasäsong.
säsong.
nästa
Bli fullserviceleverantör
Aner Engstrands vision för det nystartade
Hymer Center var att bygga upp ett bra före
tag från grunden. Hymer Center skulle sköta
om kundrelationer till att bli långsiktiga och
ha god teknisk kunskap om nykomlingen på
de svenska vägarna.

”Ska kunna lösa allt”
Eftermarknaden är väldigt viktig för Hymer
Center och här blir verkstäderna en viktig
part. Hymer Centers verkstäder har välutbildade fordonstekniker som håller sig uppdaterade om alla nyheter på marknaden.
Hymer Center ska alltid stå väl rustade för
sina kunder, säger Aner Engstrand.

Slipp huvudvärk
Slipp huvudvärk nästa säsong.
nästa säsong.
Ett kraftfullt
däckprogram.
Testa
i 30 dagar.
Ett kraftfullt
däckprogram. Testa
gratisgratis
i 30 dagar.
tadait.se
tadait.se
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HYMER LOMMA

Aktuellt ämne inom
husbilar just nu:

Bonus Malus

Bonus Malus höjer
fordonsskatten för nya
fordon med höga kol
dioxidvärden samtidigt
som de höjer bonusen
för fordon utan
koldioxidutsläpp.
TINGDAL ARKITEKTER

2020.03.16

– Det är roligt att utveckla verkstaden,
vi har fina verkstäder idag. Vid årsskiftet
börjar vi bygga en riktigt modern verkstad
i Malmö. Vi ska kunna lösa allt till husbilarna
i våra verkstäder, vi ska aldrig behöva skicka
dem till något specialistföretag.

början av pandemin. Vi stod redo med många
nya bilar för att kunna leverera när marknaden
tog fart. Hymer Center har sett en fantastisk
fin utveckling under det här året men det är
svårt att se vad den andra pandemivågen får
för konsekvenser framöver.

Vad gör Hymer Center unika?

Stora krav på verkstaden
Husbilen som Hymer Center valde att satsa
på 1991 är minst lika populär nu som då.
Fritiden fortsätter att vara lika viktig för
människorna idag och många söker en aktiv
sådan. Det ställer dock höga krav på verkstäderna att fortsätta utvecklas framöver.
– Att serva en husbil handlar inte bara
om att byta olja och filter. Det är både ett
hus och en bil i ett, vilket ställer krav på en
bred kunskap. Vi har pannor, kylskåp, ett
avancerat elsystem och multimedia. På
Hymer Center letar vi efter hungriga fordons
tekniker som tycker om utmaningar. Framtidens stora utmaning är att hitta rätt
människor, avslutar han.

– Vi har funnits på marknaden i femtio år och
försöker vara långsiktiga i allt vi gör. Vi försöker att inte hoppa fram och tillbaka mellan olika koncept utan tänker till både en
och två gånger innan vi ger oss in på ett nytt
spår. Det gör att kunderna blir trygga med
oss, vi värnar om våra långa kundrelationer.
Husbilar fortsätter öka
I dagens läge är husbilar mer populära än
någonsin. I september i år nyregistrerades nära
30 procent fler husvagnar än 2019, och för
husbilar var ökningen ytterligare 2 procent
enheter högre enligt HRF.
– Det var väldigt svårt att bedöma läget i

Vad tycker ni om det?
”Vi tycker att den är
orättvis, den känns som
en straffbeskattning.
En långtradare ska inte
beskattas lägre än en
husbil. Husbilarna rullar
inte lika mycket och
sliter heller inte lika
mycket på vägarna.
De nya husbilarna är
mycket renare än de
gamla, men nu får de
gamla bilarna en favör.
Politikerna har inte varit
på tå och förstått vad
de har gett sig in i, det
måste vara en total
kunskapslucka”.

Växla upp er
marknadsföring

Formac erbjuder varumärkesbyggande specialprodukter till
bilhandlare och verkstäder som skapar fler lojala kunder.
Vi har de smarta lösningarna som underlättar vardagen hos våra
tusentals kunder över hela norden.
formac.se
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sertekonologi.
sertekonologi.
ar
synligt
ljus
tar synligt ljus
två
färger
för
två färger för
rrett
övre
stag
ett övre stag
CLASS 1
LASER PRODUCT

