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Direct bildelsgarant

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.

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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Prenumeration
Enklast prenumererar du på NBÅ
genom att faxa eller mejla in en
beställning med dina uppgifter.
Det går även bra att ringa.
Priset är 260 SEK per år inklusive
moms.
Produktion
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
se-602 28 Norrköping
telefon 011 23 10 60
fax 011 23 10 67
Copyright SBR © 2008
Tryck
Norrköpings Tryckeri AB

3 41 3 9 2

Tidningen trycks på Svanenmärkt
papper.
Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning
utkommer med fyra nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.
Citera oss gärna men glöm inte
att ange källan.
Omslagsfoto:
Therése Syrén-Nilsson
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Sveriges Bilskrotares Riksförbund
är medlem i:
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Ledare

Årsmötet 2012

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Viktiga vägval

Å

rsmötet 2012 fick en bra start när
våra projektledare informerade
om vad som hänt i de olika pågående projekten, som förbundet på olika
sätt är involverat i.
Forskningsprojektet EQP där vi sedan
2009 jobbat tillsammans med IVL- KTH.
Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar
återvinning av konstruktionsplaster. Ett
rent återvinningsprojekt av plast från
skrotbilen.
Forskningsprojekt med Chalmers
som vi startade 2011 med arbetsnamnet
ELV-DEMON Ökad lönsamhet och återvinningsgrad för ELV-hantering genom
ändrad bildemontering?
Projektet reparation av plast från
demonteringsbilen, där vi tillsammans
med motorbransch och försäkringsbransch, ser på vilket sätt dessa plastdetaljer från demonteringsbilen kan återförs till
skadeverkstäderna som reservdelar.
Många positiva resultat kunde presenteras.
En mycket spännande fredagseftermid-

Genom sina egna förslag bidrar
medlemmarna till en stark
utveckling av branschen
dag avslutades med en fantastisk galamiddag, som endast kan upplevas på det historiska Hasselbacken.
Under årsmötet tog medlemsföretagen
även fyra viktiga beslut, som kan karakteriseras som viktiga vägval för bildemonteringsbranschen. Dessa beslut togs utifrån
tidigare inkomna motioner från medlemmarna.

Det känns mycket positivt att medlemsföretagen genom sina egna förslag bidrar
till en stark utveckling av branschen.
Från förbundets sida uppmanar vi alla
våra medlemsföretag att fortsätta komma
med motioner, som vi kan behandla på
våra halv- och helårsmöten. Motioner som
kan utveckla branschen på ett konstruktivt
och positivt sätt.

• Förbundet byter namn till ”Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund”.
• Alla medlemmar ska ha en ”tredjepartscertifiering i miljö-kvalitet”.
• Serviceavgifterna ska ses över.
• Kvalitetslistan för begagnade reservdelar
ska ändras så att den harmoniserar med
det som ska saluföras på ett mer överskådligt vis.

Kom ihåg halvårsmötet
i Trollhättan
den 28-29 september
Med bland annat ett besök på
Saabmuseet.

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton,
mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Intresserad av medlemskap i SBR,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70
eller maila till
info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.
Å
SV

Låga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström, 0706447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn, 026614100 eller stefan.ehn@direct.se.
Låga certifieringskostnader: Kontakta Jonas Danielson,
031-335 01 80 eller jonas.danielson@askengren.se.
Låga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar Månsson,
0155-2 29 62, eller gunnar.mansson@traning-partner.se.
Låga inköpskostnader av däck: Kontakta Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@fighter.se
Låga inköpskostnader av Diesel:
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller
ann.maurin@okq8.se.
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Nordens största leverantör av begagnade bildelar

347.314
bildelar
på lager idag!

Telefonförsäljning öppen måndag-fredag 7-18
Hedemora

Stockholm

Växjö

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 17:45

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 16:00

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 17:00

Kranvägen 7
776 33 Hedemora
hedemora@atracco.se

Gamla Tullingevägen 6
141 44 Huddinge
stockholm@atracco.se

Ljungadalsgatan 6
352 46 Växjö
vaxjo@atracco.se

Telefon: 0225-59 55 40
Fax: 0225-59 55 49

Telefon: 08-711 26 40
Fax: 08-711 61 68

Telefon: 0470 - 77 11 20
Fax: 0470 - 77 11 45

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

www.veco.no
Telefon +47 97 18 02 85
Fax +47 37 15 83 83
E-mail info@veco.no

World leading in
chnology
vehicle drainage te

Veco International AS
Trykkluft – Dreneringsteknikk – Ventilasjon – Kjøle
Kompressorer:
Tysk kvalitetskompressor.
Produsert siden 1923
Vi leverer alle typer og størrelser.
Kompressorer til Drain Tower Singel, Rapid Quick Install og
Singelstation: Levert til 90 % av alle bilmottak i Norge som
har SEDA drenerings stasjoner.
Kompressorene med øvrig utstyr tilpasses den enkelte dreneringsstasjon, og kundens øvrige behov.
Vi går alltid gjennom trykkluftbehovet, og hvilken
kompressor kunden har i dag, før vi gjør våre anbefalinger.

Kompressor DRAIN TOWER SINGEL
Belt 11: 11kW, 8-13 bar, 1,7 m³
Pris fra: 49.800:- SEK
Leie per månad fra: 934:- SEK

Kompressor RAPID QUICKINSTALL
Belt 15: 15 kW, 8-13 bar, 2,52 m³
Pris fra: 57.900:- SEK
Leie per månad fra: 998:- SEK

Kompressor SINGELSTATION
Belt 15: 15 kW, 8-13 bar, 2,52 m³
Pris fra: 57.900:- SEK
Leie per månad fra: 998:- SEK

Alla priser är exkl. moms

Veco International AS
Trykkluftteknikk
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Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

World leading in
chnology
vehicle drainage te

www.olanders.nu

SEDA DRAIN TOWER SINGEL
Fördelar med att välja denna dräneringsstation är:
• Minimala transport- och monteringskostnader
• Förmonterad i fabrik = enklare installation
• Högkvalitativ produkt – ISO, CE och TÜV certifierad
• Individuellt anpassningsbar
Dräneringstid:
Endast 10 minuters dräneringstid per fordon
Antal fordon:
0 – 700 bilar/år Pris från 165 000:- SEK beroende på utrustning!

SEDA RAPID QUICKINSTALL
Fördelar med att välja denna dräneringsstation är:
• Förmonterad station
• Enkel att installera och använda
• Robust och tyst
• Utbyggbar
• Tillval: Nordisk specialversion med pumpvärmare
Dräneringstid:
Endast 8 – 10 minuters dräneringstid per bil
Antal fordon:
500 – 1.500 bilar/år Pris från 286 000:- SEK beroende på utrustning!

SEDA SINGELSTATION
Fördelar med att välja denna dräneringsstation:
• Välorganiserad station, med gömda slangar i svängarmarna
• Möjligt för fler att arbeta simultant
• Explosionssäker, ATEX certifierad
• Tryckluftsdriven, effektiv och fullt utvecklad
• Tillval: Nordisk specialversion med pumpvärmare
Dräneringstid:
Endast 8 – 10 minuters dräneringstid per bil
Antal fordon:
>1.500 bilar/år

Pris från 440 000:- SEK beroende på utrustning
Alla priser är exkl. moms

nordisk bilåtervinning 1 · 2012
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utveckla verksamheten Årsmöte

Nytt

namn för Sveriges

Bilåtervinnare
SBR står i fortsättningen för Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.

Det beslutades på förbundets årsmöte i Stockholm. Där togs även beslutet att en branschcertifiering ska vara ett krav för de företag som vill vara
medlemmar i förbundet.

D

en gamla tidens bilskrotare är
död. I dag handlar det om att
sanera bilen på ett miljöriktigt
sätt och därefter återanvända så mycket
som möjligt av den. Det som inte kan återanvändas ska återvinnas. SBR deltar i flera
olika projekt som syftar till att uppfylla
målet på 95 procents återvinning till 2015.
Forna tiders bilskrotning har förvandlats till ett viktigt miljöarbete. Det ska också speglas i branschförbundet tycker medlemmarna. Därför byter det nu namn från
Sveriges Bilskrotares Riksförbund till Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.
SBR har också länge kämpat för att kraven på en auktorisation ska skärpas. Inom
förbundet har röster höjts för att ett medlemskap i SBR ska kräva en branschcertifiering.
– Vi kan inte kräva hårdare krav från
myndigheternas sida när vi inte själva kräver certifiering, menade flera av medlemmarna.
På andra håll i världen är certifiering en
självklarhet.
Efter en kort diskussion röstades kravet
igenom. När rösterna räknades visade det
sig att beslutet var enhälligt. Alla närva8
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Det viktiga miljöarbetet ska speglas i
branschförbundet
rande på årsmötet röstade ”ja” till kravet på
certifiering. Nuvarande medlemmar som
inte har någon certifiering får ett år på sig
att skaffa en.
Medlemmarna tog också beslutet att
tillsätta en arbetsgrupp som ska titta närmare på serviceavgiften. I och med certifieringskravet kommer en del medlemmar
att försvinna och därmed kommer intäkterna till förbundet att minska. Skillnaden
i avgift för små och stora företag är i dag
inte så stor och arbetsgruppen ska bland
annat undersöka om avgiften bör höjas för
de större medlemsföretagen.
På årsmötet beslutade även medlemmarna att koderna i kvalitetslistan ska
ändras så att de blir enhetliga för alla olika
reservdelar.
Övriga branschförbund i Norden
fanns representerade på årsmötet. Jan

Mollberg, generalsekreterare för NBF,
Norges Billoppsamleres Riksförbund,
berättade att de jobbar hårt för höja
demonteringsbranschens anseende. Bland
annat genom att bearbeta pressen och därigenom sprida kunskap om demonterarnas viktiga miljöarbete.
– Det är alltid kul att komma till Stockholm och till storebror, sa han. Vi tar med
oss informationen hem och kopierar.
DAG:s nya ordförande Börge Madsen
berättade att alla de danska medlemmarna
är ISO-certifierade.
Finlands ordförande Lasse Eriksson förklarade att det finska förbundet arbetar på
att ta fram en egen certifiering. Han berättade också att de båda försäkringsbolagen
Tapiola och Lokalförsäkring har gått samman och nu har cirka 40 procent av marknaden. Och att alla försäkringsbolag tillsammans äger ett bolag som har hand om
alla bilar.
Det finska förbundet satsar stort på näthandel och har bland annat sneglat på
Ellos för att göra det enklare för kunden att
handla.
Nästa årsmöte i SBR hålls som vanligt i
Stockholm. Medlemmarna gillade Hasselbacken och vill komma tillbaka dit. Datumet sattes till den 22-23 mars 2013. Halvårsmötet kommer att hållas i Trollhättan
den 28-29 september 2012.

Vi kan inte kräva hårdare tag från
myndigheternas sida, om vi inte
själva kräver certifiering

nordisk bilåtervinning 1 · 2011
2012
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utveckla verksamheten Årsmöte

Tacka
Roger

för namnbytet
En motion från Roger Adolfsson på AB Begagnade Bildelar, var det som
krävdes för att SBR skulle byta namn.
– Det gamla namnet kändes förlegat, säger han.

R

oger Adolfsson är uppvuxen inom
demonteringsbranschen.
Hans
pappa startade Begagnade Bildelar
i Linköping 1934.
– Jag jobbade där från jag slutade skolan
när jag var 15 år fram till lumpen, berättar
han.
Därefter studerade han och jobbade
sedan under flera år med marknadsföring
och produktutveckling inom ”plåster och
några andra branscher”. Under hela tiden
var han dock delägare i Begagnade Bildelar.
Som 68-åring gick Roger Adolfsson i
pension. Men istället för att ta det lugnt,
började han då att jobba aktivt i familjeföretaget igen.
– Det kändes kul, säger han. I dag är det
en helt annan grej än när jag jobbade där

När ingenting hände
skrev jag en motion.
Då måste man ta
ställning.
med min pappa. Förr i tiden var livet enklare och mycket mera lättöverskådligt.
Kunderna kom in och frågade efter en
motor till en PV. Det fanns inte så många
varianter och man hade inte delarna på
lager. Istället gick man ut och skruvade
loss det kunden ville ha.
– I dag är bilarna mycket mera komplicerade. Det finns hur många varianter som
helst av samma märke. Hela verksamheten
är mer svårstyrd och kunderna har helt
andra krav.
Begagnade Bildelar finns i dag i både

Linköping och Norrköping. Redan tidigt
fanns en miljömedvetenhet och företaget
var Sveriges första miljöcertifierade bildemontering
Roger Adolfsson reagerade på att branschen förvandlats så mycket, men att det
gamla namnet hängde med från 1961.
– I dag handlar arbetet om bilåtervinning, vi gör ett viktigt miljöarbete och det
tycker jag ska speglas i namnet på vårt förbund. Det är viktigt att samhället i övrigt
förstår vad vi gör om vi ska kunna fortsätta
att förbättra vår image. Bilåtervinnare har
en mycket bättre klang än bilskrotare.
Roger Adolfsson har tagit upp namnbytet vid flera tillfällen. Och det är också
något som diskuterats inom förbundet
under flera år.
– När ingenting hände skrev jag en
motion. Då kan man inte bara fortsätta
prata, då måste man ta ställning.
Agneta Trägårdh

Egen lärportal för SBR?
En egen affärs- och kompetensportal för SBR:s medlemmar. Det
föreslår Training Partner.

E

-learning är framtidens utbildning,
enligt Gunnar Månsson och PerErik Steen på Training Partner, två
av föredragshållarna på SBR:s årsmöte.
Med en egen lärportal kan SBR:s med10

›|nbå

nordisk bilåtervinning 2
1 · 2011
2012

lemsföretag utbilda sin personal i allt från
säljträning till demontering. Allt som
behövs är en dator och internetuppkoppling.
All slags utbildning och information kan
läggas ut på portalen.
– Man kan tänka sig en kort film från när
en bil demonteras maskinellt i Chalmersprojektet, säger Gunnar Månsson. Eller en
lärarledd utbildning för samtliga demon-

terare, där ingen behöver lämna kontoret.
Ledarutveckling, teknisk information,
potentialen är enorm. Det går att utveckla
e-learning hur mycket som helst.
SBR:s medlemmar tyckte att det lät
intressant och gav styrgruppen i uppdrag
att titta på hur en egen lärportal skulle
kunna fungera och utvecklas.

”Det kommer att bli lika naturligt att
ladda bilen som att ladda mobilen”
Att sia om hur framtidens bil kommer att se ut är ungefär lika svårt
som att spå midsommarvädret i
Sverige. Nej, svårare.
Det förklarade Hans Folkesson,
styrelseledamot i BilReturs styrelse
och en av flera intressanta föreläsare på SBR:s årsmöte.

H

ans Folkesson är ett tungt namn
inom bilbranschen. Han har haft
flera toppjobb inom bilindustrin,
bland annat på Saab och som teknisk
direktör på Volvo, och han är expert på eloch hybridbilar. Ingen kan vara bättre
lämpad att prata om hur framtidens bilar
kommer att se ut.
I dag är vi sju miljarder människor på
jorden och på våra vägar rullar 1 miljard
bilar.
– År 2050 kommer vi att vara nio miljarder människor på jorden och då kommer
antalet bilar på vägarna att vara 2,5 miljarder, säger Hans Folkesson. Mycket kan
hända, men det är ändå något vi måste
rusta oss för.
Bilindustrin spjärnar inte längre emot
kraven på lägre koldioxidutsläpp.
– Alla vet att de måste ned, annars kör vi
slut på oljan.
Hans Folkesson tror på en utveckling av
elbilar.
– En elbil kostar två kronor milen, säger

En elbil kostar två
kronor milen. 2030
kommer vi att ha
fyra miljoner elbilar.
han. I dag laddar vi mobilen varje dag. Det
kommer att bli lika naturligt att ladda
bilen.
Hybridbilarna är redan här. De delas
upp i full- och mild-hybrider, där full betyder att bilen har en stor elmotor och mild
att motorn är relativt liten.
– Toyota äger när det gäller fullhybrid.
Vikten är viktig och måste ner för att de
riktigt stora energibesparingarna ska kunna göras. Renaults lilla elbil Twizy som har
plats för två väger bara 450 kilo och japanerna jobbar för att få fram mikrofordon.
– Min vision för 2030 är att vi kommer
att ha en miljon små elbilar, en miljon
medelstora och 2 miljoner laddhybrider,
alltså bilar vars batteri kan laddas i vägguttaget, säger Hans Folkesson.
Charlie Magnusson, informationschef
på MRF, Motorbranschens Riksförbund,
pratade om krafter som påverkar motorbranschen. Han började med FN:s klimatpanel, fortsatte med EU och Sveriges Riksdag ner till de enskilda folkvalda ledamöter.
– Men till syvende och sist är det du och
jag som påverkar motorbranschen, förklarade han. Som företagare och som konsumenter.

Johan Felix, projektledare på Chalmers
Industriteknik, informerade om det pågående projektet som ska titta på om demonterarna kan öka lönsamheten och nå 95
procents återvinning till 2015 genom att
arbeta på ett nytt sätt. Och Bengt Öberg
och Jan Olvenmo från If berättade om projektet med att samla in och reparera skadade plastdelar (se särskilda artiklar).
Emma Strömberg, forskare på KTH,
Kungliga Tekniska Högskolan, har tittat på
hur man kan mala ner stötfångare och
återvinna plasten.
– Vi blev väldigt överraskade av resultatet, berättade hon.
Som vi tidigare har kunnat berätta i
Nordisk Bilåtervinning håller den återvunna plasten nästan samma kvalitet som
nyråvaran. Hon pratade också om EKODesign, det vill säga design för återvinning, vilket innebär att bilens olika delar
konstrueras så att de ska bli lättare att
demontera.
Fredagen avslutades med supé och
underhållning.
På lördagen följdes de olika föreläsningarna upp med grupparbete, där man bland
annat diskuterade hur man ska kunna ta
tillvara mer delar i skrotbilen.
Hans Folkesson deltog båda dagarna.
– Jag är otroligt imponerad av vad jag
sett, förklarade han. Och väldigt positivt
överraskad av det miljömedvetande jag
mött här.
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Nya nätverket igång

BilRetur har ersatt Refero
Nya nätverket tar hand om bilarna
BilRetur, det nya nationella nätverket som fungerar som bilproducenternas mottagningssystem, har nu ersatt Refero.
Mer än 80 kvalificerade demonteringar ser till att bilarna tas omhand på
ett miljöriktigt sätt när det är dags för skrotning.