En ny
ny era
era av
av extraljus
extraljus är
En
är här!
här! Seeker
Seeker Quantum
Quantum Ledzer
Ledzer presenterar
presenterar ny
ny laserteknik
laserteknik till
till belysningsmarknaden
belysningsmarknaden under
under hösten
hösten 2020.
2020. LEDZER
LEDZER består
består av
av
åtta 10
10 W-power-LED-chips
W-power-LED-chips och
och två
två högkvalitativa
åtta
högkvalitativa laserprojektorer.
laserprojektorer. Detta
Detta hybrid
hybrid extraljus
extraljus kombinerar
kombinerar det
det bästa
bästa av
av både
både LEDLED- och
och lasertekonologi.
lasertekonologi.
LED-chipen producerar enorma mängder ljus som sprider sig hundratals meter ner längs vägen. En obegripligt lång laserstråle tar synligt ljus
till en helt ny
ny nivå
niva ii kilometerantal.
kilometerantal.Runt
Runt(Ø
(Ø229
229mm)
mm)extraljus
extraljussom
somär
ärdesignat
designatför
fördem
de som
sombara
baraaccepterar
accepterardet
detbästa.
bästa. LEDZER
LEDZER har
har två
två färger
färger för
parkeringsljus, vitt och orange (endast för offroad användning). Detta monster till lampa har en bultmonterad U-konsol och fäste för ett övre stag
om så önskas. Seeker Quantum Ledzer har alla godkännanden och är helt laglig att använda som extraljus!
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DEBATT

När bilen motarbetas
blir livet på landet allt svårare
I Sverige som är ett glest befolkat land med stora avstånd koncen
treras de flesta ur befolkningen söder om Gävle. De som bor norr
och väster om Gävle straffas i hög grad eftersom bilen är ett hat
objekt. Har politiker fullständigt glömt bort att norr om Gävle bor
bara 14 procent av rikets befolkning, på en areal som nästan är
60 procent av Sveriges yta? Istället för att göra allt för att färre ska
åka bil borde kraften läggas på att ställa om så att fler börjar åka
etanol-, el- eller gasbilar.

B

ilen är idag kraftigt överbeskattad. Enligt ny forskning
från VTI (Statens väg- och
trafikforskningsinstitut) är
marginalskatterna som bilister tvingas betala mer än dubbelt så höga som värdet av de skador bil
trafiken orsakar och belastar samhället med.
– Dessutom så blir bilarna bara tystare,
säkrare, bränslesnålare och mer miljövänliga för varje år som går, vilket gör att den
här obalansen tyvärr stadigt ökar, säger
Bo Ericsson vd för SFVF.
Många människor gillar att bo i villa, även

i Stockholmsregionen där närmare 30 procent av hushållen har hus. Efterfrågan på
småhus har ökat i skuggan av covid-19 och
husägare ses nu som vinnare med egen trädgård och plats för hemmakontor. Många
tror att stockholmare bor i svindyra bostadsrätter eller lägenhetsområden från miljonprogrammets dagar, vilket är felaktigt.
Det är inte bara i Sverige som allt fler
söker sig ut från city. New York Times beskriver i artikel efter artikel hur de dyra
stadskärnorna har tappat sin lyster, och hur
människor söker sig ut till förorterna och
ett eget hus. Det är inte en okomplicerad

utveckling med tanke på USA:s urban
sprawl, det vill säga ett glest och bilberoende
stadslandskap.
Väcker frågor
Pandemin och distansarbete väcker frågor
om var vi ska bo och arbeta framöver och
en del tror att det kommer en ny ”gröna vågen”
trend. Sveriges bilister motarbetas ständigt
med pålagor. Bilister betalar varje år in cirka
58 miljarder till stadskassan i särskilda bil
skatter. Räknar man även med de generella
skatterna blir siffran hela 90 miljarder. Av
dessa går bara runt 20 miljarder tillbaka till
vägunderhåll och väginvesteringar. Svenska
bilister bidrar alltså med omkring 70 miljarder till övriga samhället, varje år. I spåren av covid-19 kanske fler vill förverkliga
drömmen om ett liv på landet, men detta är
för kostsamt för många.
Fastighetsbolag, stadsplanerare och arkitekter funderar nu intensivt på vilka konsek
venser covid-19 kommer att få. Ekonomisk
nedgång, vissa branscher är vinnare

»
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»

andra förlorare, ökat hälsofokus och nya vanor som redan
är här, och om de är här för att stanna. En gissning är att
folkhälsan kommer att bli ett hett ämne. Eventuella nya
pandemier gör att många funderar på att bygga nytt, må
bra och komma ut och röra på sig, och flytta ut från stan.
– Många människor spår att den överdrivna förtätnings
trenden nu är över, säger Bo Ericsson. Sannolikt kommer
ett uppsving för landsbygden och de mindre städerna, där
många unga uppenbarligen vill bo, nu när det visat sig att
distansarbete fungerar. Intresset för att bygga stora huvudkontor, kolosser där alla anställda samlas under ett tak,
kommer säkerligen minska.