S

om första land i Europa införde Sverige 1998 producentansvaret. Syftet
var att minska belastningen på
miljön. Det innebär att tillverkaren eller
den som fört in en bil i landet är skyldig att
ta emot den gratis och se till att material
och komponenter från bilen återanvänds
och återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt när den ska skrotas.

Bilproducenterna har löst det genom
att teckna avtal med Stena Recycling, som i
sin tur har lagt producentavtalet i BilRetur.
Det betyder att den som ska skrota sin
bil ska vända sig till en av de demontering12
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ar som ingår i BilRetur
Bildemonteringarna i BilRetur är inte
bara auktoriserade av länsstyrelsen, alla är
också miljö- och kvalitetscertifierade
enligt en tredjepartscertifiering. En årlig
revision garanterar att de följer alla gällande lagar och förordningar.
Det betyder att bilens saneras och
demonteras av kompetent personal enligt
producenternas anvisning och på ett miljöriktigt sätt. Bilägaren kan också vara
säker på att bilen verkligen blir avställd
och avregistrerad. Bara auktoriserade
demonteringar kan skriva ett mottag-

ningsbevis, alltså ett bevis på att bilen skrotas.
Det kostar ingenting att lämna sin bil till
en BilRetur-ansluten demontering förutsatt att bilen är komplett och inte saknar
väsentliga delar som till exempel motor,
växellåda eller katalysator.
Den nya organisationen innebär att
nätverket av professionella bildemonteringar blir större än det tidigare Referonätverket. Det gör det alltså enklare för
bilägaren att skrota sin bil kostnadsfritt.
För demonteringarna innebär BilRetur
att de får flera bilar. De får också tillgång
till ny återvinningsteknik utan att själva
behöva göra stora investeringar.
Den största vinsten gör miljön eftersom
återvinningen säkras och körsträckorna
för hämtning/bärgning av skrotbilen blir
kortare när insamlingsnätet ökar.

I vårt lager hittar du märkesdelar till följande bilmärken:

HEDBERGS
BILSKROT AB
Västerås
HEDBERGS

BILSKROT
AB
Våra
samarbetspartners:

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

Vi har öppet:
Vardagar 08.00-17.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Telefon: 021-18 14 20 /
021-14 93 49
Telefon verkstadskunder:
021-14 88 11
Fax: 021-14 70 18
info@hedbergsbilskrot.se
www.hedbergsbilskrot.se
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• Demontering
• Återvinning
• Postorder

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbil.se

Nyare begagnade
originaldelar
till din bil
• Postorder
• Snabba leveranser
• Kvalitet

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192
541 33 SKÖVDE

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

Volvo – Saab – VW – MC-delar
Maskingatan 1 • Örebro

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

Tel Vxl. 019-670 12 00 • Fax 019-32 15 80 • info@orebrobildemontering.se
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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Chalmersprojektet

Volymerna ökar i plastprojektet
Demonterarna har lärt sig att räkna på kostnaderna
Efter mer än 800 timmar är nu fas tre av projektet med att reparera skadade plastdelar uppstartat. I maj är det Skånes tur och sedan är alla 17
demonteringarna igång.
– Det rullar på bra, säger projektledaren Bengt Öberg.

kommer det mellan 20 och 25 personer.
Demonterarna har lärt sig räkna på skadorna. Om reparationen går på över 70
procent av delens nypris ska den inte sparas.
– Det är helt nytt för demonterarna att
bedöma skadorna med hjälp av en
prissnurra, säger Bengt Öberg. För dem är
det hebreiska från början, men de kommer
snabbt in i det och tycker att det är jättekul.

S

yftet med projektet är att se om det
går att reparera och återanvända
plastdelar som tidigare har slängts
och malts ner.
Både demonteringarna och skadereparationsverkstäderna börjar komma in i det
nya tänket. Volymerna ökar successivt,
stommarna blir fler och fler. Demonteringarna har lärt sig att se vilka skador på
plastdelar som det är värt att reparera och
verkstäderna har kommit igång med att
beställa skadade plastdelar. De får då både
delar till sina skadereparationer och extra

Tfn. 054-85 64 27 Fax. 054-85 48 14
Hedjämnan 3, 654 60 Karlstad
www.frykmalm.se

Demonterarna
ska komma
på utbildningarna,
inte cheferna.
verkstadstimmar när de reparerar de skadade delarna.
– Alla inblandade är väldigt entusiastiska, det är kul, säger Bengt Öberg. Förra
veckan hade vi uppdateringsmöte i Jönköping och repetition i Skåne. Varje gång

Projektet har dragits igång av BilRetur/SBR, Laga och Stena tillsammans med
Motorbranschens Riksförbund och If.
– Hittills har vi haft 400 elevdagar, säger
Bengt Öberg. Det har krävts mer utbildning än vi trodde från början.
I första etappen får demonterarna den
utbildning de behöver. När de samlat på
sig ett lager med plastdelar som kan repa-

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

VI LEVERERAR RÄTT
DEL TILL DIN BIL!
år

0 bilar/

Ca 250

Vi har tillgång till ett stort antal reservdelskataloger.
Specialité: Volvo, Renault, BMW, Mercedes & Jaguar.

NORRKÖPING
011-495 40 00
www.karstorp.com
14
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reras, har man ett startmöte tillsammans
med verkstäderna. Då kommer också
en plastreparatör.
– Det har blivit bra dialoger, säger Bengt
Öberg.
På tur i Skåne står Harrys i Malmö, Bildemontering i Helsingborg, USA Bildelar i
Osby och Autodemonteringen i Sjöbo. Även
Frykmalms ska köra igång. De demonteringar som redan är igång är Karstorps Bildemontering, Uppsala Bildemontering,
Kungsåra Bildemontering, Hedbergs Bilskrot, Ådalens Bildemontering, JB Jönköpings Bildemontering, Signalen, Demia,
Borås Bildemontering, Bildelslagret i Lidköping, Ana Begagnade delar, Walters
– Nu ska vi även koppla på några flera
verkstäder, säger Bengt Öberg.
Det är en stor miljövinst att kunna återanvända även skadade plastdelar. Bara If
minskar sina koldioxidutsläpp med minst
926 ton per år genom att använda begagnade bildelar istället för nytillverkade.
– Till årsskiftet kommer vi att ha minskat koldioxidutsläppet med ytterligare 15

På JB Jönköpings Bildemontering har man samlat på sig stommar till projektet
med att reparera skadade plastdelar.
procent, berättade Jan Olvenmo från If på
SBR:s årsmöte.
Han betonade också att det är viktigt att
företagen skickar rätt personer till projek-

tets utbildningstillfällen.
– Det är demonterarna som ska komma,
inte cheferna.
Agneta Trägårdh

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se

Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år.
Bildelar för proffs!
Telefon 021-471 11 00
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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Chalmersprojektet

Vilken väg leder fram till
95 procents återvinning?
Det finns två vägar att gå för att uppnå 95 procents
återvinning till 2015. Att demontera mera innan bilen
går till fragmentering eller att arbeta mer med separering efter fragmenteringen för att återvinna restavfallet, det så kallade fluffet.
Chalmersprojektet undersöker vilken metod som
skulle fungera bäst i Sverige.

N

yligen samlades alla inblandade i projektet för en workshop. Förutom SBR/BilRetur, Thomassons, Eklunds och
Walters som företräder demonteringsbranschen, deltog
Volvo Cars, Stena, Bil Sweden, If, Länsförsäkringar, IVL Svenska
Miljöinstitutet och Naturvårdsverket.
Under workshopen diskuterades de frågeställningar som Chal-

16
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Det finns ingen lönsamhet
i att utöka den manuella
demonteringen av ELV-bilar
mersprojektet arbetar med. Hur ska demonterarna kunna hitta
lönsamhet i att öka återvinningen till 95 procent till 2015, hur gör
man i andra länder, vilka av de utmaningar som branschen står
inför är mest betydelsefulla och hur angriper man dem?
Alla inblandade är överens om att det är bäst att återanvända så
mycket som möjligt på bilarna.
– Men om det är mer hållbart att materialåtervinna innan fragmentering än efter, är något som ska försöka klargöras under sista
delen av projektet, säger Johan Felix.
För demonterarna, som redan i dag gör ett stort miljöarbete

som de inte får betalt för, måste det extra arbetet löna sig.
Finns det till exempel delar av värde som man idag inte
plockar bort? Delar där värdet överstiger kostnaden för
demonteringen?
– Det finns vissa delar som innehåller koppardetaljer, som
många inte tar bort i dag, säger Johan Felix, projektledare på
Chalmers Industriteknik. En motor till ABS-bromsar till
exempel. Det tar två minuter att ta bort den, vilket är en kostnad på 20 kronor. Materialvärdet i motorn är 80 kronor. Alltså
gör man en vinst på 60 kronor per bil. Samma sak om man
maskinellt plockar ur större kablar. Där kostar arbetstiden 30
kronor och kopparvärdet är 130 kronor. Men om man däremot plockar bort kablarna manuellt blir arbetskostnaden
högre än materialvärdet.
– Slutsatsen så här långt är att det inte finns någon ökad lönsamhet i att utöka den manuella demonteringen av ELV-bilar.
Däremot visar försöken på Eklunds Bildelslager att en kombination av maskinell och manuell demontering verkar vara
det mest effektiva. Till exempel att först rycka ut en instrumentbräda maskinellt och därefter plocka bort kablarna med
mera manuellt.
Plasten är det stora problemet. Om all metall återvinns i en
bil, hur mycket plast måste då återvinnas för att nå upp till 95
procents återvinning? Det ska man nu försöka svara på i Chalmersprojektet.
– En demontering ska plocka ur all plast som går i en Volvo
850. Vi ska titta på hur lång tid det tar och om man kan kombinera maskinell och manuell demontering.
I projektet tittar man också på hur man gör i andra delar av
världen.
I Holland har man gått ifrån en utökad demontering. Där
demonteras bara det av värde i bilen, resten går till fragmentering. Istället har man byggt en stor anläggning för att på ett
effektivare sätt återvinna material ur fluffet.
– Om det är en bra idé eller inte får vi se, säger Johan Felix.
I Japan ser lagstiftningen annorlunda ut. Där måste man
plocka ur airbagar och tappa ur köldvätska. Därefter måste 70
procent av fluffet återvinnas.
– Man jobbar mycket med att förgasa fluffet.
Men ingen av metoderna är bärkraftiga i sig. I Holland betalar den första bilägaren en avgift, liknande vår tidigare skrotningspremie, där en del går till demonteringen när det är dags
att skrota bilen. Och i Japan får demonteringarna betalt för
varje obligatorisk del de plockar bort.

Begagnade bildelar

- ett lönande miljötänk i tiden!

Vårt IT-system gör det snabbt och enkelt

att jobba med begagnade bildelar. Det

täcker hela kedjan med lösenbilar till handel
av kvalitetssäkrade bildelar med 1 års
garanti*. Smidigt, snabbt och säkert.
•

Full koll på dina lösenbilar på gården

•

BegagnatSök för skadereparationer

•
•

Demontering och produktion

BegagnatSök för mekaniska reparationer

Läs mer på www.recopart.se

*Gäller MRF- och
KBV-verkstäder med
överenskommelse om garanti.

Förhoppningsvis ska Chalmersprojektet komma närmare svaret på vilken väg som är bäst för Sverige. Johan Felix
tror att de svenska demonteringarna måste samarbeta mer för
att få lönsamhet i 95 procents återvinning.
– Man kan tänka sig att demonterare som ligger i samma del
av Sverige delar på en maskinpark och samordnar transporter.
Då behöver varken investeringar eller transportkostnaderna
bli så höga.
Projektet avslutas i maj.
Agneta Trägårdh
Recopart Systems AB, Nybrogatan 59
114 40 Stockholm. tel 08-667 18 00
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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utveckla verksamheten Gröna Bildelar

Gröna
Bildelar
ökar vinsten för alla
Gröna Bildelar® erbjuder sina kunder begagnade reservdelar av
högsta kvalitet. Bakom det nystartade säljbolaget och nätverket
står Thomassons.nu i Helsingborg, som har tecknat ett rikstäckande avtal med försäkringsbolaget Solid.
– Vi vill ge våra kollegor möjlighet att teckna hängavtal, säger VD
Tomas Thomasson.

N

amnet Gröna Bildelar säger vad
det handlar om. Varje gång någon
köper en begagnad reservdel
istället för en nytillverkad är det en vinst
för miljön. Nu ska kunderna lära sig att
Gröna Bildelar står för både kvalitet och
miljötänkande.
– När de kommer till sin verkstad ska de
fråga efter Gröna Bildelar, säger Tomas
Thomasson. De ska veta att de då bara
behöver betala halva nypriset, men ändå få
samma garanti som gäller för nya delar. På
det viset kommer försäljningen av begagnade delar att öka, vilket främjar hela
branschen.
– Gröna Bildelar är bra för både konsumenten och miljön. Andra branscher siktar antingen på hjärtat eller på plånboken.
Vår bransch är unik på det sättet att vi kan
sikta på båda.
Thomassons.nu satsar på ett gränsöverskridande samarbete inom branschen för
att öka försäljningen av begagnade bildelar.

18
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Vår bransch är unik,
vi kan sikta på både
hjärta och plånbok
– Därför har vi startat Gröna Bildelar
som ett fristående bolag med registrerat
varumärke.
Till viss del kan det ses som en reaktion
på alla de olika konstellationer som bildats
inom demonteringsbranschen.
– Det här är en försäljningsenhet med
friska, kuranta delar som inte bara kommer vissa falanger till godo, säger Tomas
Thomasson.
– Alla vill sälja begagnade delar och vi
öppnar dörren istället för att stänga den.
Vi välkomnar alla som vill vara med, bara
de uppfyller de krav vi har.
Samtliga demonteringar som har en
ISO- eller branschcertifiering och som kan
erbjuda rengjorda delar med original-

nummer kan teckna hängavtal. De måste
också kunna ge en ettårig garanti på
delarna och vara anslutna till synken, där
man kan se varandras delar, i datasystemet
Fenix,
Ett nytt avtal ger Thomassons.nu alla
försäkringsbolaget Solids inlösenbilar.
– Avtalet säkrar den stora mängd bilar
som krävs för att kunna tillgodose marknaden med reservdelar till alla bilmärken
och årsmodeller, säger Tomas Thomasson.
Tanken är att demonteringar som ingår i
Gröna Bildelars nätverk ska hämta och ta
hand om de försäkringsbilar som finns i
deras region.
Det ska sedan vara enkelt för kunderna
att hitta delarna de behöver till sina reparationer. De går in på Gröna Bildelars
hemsida och skriver in bilens registreringsnummer och de delar som de söker.
Det nya bolaget har inget eget lager utan
delarna söks hos de demonterare som
ingår i nätverket.

– Därefter ger vi en offert. Kunden ska
inte behöva lägga någon energi på att själv
söka efter delar. Alla verkstäder som är
MRF- eller KBV-anslutna får ett års garanti på alla delar. Det finns även mindre
verkstäder som är dokumenterat duktiga
och de har möjlighet att få samma villkor
genom ett särskilt avtal. Garantin gäller
även för arbetet på delar upp till 15 000
mil. Det kostar ingenting extra.
Gröna Bildelar ska stå för hög kvalitet
och snabb leverans.
– Vi har kapacitet att själva ta hand om
alla försäkringsbilarna, säger Tomas Thomasson. Och på kort sikt vore det säkert
mer lönsamt än att dela med oss, men det
är inte i linje med hur Thomassons.nu,
som äger avtalet, vill att Gröna Bildelar
ska fungera.
– Vi tror att framtiden för branschen

Vi tror att framtiden för
branschen bygger på att
duktiga företag samarbetar
bygger på att duktiga företag samarbetar.
Ingen behöver ta kunder från någon kollega. Vi ska istället öka försäljningen
genom att hitta nya kunder, bilägare och
bilverkstäder, som inte känner till hur god
kvaliteten och garantin kan vara i vår
bransch.
– Om bilägaren på sin bilverkstad blir
erbjuden två alternativ, nya delar eller
begagnade, är det fritt att välja. Gröna Bildelar®, med ett års garanti för halva priset,
eller en ny bildel till fullpris. Kunden kommer att bli positivt överraskad och väljer
ibland en ny del och ibland en begagnad.

Men framför allt väljer kunden att stanna
kvar hos den bilverkstad som är miljömedveten och som verkligen vill hjälpa
kunden att spara pengar.
– Vinsten ökar för alla inblandade. Kunden sparar halva beloppet på reservdelen.
Bilverkstaden får behålla kunden och göra
reparationen. Gröna Bildelar hjälper till
att omsätta bildemonterarnas lager och
viktigast av allt, miljön blir bättre. Alla
vinner.
Agneta Trägårdh

1 · 2011
2012
nordisk bilåtervinning 2
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I blickpunkten JB Jönköpings Bildemontering

Egna smarta lösningar i Jönköping

VI ÄR

ju smålänningar
På JB Jönköpings Bildemontering råder total ordning och reda. Inte en skruv
ligger snett. Inte många har det så här välstädat hemma ens. Det i kombination med många egna smarta lösningar gör JB till demonteringsbranschens
eget Rolls Royce-företag.