» Sannolikt kommer ett uppsving för

landsbygden och de mindre städerna,
där många unga uppenbarligen vill bo. «
– I Paris är man nu i full färd med att planera för ”15
minuters-staden”, den bygger på att parisarna ska ha tillgång till det de behöver på 15 minuters gång- eller cykelavstånd, oavsett om det handlar om skola, arbetsplatser,
rekreation, kultur, mataffärer eller bagerier. Detta påminner om vårt Vällingby som var den första ABC förorten i
Sverige. ABC stod för Arbete, Bostad och Centrum, säger
Bo Ericsson som är uppvuxen i Vällingby.
I USA väljer människor att lämna stadskärnorna och
flyttar till förorter eller till landsbygden. Det är en utveckling som även syns i storstäder i Sydamerika och Asien,
där man nu genomför stora förändringar på grund av
viruset, rapporterar Financial Times.

städernas invånarantal medan det ökade på landsbygden.
Detta berodde bland annat på att man ville leva ett enkelt
liv utan moderna bekvämligheter och storstadsstress.
Många av dessa så kallade ”grönavågare” var även miljömedvetna. Uttrycket ”gröna vågen” behöver dock inte avse
flytt till ren landsbygd eller omoderna förhållanden, utan
kan också avse utflyttningen från städerna till nybyggda
villa- och radhusförorter som under 1970-talet och åren
däromkring.
– Även senare trender av liknande karaktär har gått
under samma namn, något som återigen verkar bli aktuellt spår Bo Ericsson. Om det inte blir aktuellt, lär i alla
fall många som bor i storstäderna fundera över varför de
stannar kvar. Man kan kanske bo bättre i ett stort hus på
landsbygden på pendlingsavstånd från storstaden.
Stora ekonomiska förändringar leder till stora förändringar hos befolkningen. Det märktes särskilt tydligt då
industrijobben försvann på 1970-talet. Då krympte befolkningen i både London och New York, och även i storstäderna i Sverige.
– Allt detta leder till att jag börjar fundera över våra
verkstäder och bilhallar som ligger i stora städer. Om
människor generellt sett i framtiden – som vi redan är i
början av – flyttar från städerna och ut på landsbygden
och till förorterna, hur påverkas vi i branschen av det?
Återigen, oavsett var man befinner sig i Sverige gäller det
att vara aktiv, förändringsbenägen och följa samhälls
trenden, avslutar Bo Ericsson.

Gröna vågen – längtan till landet
Under 1970-talet var gröna vågen en trend som innebar
att många unga familjer i Sverige flyttade från storstäderna
och ut på landsbygden. För första gången minskade storRev. mot standard 186x65.pdf
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DÄCKVERKSTADEN

Tälje
Däckservice
– en toppmodern
Däckteamverkstad!

”Vi tänker mycket
på arbetsmiljön”
Direkt från skolan som 21-åring klev Pär Eriksson in på Tälje Däckservice.
Idag driver han däckverkstaden som blev utsedd till Årets Däckteam
verkstad 2019.
– Det är viktigt att ha bra människor omkring sig, säger han.
Text: Rebecka Nyström

»
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DÄCKVERKSTADEN

I
Pär Eriksson
Yrke: vd på Tälje Däck
service
Verkar i: Norrtälje med
omnejd
Finns: Estunavägen 74
Erfarenhet i branschen:
12 år, men verkstaden har
funnits sedan 1984.
Affärsidé: ”Vi vill förenkla
för våra kunder och lösa
allt kring däck både
snabbt och smidigt.”