J

önköpings Bildemontering var en av
de första demonteringarna som gick
över till märkesdemontering. I dag
demonterar man enbart Volvo och
Renault.
Under stort hysch hysch demonteras
även alla Volvos testbilar.
– Vi har ett positivt förhållande till Volvo, säger Magnus Wikström, VD och en av
tre delägare i familjeföretaget.
– Volvo är också vår största kund, 85
procent av all vår försäljning kommer därifrån.
JB tar emot cirka 2 500 bilar per år, samtliga försäkringsbilar.
– Sedan får vi kanske in 100 ELV-bilar
per år.
Demonteringen är ISO-certifierad.
Magnus Wikström välkomnar beslutet att
alla SBR-medlemmar måste vara certifierade.
20
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– Det lyfter hela branschen. Så är det i
alla andra branscher också.
Sedan juli 2011 har Jönköpings Bildemontering även konceptet Returbilen, en
självplock där kunderna själva får skruva
loss delarna.
–Vi har fått förlänga öppettiderna. Det
har utvecklats positivt och är något vi
kommer att hålla fast vid.
När Returbilen invigdes stod 1 500 personer i kö för att komma in.
Alla bilar hamnar på Returbilen efter att
de sanerats och demonterats på de delar
som säljer mest.
– Vi har plats för 500 bilar på Returbilen.
De får stå där i två månader innan de går
till pressen.
Bilarna på Returbilen byts ut varje morgon.
– VI kan inte ha alla delar på lager, så det

är ett bra komplement till vår övriga verksamhet. Kunderna är allt från unga till
äldre. De gillar att det är låga, fasta priser.
Bilarna som kommer in till JB tas om
hand på olika stationer.
– Vi har alltid försökt ligga i framkant.
När vi bygger och investerar har vi tagit i
lite extra. Det måste man göra, det går inte
att börja investera när kraven redan har
kommit. Då kan det bli svårt. Anläggningen här är byggd för att klara det dubbla
mot i dag och det går också att köra tvåskift.
För att få allt att flyta krävs logistik.
– Det får inte finnas några flaskhalsar i
flödet.
Tre egna skåpbilar fixar de leveranser
som inte skickas med posten.
– En går till Göteborg, en till Skaraborg
och en kör lokalt. Kunderna tycker att det

I blickpunkten JB Jönköpings Bildemontering

Magnus Wikström, VD för JB Jönköpings Bildemontering.

är positivt när vi kommer själva och levererar delarna.
På en hårdgjord yta står 500 odemonterade bilar.
– Vi har alltid en bra buffert, eftersom
det är lite upp och ner i inflödet.
Bilarna som ska saneras och demonteras
tas om hand i miljöhallen eller mottagningshallen.
– Den byggde vi ut från två till fyra platser 2009.
Där testas och identifieras bilarna.
– Om det går provkör vi dem.
Bilen saneras, alltså dräneras på all
vätska, med hjälp av en egen saneringsutrustning.
– Det är ett slutet system med tankar.
Eftersom vi har fyra platser hade det blivit
för dyrt att köpa ett färdigt saneringssystem. Det blev mycket billigare att skräd-

Vi har alltid tagit i lite extra.
Det går inte att börja investera
när kraven redan har kommit.
darsy en lösning. Och faktiskt även bättre.
Vi har gått upp i dimension på slangar och
pumpar, därför går det fortare att sanera
bilarna.
Pumputrustningen är inbyggd i snygga
rostfria skåp.
– Vi har gjort nästan alla lösningar
själva, vi är ju smålänningar.
Verkstadschefen gör en lista på de bilar
som ska demonteras efter de delar som är
beställda.
– Han förbereder och ställer fram
bilarna.
JB hanterar även bilar från Volvo logistik. En splitterny Volvo är på väg in i miljö-

hallen. Den har fått sig en rejäl smäll i
transporten och ska nu skrotas.
Bilarna demonteras i nio olika arbetsstationer.
– Vi demonterar 50-60 bilar per vecka.
En person demonterar bilen från början
till slut.
– Varje demonterare har kvalitetsansvar
och får bedöma delarna. Det blev ett lyft
för killarna när vi införde ett personligt
ansvar. Nu tycker de att arbetet är mycket
roligare.
JB har 36 anställda. Bara två har slutat
under de sista tio åren.
Hallen och arbetsstationerna är noga
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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I blickpunkten JB Jönköpings Bildemontering

VI ÄR JU SMÅLÄNNINGAR
designade med stort avstånd mellan
bilarna.
– Man ska kunna hantera bilarna
med en truck.
Runt varje arbetsstation sitter en specialgjord ljusramp.
– Det är viktigt med bra belysning om
man ska kunna bedöma kvaliteten på
delarna så bra som möjligt.
Ett gult streck på golvet gör att det går att
ställa dit och ta bort en bil med truck utan
någon hjälp.
Alla kablar, el, vatten och tryckluft är
inbyggda i manöverskåp, specialbeställda
hos en smed. Han har också gjort gallret
för oljespill, som rinner ner i dolda behållare.
Allt är extremt välorganiserat.
– Ja, vi har tänkt både en och två gånger.
Det är viktigt att allt flyter på hela tiden.
Även fotostudion har en egen lösning.
Där är lampan en tandläkarlampa.
På lagret finns cirka 145 000 delar. Där är
det självklart snyggt och prydligt och
superorganiserat.
– Ju bättre lager man har, desto mer får
man sälja.
Bildörrarna på lagret står i skenor som
gör att de står fritt från varandra och inte
får några skador.
– Att se till att delarna inte får några
interna skador är ett steg i att höja kvaliteten.
Alla delar rengörs innan de packas och
levereras. Ibland kan det vara svårt att hitta
kartonger som passar en del reservdelar.
Därför har Jönköpings Bildemontering
tillverkat egna emballage.
JB är också en av 16 demonteringar som
ingår i det nya bolaget MärkesDemo.
– Vi har drivit frågan tillsammans med
If, som har velat ha mer samarbete mellan
de olika märkesdemonteringarna. Efter22
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Rätt del till rätt
kvalitet och i rätt tid.
Servicen till våra
kunder är viktig.
som vi har olika märken konkurrerar vi
inte med varandra. Vi hjälper bara varandra att bli bättre.
Ordning, reda och kvalitet. Det är A
och O för JB.
– Och det har det alltid varit. Pappa och
hans bröder kom från verkstadssidan. De
visste redan då hur reservdelarna skulle se
ut. Vi har satsat i alla år. All vinst har gått
tillbaka in i verksamheten. Vi ser det långsiktigt.
Nästa steg är att bygga till och renovera
försäljningslokalen och alla personalutrymmen.
– Även förpacknings- och leveranshallen ska utökas.
Rätt del till rätt kvalitet och i rätt tid. Servicen till kunderna är viktig. Många bokar
delar lång tid i förväg, men vill ha delarna
först när reparationerna ska göras.
– För tio år sedan tvingade försäkringsbolagen verkstäderna att använda begagnade delar. I dag är verkstäderna positiva
och ser begagnade delar som ett sätt att
hålla nere kostnaderna och rädda flera
reparationer. De tänker också på miljön.
Förr var de tvungna att ringa eller faxa när
de ville ha delar. Nu har vi ett gemensamt
system där de på ett enkelt sätt kan hitta
det de behöver.
Magnus Wikström tror att det kommer
att bli mer samarbete och större enheter i
framtiden. Nästa stora utmaning blir att
demontera nya tidens bilar.

Manöverskåpen, där allt är
inbyggt, el, vatten och tryckluft, är
specialbeställda hos en smed. Det är
även de rostfria gallren där delar kan
läggas för avrinning och där oljan rinner ner i dolda behållare.
– Vi har redan haft utbildning på elbilar.
Att nå 95 procent till 2015 ser inte Magnus Wikström som något problem.
– Jag tror att vi återvinner 95 procent
redan i dag. Det är inte många procent
kvar på bilarna när de kommer från Returbilen.
Agneta Trägårdh
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1. Bilarna anländer till JB.
2. Bilarna tas omhand i olika stationer. Första station är miljöhallen, där bilen saneras.
3. Hans Gustavsson sanerar bilen med hjälp av den egna saneringsutrustningen.
4. Bilarna kan lätt lastas av och på trucken av en enda person med hjälp av de gula strecken på golvet.
5. Bra belysning underlättar arbetet vid varje station.
6. Jakob Carlberg är en av de demonterare som tar hand om bilen från början till slut. Alla har eget kvalitetsansvar.
7. Jan Johansson och Sture Lindqvist märker in delarna.
8. Delarna fotograferas av Magnus Sagemar med tandläkarlampan, en egen uppfinning.
9. Delarna hamnar på lager, där det också är många egna lösningar, t ex skenor för att inte dörrarna ska bli skadade.
10. Här i packsalen packas delarna i eget framtaget emballage.
11. Delarna körs ut både med posten och med egna bilar.
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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utveckla verksamheten Kenneth lämnar över

Generationsväxling hos Walters

MAN
MÅSTE

veta när det är dags
att lämna över
En hjärtinfarkt fick Kenneth Persson att bestämma sig. Nu
lämnar han över sin del av Walters till sönerna Matthias och
Adam.
– Gamla gubbar ska inte sitta som bromsklossar, säger han.
De måste veta när det är dags att släppa fram nästa generation.

N

är pappa Walter startade bilverkstad i Falkenberg 1966 var Kenneth 16 år.
– Jag var med och jobbade med farsan
från start, berättar han.
När bilarna reparerades blev det lite
delar över som samlades bakom verkstaden. Högen växte och 1971 fick Walter
möjlighet att köpa de första försäkringsbilarna. Och så småningom tog demonteringsarbetet över.
– Sedan dess har det rullat på, säger Kenneth.
Lillbrorsan Christer, som är sju år
yngre, började arbeta i företaget när han
24

›|nbå

nordisk bilåtervinning 2 · 2012

slutade gymnasiet. 1988 klev pappa Walter
åt sidan och sönerna tog över.
– Christer brann för datorisering, han
förstod tidigt att det var viktigt för att
hänga med, men farsan gillade det inte alls.
När vi ändå köpte datorer bestämde han
sig för att lägga av. När man kommer upp i
en viss ålder är det jobbigt att lära sig nytt.
Det känner jag själv. Vi hade tur som hade
en pappa som förstod att det var dags att
sluta istället för att sitta kvar och hindra
utvecklingen.
Bröderna Persson tog över ett litet välskött företag med sex anställda, sig själva
inräknade. Omsättningen låg runt fyra,
fem miljoner.

– Farsan var duktig och hade bra koll,
men då hände det inte alls lika mycket i
branschen som det gör nu. Utvecklingen
har varit helt otrolig de sista tio åren.
Både Kenneth och Christer jobbade i
princip dygnet runt de första åren sedan de
tagit över Walters.
– Jag stod på golvet och reparerade och
Christer var ute och skrotade när Walter
slutade. Då fick vi gå in och börja jobba
som säljare. Vid fem på kvällen åt vi en
smörgås, sedan reparerade vi bilar halva
natten. Vi har alltid bara öst på för att tjäna
pengar och sedan har vi plöjt ner allting i
företaget.

utveckla verksamheten Kenneth lämnar över

Foto: Therése Syrén-Nilsson
När man pratar med Kenneth om hans
roll som företagsledare, ser han bara undrande ut.
– Jag tror aldrig att vi har tänkt ”nu är vi
företagsledare”, varken jag eller Christer.
Vi har bara jobbat på. Visst fick vi ta någon
kurs i bokföring för att lära oss läsa bokslut, men har man bara bra anställda är det
inga problem. Och vi har alltid haft jättebra folk. Men vi har också alltid varit ärliga
själva. Det gäller att man vågar lita på
andra.
När Kenneth ser tillbaka på alla sina år
på Walters ser han att det viktigaste han
och Christer har gjort är att våga satsa

Vi hade tur som hade en pappa som förstod när det var dags att sluta istället för
att sitta kvar och hindra utvecklingen.
ordentligt.
– Att bygga ut, satsa och bli större. Det
viktigaste i ett företag är att det aldrig står
stilla. Bland det farligaste som finns är att
känna sig nöjd och tänka ”nu har jag så jag
klarar mig”.
I dag gäller det att jobba offensivt för
att få nya kunder.
– Det är viktigt att bearbeta verkstäderna, att hela tiden visa sitt företag. Vi är ute

på verkstadsbesök och bjuder in kunderna
till Walters hela tiden. Det är så man måste
jobba. I dag säljer begagnade delar lika bra
som nytt. Det finns en helt annan acceptans för begagnade delar, men kravet är att
de ska vara lika bra som nya. Kvalitetskravet är viktigt att uppfylla.
Walters står bra på egna ben, men ingår
också i MärkesDemo, det nya bolaget med
16 demonteringar, som ska ge bättre
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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utveckla verksamheten Kenneth lämnar över

Kenneth åker till Walters en gång i veckan och hälsar på.

Foto: Therése Syrén-Nilsson

Man måste veta när det är dags att lämna över
service till skadereparationsverkstäderna i första hand. Och tillsammans med
Eklunds Bildelslager har man bildat det
nya företaget Wallmek, som servar försäkringsbolagen i Göteborg.
– Utvecklingen går mot större enheter.
Det är ingenting jag har några synpunkter
på, det är bara att acceptera. Man måste
helt enkelt vara med. Den som väljer att
inte vara med får bli ren bilskrotare och
bara ta emot ELV-bilar. Det finns helt klart
en marknad för det också.
Walters tar emot cirka 2 500 bilar om
året, de flesta försäkringsbilar.
Efter att ha jobbat otroligt mycket under
alla år, ska nu Kenneth försöka ta det lugnt.
26
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Nu får jag försöka att betala tillbaka. Det
är väldigt roligt att kunna hämta
barnbarnen på dagis.
Frågan är hur det går?
– Bättre än jag trodde, skrattar han. Det
hade nog varit värre om jag sålt företaget
till några utomstående. Nu kan jag komma
och gå lite som jag vill. Jag brukar åka dit
en gång i veckan, ta en kopp kaffe och prata
lite. Det känns roligt.
Hustrun Karin uppskattar att hon får se
mer av Kenneth.
– Jag jobbade alltid när barnen var små

och Karin fick dra hela lasset själv. Nu får
jag försöka betala tillbaka lite. Det är väldigt roligt att kunna hämta barnbarnen på
dagis.
Någon tid för resor har inte heller funnits.
– Det ska vi också försöka ta igen. Vi har
en husbil, som vi ska åka runt lite i, kanske
åka ner på kontinenten. Och om vi tröttnar
på husbilen tar vi väl flyget någonstans.
Agneta Trägårdh

utveckla verksamheten Kvinnligt nätverk

Nu får de kvinnliga företagarna
i SBR ett eget nätverk
Nu får SBR:s kvinnliga medlemmar
ett eget nätverk.
– Vi ska byta erfarenheter och ge
varandra tips, säger initiativtagaren
Carina Hagström, som också är vice
ordförande i förbundet.

Initiativtagaren Carina Hagström.

D

et pågår en stor generationsväxling inom demonteringsbranschen. Fler och fler kvinnor tar
över företagen som andra eller tredje generationen.
– Jag tycker att vi behöver prata ihop oss
om hur det är att vara kvinna i den här
branschen, säger Carina Hagström, som
driver Allbildelar i Huddinge tillsammans
med sin bror Richard. Eftersom vi fortfarande är ganska få kvinnor på de vanliga
branschträffarna kan det vara nyttigt att
bara träffas vi kvinnor och byta erfarenheter.
Många av de kvinnliga demonterarna är
uppvuxna inom företaget och tänker inte
så mycket på att de är kvinnor i en mansdominerad värld.
– Men det är ändå lite speciellt att vara
kvinnlig arbetsledare för så många män,
säger Carina Hagström.
Kvinnorna i nätverket ska stötta varandra i deras roller som företagsledare.
–Ledarskapet som krävs för att driva en

Många gånger
passar en kvinna
bättre som chef
bildemontering nu mot tidigare generationer har förändrats, säger Carina Hagström.
Det har gjort att många gånger passar en
kvinna lika bra, eller rentav bättre än en
man som chef.
Hon hoppas att samtliga kvinnliga medlemmar i SBR vill ansluta sig till nätverket.
– Jag tänkte att vi ska prova att träffas en
till två gånger om året. Vad vi ska prata om
kommer vi att bestämma gemensamt, men
tanken är att vi även ska bjuda in föreläsare
som kan vara intressanta.
De som är intresserade av nätverket kan
maila till carina@allbildelar.se eller ringa
på 08-746 93 01.
Agneta Trägårdh
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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ETANOL

farligare än bensin
Sverige är världsledande när det gäller användning av etanol som bränsle. Men etanol i tanken kan öka riskerna för en olycka när bilen ska saneras.Wallmek har därför tagit fram en saneringsutrustning som är godkänd
och EX klassad för både bensin, diesel och etanol.