de nybyggda lokalerna i Norrtälje
befinner sig Tälje Däckservice i högsta högsäsong. Sommardäcken ska av
till förmån för vinterdäck och totalt
är det 6 personer som arbetar i verk
staden.
– Vi är en hopsvetsad grupp som håller
på med däck till allt från skottkärror till stora
dumprar och maskiner. Det enda vi skruvar
på bilarna är kopplat till hjulinställning.
Sedan lever vi mycket på däckhotellet,
precis som många andra i branschen gör.
Förberedelser är avgörande
Med en dygnet runt-jour och två service
bilar är Tälje Däckservice en däckfirma att
räkna med, även när punkteringen är
framme. De lägger också noggranna förberedelser för att varje högsäsong ska flyta på.
– Det gäller att förbereda allt som går
inför våra årliga peakar. Det är verkligen
A och O. Vi jobbar hårt med att få in kunderna i tid, de första däckbytena börjar redan
tidigt i oktober.
Öppen för allt i ny bransch
Pär Eriksson var 21 år när han köpte däck-
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verkstaden i Norrtälje, utan någon erfarenhet av verkstäder eller bilar. Men med en
entreprenörsanda i familjen vågade han testa
något helt nytt.
– Jag visste nog inte vad jag gav mig in på,
men det har varit väldigt roligt och även tufft
i perioder. Fördelen med att hoppa in på ett
okänt område är att man är öppen för allting, säger han och fortsätter:
– När vi söker medarbetare söker vi alltid
efter personer som passar i gruppen oavsett
tidigare erfarenhet. Vår kundmottagare
jobbade tidigare i kassan på Coop som
exempel. Att vår personal passar i gruppen
är det absolut viktigaste, det övriga lär vi ut.
Det är alltid svårt att hitta rätt arbetskraft,
men hittills har vi lyckats bra.
”De flesta vill inte tänka på däck”
Strategin att vara öppen för det mesta verkar
vara ett lyckat koncept. Med kunden i fokus
ökar Tälje Däckservice sitt kundantal varje
år i den expansiva kommunen. Visionen är
att allt ska gå snabbt och smidigt.
– Vi tror att de flesta av våra kunder inte
vill behöva tänka på däck. Därför försöker
vi att vara en hjälpande hand som löser allt
fordonsproffs.eu

Ska det aldrig
minska
eller ta slut?
Privatimporten av fordon har ökat av
sevärt sedan Sveriges inträde i EU 1995.
Bakgrunden till ökningen kan ligga i
de nya regler som då infördes, för att
underlätta privatimport av fordon, som
ett led i EU:s policy att öka konkurrensen
på bilmarknaden inom EU.
kring däck snabbt och smidigt. Vi säger till när
det är dags att byta däcken och förvarar däcken
till nästa säsong på däckhotellet. Det är vad kunderna efterfrågar idag, någon att lämna över ansvaret till.
Förbättra lite varje dag
Utmärkelsen Årets Däckteamverkstad 2019 är ett
roligt bevis på att Tälje Däckservice gör något
bra, menar Pär. Det finns många bra verkstäder
inom kedjan, vilket gör det extra hedervärt.
– Tälje Däckservice vill utvecklas framåt hela
tiden och ligga i framkant. Det är svårt att förbättra något 50 procent, men att förbättras en
procent gör stor skillnad. Vi vågar prova nya
saker i en miljö där alla är med och bestämmer.
Allas åsikter är lika mycket värda.
Roslagens modernaste däckhotell
Länge arbetade Tälje Däckservice för visionen
om att inviga en toppmodern verkstad. Förra året
blev visionen sann och de kan nu titulera sig som
Roslagens modernaste däckhotell. Nu är fullt
fokus på att landa i de nya lokalerna som erbjuder
en arbetsmiljö över förväntan.
– Skillnaden är som natt och dag. Vi tyckte det
var bra på förra stället men lite tungt ibland.
Personalen är mycket friskare idag, de är gladare
och piggare när de går hem, även under hög
säsong. Framförallt är det vårt moderna för
varingssystem som underlättar, nu hämtar vi
alla hjulen med truck istället för manuellt. En
bättre arbetsmiljö i verkstaden kan också göra
oss till en mer attraktiv arbetsgivare.
Hur ser ni på framtiden?

– Vi ser ljust på framtiden där vi fortsätter att trivas
och ha roligt tillsammans. Det blir också spännande att följa vad som händer i branschen framöver,
särskilt när vi går över mer till elbilar och fossilfria bränslen. Det är mycket som händer just nu. 

Enligt Larmtjänst AB stjäls det nästan två miljoner
bilar varje år i Europa. En stor del av dem ”klonas” - det
vill säga får förfalskade handlingar.
Efter EU-inträdet kontrollerar tullen inte längre bilar
från ett EU-land. Bilen körs istället direkt till bilprovningen. Utredningen av importbilar som stulits över hela
Europa går hos polisen under arbetsnamnet Belgian Blue.
Namnet anspelar felaktigt på att den belgiska nötrasen
Belgian Blue skulle vara klonad. Kloning är biltjuvsslang
för hur de stulna bilarna görs till legala svenska fordon
genom att falska registreringshandlingar skaffas fram,
antingen genom ändringar eller stöld av tomma blanketter.
En bil stjäls någonstans inom EU och chassinumret
ändras och förs in i handlingarna.
Nyligen beslagtogs 352 stulna fordon i en räd i 22
europeiska länder. Totalt 352 stulna motorfordon har
beslagtagits på väg till sin slutdestination, till följd av den
JAD (Joint action day) som arrangerades av Europol. *
– Lägger vi där till manipulerade vägmätare som kostar
bilägare 8,9 miljarder euro årligen inom EU, får vi en
härlig soppa som bilägare får betala via sina försäkringar,
säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders
Förening. Inom EU är manipulerade vägmätare problem,
vilket också Europeiska kommissionen har observerat
i år. **
– Antalet skruvade mätare går kraftigt att minimera
via digital-servicebook.com som nu är Europas största
leverantör av fordonsinformation, avslutar Bo Ericsson.
Läs mer:

Läs mer:

UTBILDNING

Praoverksamhet
– ett underskattat rekryteringsverktyg

Alla våra verkstäder borde regelbundet kunna ta emot elever från
högstadiet på en attraktiv prao, anser Benny Wallin, utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna.
– Vi måste alla inse värdet och planera för att med öppna armar
ta emot elever som kanske är osäkra på vad de vill ha för yrke i
framtiden.
För att alla elever ska få likvärdiga möjlig
heter att göra val för framtiden behöver de
få konkreta erfarenheter och kunskaper om
arbetslivet. Prao spelar en viktig roll för att
ge eleverna sådana kunskaper och erfarenheter. Det är därför det är ett obligatoriskt
inslag i grundskolan och motsvarande skolformer.
– Av både egen erfarenhet och från verkstadsbesök vet jag att en välplanerad prao
oftast leder till ett bestående intresse för att
senare utbilda sig till fordonsbranschens
olika yrken, fortsätter Benny Wallin.
– Det är en jättechans att skapa intresse
för vår bransch.
Skapa kontaktnät med skolor

– Vi vet att skolans huvudman ansvarar för
att anordna prao. Om det inte går att anordna prao på en arbetsplats, betyder det
att huvudmannen ansvarar för att ersätta
den med arbetslivsorienterade aktiviteter.
Tyvärr tycker en del lärare att det är besvärligt att skapa praoplatser för ”ointresserade”
elever och att det då är enklare att låta eleverna vara kvar i skolmiljön. Det är därför
av största vikt att vi – alla fordonsverkstäder
– skapar kontaktnät med högstadiets SYV:are
eller lärare.
Benny Wallin tipsar verkstäder om att
komma till skolan en lektion och berätta
om sitt yrke.

– Det är ingen uppoffring utan en nödvändig investering. Hur ska vi i framtiden
hitta ungdomar som redan i gymnasievalet
väljer en utbildning utanför vår bransch?
Nyckeln är förmodligen att bygga nätverk
med ansvariga för högstadiet. Utan intresserade elever som vill söka till de tekniska
yrkesutbildningarna står vi oss slätt i framtidens konkurrens, det vet vi. Om nu personal- och kompetensförsörjning är några
av våra medlemsföretags viktigaste över
levnadsfrågor, varför lägger vi inte mer
resurser på dessa hjärtefrågor?
Under den pågående pandemin kan det
tyvärr vara svårt att erbjuda prao på våra
arbetsplatser. Om elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats, gäller det att
hjälpa skolan och erbjuda alternativ.
– Prata med elever på skolan, bjuda in och
visa verkstäder och snygga fordon i en representativ och modern miljö på ”Coronaavstånd”.
Vad kan verkstäderna göra?

Trots att de flesta företagen och verkstäderna
har en pressad arbetssituation, tänk på vad
som händer om vi inte får tag på anställnings- och utvecklingsbar personal om
några år? Ska vi skylla på skolan, föräldrarna, politikerna eller kanske oss själva?

– Vi måste i alla fordonsverkstäder ägna
tid åt planering och förberedelser för att ta
emot prao och APL. Lokaler och personal
vi visar upp ska vara representativa. Låt
gärna en ung mekaniker/tekniker, kvinna
eller invandrare berätta om sitt jobb. Visa
den moderna tekniska utrustningen som
verkstaden använder och visa upp vilka olika
yrken som finns.
Innan en praoperiod startar, förbered
eleven och läraren på vad som förväntas och
vilka krav som ställs, för att eleven ska få
befinna sig på en verkstad.
– Prao har tidigare funnits sporadiskt
men är nu en lag och den gäller för oss alla.
Vi måste ta emot elever på ett proffsigt sätt
och ge en positiv bild av våra fantastiska
yrken inom fordonsbranschen, avslutar Bo
Ericsson, vd för SFVF. 
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Din röst i verkstadsbranschen för säkerhet och rättvisa.
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