P

å Wallmek är man experter på riskerna med etanol. Nu vill Niklas
Wallman varna för vad som kan
hända vid en sanering av E85.
– Många demonterare känner nog inte
till faran, säger han.
Egenskaperna hos etanol och bensin skiljer sig åt. Bensin behöver till exempel ett
visst intag av luft för att brinna, annars blir
ångan för fet för att kunna brinna.
28
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Etanol däremot kan brinna även i en fet
blandning. Det betyder att den kan börja
brinna i rör och slangar.
– Vi började titta på etanol i förhållande
till bensin så fort de första etanolbilarna
kom, säger Niklas Wallman på Wallmek.
Vi upptäckte att etanol är ett lömskt ämne.
Det är lurigt på det sättet att det också
brinner med en annan låga än bensin. Den
är inte så synlig och alltså inte lika lätt att

upptäcka som när bensin brinner.
Wallmek har arbetat tillsammans med
ÅF, Ångpanneföreningen, ett teknikkonsultföretag som bland annat fokuserar på
energi och miljö.
– Vi har gjort många tester för att hur
bensin och etanol fungerar. Därför vet vi
exakt vid vilket tillslag av luft bensin brinner och när etanol brinner.– Det ska vara
säkert för bildemonteraren att handskas
med vätskorna. Det handlar om arbetsmiljön. Om man till exempel tömmer en flexifuelbil, så vet man inte om det är bensin
eller etanol i tanken. I dag ingår ju även
etanol i bensin. Och det händer att folk
tankar fel bränsle. Vi har konstruerat om

nyheter

vår tanktömmare så att den nu är godkänd
för både bensin, diesel och etanol. Etanol
är aggressivare på ett annat sätt än bensin
och diesel mot andra material, så vi var
tvungna att välja ett material som tål allt,
ett mer exklusivt material. Det blev rostfritt
och exklusiva gummimaterial. Wallmeks
tanktömmare L1050-E sanerar bilen via ett
slutet system.
– Om man har ett slutet system är det lätt
att råka ut för ohälsa eller en olycka, säger
Niklas Wallman. När bränsle faller fritt
kan en droppe ladda upp statisk elektricitet. Om en droppe faller längre än en decimeter kan den antända sig själv när den
slår i backen. Utväxlingen i tanktömmaren
är konstruerad så att lågan dämpas ut och
släcks automatiskt om det skulle börja
brinna i ett rör eller i en slag.
Saneringsutrustningen som även klarar
etanol är den femte generationens tanktömmare från Wallmek.
– Det har kommit nya lagkrav och även
nya krav från våra kunder. Vi har en enhet
för varje vätska, som kan byggas ihop till
en stor station.

Niklas Wallman
varnar för sanering
av E85, som har
helt andra egenskaper än bensin
och diesel.
Fakta Etanol
Bioetanol är en bioalkohol som framställs ur naturens egna resurser. Etanol
som går till drivmedel i svenska fordon
produceras för närvarande från fyra typer
av råvaror: svensk skogsråvara, svenskt
vete, sydeuropeiskt vin samt brasilianskt
sockerrrör. Den brasilianska tillverkningen dominerar världsmarknaden och en
allt större del av etanolanvändningen i
Sverige kommer därifrån.
Nettotillskottet av växthusgasen koldi-

oxid från bilar som körs på E85 är mellan
60 och 80 procent lägre än om bilen körs
på bensin.
E85 är en blandning av 70 - 86 % etanol
och 14 - 30 % bensin. Andelen bensin
ökas vintertid för att underlätta kallstarter. E85 utgör en mycket brandfarlig
vätska.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Miljöfordon
Håll Sverige Rent

www
. n y g a rd e . s e

För miljö, service och prismedvetna!

Industrivägen 8, 715 31 Odensbacken • Tel 019-45 06 90, Fax 019-45 06 92
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Enklare för verkstäderna
att hitta delar med garanti
Ett nytt avtal mellan Direct Bildelsgaranti och KBV, Kontrollerad Bilverkstad, ska göra det enklare för verkstäderna att hitta begagnade delar med
garanti.
– Det här är ett avtal som alla tjänar på, säger Stefan Ehn på Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar.

M

ed det nya avtalet får KBV-verkstäderna en särskild inloggning
som ger dem tillträde till en speciell undersida i bildelsbaserna. Där finns
alla garantidelar från SBR:s medlemsföretag. I avtalet ingår också en rabatt på
delarna.
– Det här är bra för både demontering-

GARANTI

arna och verkstäderna, säger Stefan Ehn.
Verkstäderna som har en bil som ska lagas
hittar snabbt och enkelt delar med garanti.
Effekten för demonterarna är att begagnade bildelar marknadsförs på ett bra sätt.
– KBV-verkstäderna får upp ögonen för
begagnade delar och de handlar av SBR:s
medlemsföretag.
Flera grupper av demonterare erbjuder
egna garantier.
– Men det unika med Direct Bildelsgaranti är att skadorna regleras av en tredje
part, säger Stefan Ehn. Verkstaden ringer
till försäkringsbolaget och får ersättning
för både delen och arbetet. Det är alltså
inte demonteringarna själva som bedömer

Din bilskrot på nätet
Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen
hämtas hos dig och transporteras till
en Bilretur ansluten bilåtervinning.
Busenkelt
Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

WWW.ASKENGREN.SE

Våra tre däckfabrikat
täcker minst 90% av behovet
hos dina kunder, och vi har även
de sista 10% om det behövs

Chassidelar
Bra priser
Brett sortiment
Mycket på lager

Här hittar du dem
Hjulupphängning
Bildem & Fenix
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www.galwin.se

Din SBR - leverantör

Din Servicepartner AB • Tel. 046-23 80 23 • www.fighter.se
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Det här är bra för
både demonterarna
och verkstäderna
om garantin ska gälla eller inte.
Direct Bildelsgaranti har tagits fram i
samarbete med SBR och MRF, Motorbranschens Riksförbund. Den gäller i tolv
månader eller 1 000 mil på alla mekaniska
delar som säljs av en SBR-ansluten demontering. Garantin gäller även för arbetet
med att montera i och ur delen om den går
sönder.
– MRF har ställt sig bakom den här försäkringen just för att det är en extern tredjepart som reglerar skadorna, säger Stefan
Ehn. Försäkringsbolaget är en garant för
att garantin fungerar och att skador som
inträffar regleras på ett professionellt sätt.

Direct Bildelsgaranti gäller även för arbetet med att montera i och ur delen
om den skulle gå sönder.

Agneta Trägårdh

Vill du tjäna mer?
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


fenix5
NU i luften

Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!
Eller läs om affärsutveckling på
www.trainingpartner.se/sbr

Telefon 036-311 692
www.pcsupport.nu

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd.
uFöretagsförsäkring

uMotorfordonsförsäkring

uSjukvårdsförsäkring uGruppförsäkring
uFinansiella

tjänster

uTjänstepensionsförsäkring

KontaKta oss när det gäller era försäKringar
tel: 026-614100 e-post: sbr@direct.se
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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Nytt från Danmark

De kasserede dæk indsamles og
køres til sortering.

Dæk som er defekte eller nedslidte hakkes i mindre stykker.

Efter bearbejdning ender dækket sine
dage som granulat til brug i nye produkter.

Gebyr på dæk
Som et af de eneste lande i Europa
har Danmark en gebyrfinansieret
tilbagetagelses-ordning for udtjente dæk.

M

iljø- og energiministeren
indgik tilbage i 1995 en aftale
om en tilbagetagningsordning
for kasserede dæk med dæk- og autobranchens organisationer, Genvindingsindustrien og de kommunale organisationer.
Aftalen blev udmøntet i bekendtgørelse
om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af
dæk, der senest er revideret i 2009.
Virksomheder, der fremstiller dæk eller
importerer dæk skal betale gebyr af
alle typer dæk fremstillet til anvendelse
på motordrevne køretøjer, herunder
påhængskøretøjer og påhængsredskaber.

Gebyrpligten påhviler producenter og
importører, der bringer nye og regummierede dæk på markedet, men viderefaktureres i praksis til slutforbrugeren.Gebyret
varierer afhængigt af dækstørrelse og
begynder ved DKK 5,00 for regummierede
personvognsdæk og ender ved DKK
225,00 for dæk større end 24” fælgdiameter.
Nye personvognsdæk koster DKK 10,00.
SKAT administrerer gebyrordningen og
modtager gebyret fra dækimportøren.
Når et dæk er udtjent og skal kasseres,
32
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indsamles det gratis hos værksted, genbrugsvirksomhed etc. af godkendte dækindsamlere.
En del af indsamlerne sorterer efterfølgende dækkene og frasælger brugbare dæk
til eksempelvis afrikanske aftagere. I Danmark regummieres kun lastvognsdæk, og
dæk som kan regummieres er normalt
allerede frasorteret af værkstedet inden
dækindsamleren afhenter.
Når sortering, frasalg og eksport er klaret, køres de resterende ikke-brugbare dæk
til oparbejdning hos en af de to godkendte
oparbejdningsvirksomheder i Danmark,
Genan i Viborg eller Imdex i Farsø.
De godkendte indsamlingsvirksomheder kan ansøge Dækbranchens Miljøfond
om tilskud til de dæk som leveres til oparbejdning.
Dækbranchens Miljøfond er udpeget af
Miljøstyrelsen til at administrere tilskudsordningen for brugte dæk.
For person- og lastbilsdæk udgør tilskuddet DKK 1,08 ekskl. moms pr. kg.
Entreprenørmaskinedæk giver DKK 1,44
ekskl. moms pr. kg i tilskud.
Tilskuddet udbetales af Dækbranchens
Miljøfond og tages af det gebyr som SKAT
har modtaget når et dæk sælges.
Hos oparbejdningsvirksomhederne
separeres dækkene, og gummi, stål og lærred adskilles. Mere end 99 % af dækkets
materialer genbruges. Den sidste procent

er sten, grus etc. som sidder i dækkets
mønster.
De udtjente dæk skylles, klippes i mindre stykker og hakkes til granulat. Herefter
sorteres materialerne fra hinanden.
Gummi repræsenterer ca. 67 % af et
dæk. Gummigranulatet anvendes til bl.a.
støjdæmpende asfalt, måtter, trafikkegler,
gulvbelægning, faldunderlag på legepladser, kunstgræsbaner (fodbold), og som
noget nyt eksperimenteres med at bruge
gummigranulat fra brugte dæk i produktionen af nye dæk.
Stålet, som udgør ca. 18 %, er så rent og
af så god kvalitet, at det er overordentligt
velegnet til at indgå i produktion af nye
stålprodukter.
De sidste 14 % er lærred. Lærredet bruges i øjeblikket til forbrænding i fx cement
produktion. Der arbejdes dog med forsøg,
hvor lærredet bruges i bygningsisolering.
Den danske genbrugsordning er unik,
da den er brugerbetalt og gebyrfinansieret.
Ifølge beregninger foretaget af Dækbranchens Miljøfond menes tilbagetagelsesprocenten at ligge på mellem 90 og 100 %
af den potentielle mængde dæk som kasseres. Det betyder en stor gevinst for miljøet, da indsamling af brugte dæk er en
naturlig del af et dæks liv, og dæk ikke ligger rundt om i landskabet og naturen til
fare for miljø og dyreliv.

Nytt från Norge

Til venstre Ole Einar
Kristiansen, i midten
Debbie Hefele, til høyre Ronny Sjølset.

Viktig ISO-sertifisering
og Miljøfyrtårn
L
ier Bilopphugging AS ble etablert i
1970 av Thor Arild Bøhle. Fra 2007
har Ole Einar Kristiansen og Ronny
Sjølset overtatt og drevet bedriften under
navnet Lier Bilgjenvinning AS.
Bedriften har i dag 10 ansatte og driver
vrakpantmottak, salg av nye og brukte bildeler samt salg av dekk og felger. Bedriften
får inn mellom 2800 og 3000 biler hvert år.
Det er derfor en av de største bedriftene i
biloppsamlingsbransjen i Norge.
Lier Bilgjenvinning har ISO godkjenning 9001 på kvalitet, ISO 1401 på miljø og
OHSAS 1801 som er et felles styringssystem for internkontroll og HMS. I tillegg er
den eneste bedriften innen biloppsamlingsbransjen som har Miljøfyrtårnsertifisering. Lier Bilgjenvinning er således en
pionerbedrift innen bransjen og NBF på
dette området. ISO systemene benyttes
som et arbeidsverktøy for å forbedre alle
prosesser i bedriften. Det konkretiserer

alle arbeidsprosesser.
Bedriftseierne Kristiansen og Sjølset
sammen med systemansvarlig Debbie
Hefele påpeker at disse systemene og
sertifiseringene er til meget stor hjelp i det
daglige arbeidet. Det fører til bedre
effektivitet, økt trivsel blant de ansatte og
gode kvalitetsrutiner. Dette medfører at
deres kunder er fornøyde og bedriften selger mer enn før de innførte sertifiseringer.
Det blir riktige leveranser med god kvalitet. Sertifiseringen har ført til bedre lønnsomhet påpeker daglig leder Ole Einar
Kristiansen.

Fem år har det tatt å få alt på plass, men nå
har de håndfaste bevis på at Lier Bilgjenvinning AS aktivt jobber for miljø, kvalitet
og arbeidsmiljø. Det har vært en prosess,
og mye av systemene har blitt snudd på
hodet. I begynnelsen var det mye jobb,
men nå går det av seg selv og vi føler det er
et bra arbeidsverktøy, sier Debbie Hefele,

systemansvarlig.
Arbeidstilsynet og Fylkesmannen har
under sine kontroller påpekt de gode rutiner bedriften har fått innarbeidet. På begge
kontrollene var det null avvik.
Bilverksteder som kjøper brukte bildeler
har også lagt merke til at bedriften har
innarbeidet gode rutiner og de kjøper derfor mer brukte bildeler.
Sertifiseringen er utført av Teknologisk institutt. Lier Bilgjenvinning har lenge
sett på det ytre miljøet som et viktig
område, og har siden 2001 vært Miljøfyrtårnbedrift. Daglig leder Ole Einar
Kristiansen påpeker at det hele tiden har
vært viktig å jobbe for det ytre miljøet,
men nå har de tatt et skritt videre for å ivareta kvalitet og arbeidsmiljø. Han sier
videre videre at det er viktig å være et hode
foran, vi ønsker å være best på sikkerhet og
slippe å være bekymret over hva som kan
gå galt.
nordisk bilåtervinning 2 · 2012
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EGARA at ESG meeting in Brussels
EGARA was invited to give a
presentation at the ESG meeting in Brussels the 9th of
March. ESG is the European

Shredder Group which unites
the national European Shredder Associations. EGARA
could explain the members

position and view towards the
Directive PST and other players. For EGARA it’s important
to have a good contacts with

EGARA and ACEA  agree on
enforcement
EGARA has agreed with
ACEA to focus more on
enforcement of national laws
in case of car dismantling.

and need to be protected
against all kinds of free riders
and black sheep they cannot
compete with.

The importance of enforcement lies in the fact that ATF’s
invests a lot of money in their
legal status and obligations

ACEA’s contractants are all
ATF’s and in order to keep
them functioning, enforcement is an issue for ACEA

the partners in the recycling
chain.

Bildemontering
i hjärtat av
Värmland

too. ACEA and EGARA will
try to set up some examples of
best practises.
Henk Jan Nix

0563-52020

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad
www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv 0413-310 01

Arbeta säkert med bränsle!
Nyhet!!! E85 Bensin Diesel
• Utvecklad och tillverkad i Sverige för
högsta kvalitet och säkerhet
• CE-märkt och EX-klassad enligt EUstandard
• 115 liters godkänt tryckkärl
• Inga plastdelar eller rostbenägna
material i sug- eller säkerhetssystem.

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

Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Tel. 0612-124 20 Fax 0612-71 17 48 www.adalensbildemontering.se
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Bensinhantering med endast
godkända produkter är ett
krav sedan många år tillbaka.
Bensintömmaren är självklart
gjord i rostfritt och saknar
helt rörliga pumpdelar. Dessa
punkter är mycket viktiga för
en lång livslängd.

nyheter

Bättre bilder i
nya FENIX 5
Ett nytt program i FENIX 5 ger bättre bildkvalitet
och möjlighet att redigera bilden.
– Vi har satsat mycket på att möta dagens, men
framförallt morgondagens behov av att kunna visa
bilder i Fenix och i de publika baserna, säger Lennart Lööw på PC-Support..

R

ent tekniskt består nya Fenix av två
databaser. En för bilar och reservdelar och en för bilder. Det gör att
man vinner platsutrymme, men det är
ingenting som Fenix-användarna märker
något av. Den stora skillnaden när det
gäller bilderna är att det går att jobba med
dem och göra justeringar för att förbättra
kvaliteten innan de lagras i systemet.
– När vi började skissa på programmet
frågade vi fyra företag vilka funktioner de

Jakob Olsson och Lennart Lööw på
PC-Support demonstrerar det nya
fotosystemet.

Telefon 0499 - 49 000

önskade, berättar Lennart Lööw. Jonas
Karlsson på PC-Support hämtade också in
lite idéer genom att titta på Photoshop. De
här idéerna och synpunkterna från företagen användes i en kravspecifikation som vi
sedan jobbat efter.
Tidigare har man varit tvungen att ta och
lägga in bilden i samband med att en
reservdel registrerats i datasystemet. Nu
kan bilden tas vid ett helt annat tillfälle
och sedan kopplas till rätt reservdel och
referensnummer i efterhand.
– Det går även att gå ut på gården och ta
en bild med digitalkamera och sedan lägga
in i systemet, säger Lennart Lööw. Bilderna förs över till systemet trådlöst.
Man kan också lägga in sin egen logga
eller text i bilden, så att det direkt syns vilken demontering som säljer reservdelen.
Och kunden kommer att kunna zooma in
detaljer i bilden.
– När man tittar i bildelsbaserna i dag,
kan man rent generellt säga att de flesta
demonterarna satsar på många bilder,

Helproffs på
begagnade
bildelar!

V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.se

men kvaliteten är ojämn. Vi kommer därför att ta fram en lathund på hur man får
en bra bild. Det är mycket bättre att ha en
bra och informativ bild än fyra dåliga.
Fenix 5 är nu på gång att testas skarpt ute
hos kund.
– Efter det räknar vi med att övriga
installationer börjar under kvartal tre,
säger Lennart Lööw.
– Vi kommer att jobba mycket med
information och utbildning i samband
med installeringen. Först om själva datasystemet och sedan det nya kamerasystemet. Det kräver att man lägger ner lite mer
tid på fotograferingen, men då blir det så
mycket bättre bilder än tidigare.
Lennart Lööw tycker att Training Partners förslag om en affärs- och kompetensportal för SBR:s medlemmar vore ett perfekt verktyg för en fotoutbildning.
– Där skulle vi kunna lägga ut informationen och visa precis hur man ska göra.
Agneta Trägårdh

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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› Posttidning
Avsändare:

sbr, Sveriges Bilskrotares Riksförbund
Karlavägen 14 A
se-114 31 STOCKHOLM

Begagnade
originalbildelar.
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.

www.laga.se
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