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6 Kvinnliga nätverket lär sig allt om
retorik och gruppdynamik

Redaktör
Agneta Trägårdh
telefon: 0739-69 07 77
agneta.tragardh@telia.com

garantin gäller för mekaniska delar som
exempelvis motorer, växellådor och
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet
för dig som köpare.

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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31 Nytt från Bil Sweden

Produktion
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
se-602 28 Norrköping
telefon 011 23 10 60
fax 011 23 10 67

garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för
i- och urmontering av dessa.

Köp era bildelar hos oss

28

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.

är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda direct green Parts garanti på
begagnade bildelar.

Ledare

Från svensk horisont

Ansvarig utgivare
Michael Abraham, SBR
telefon: 070-633 26 91
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se
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Annonser
Charlotte Blomfeldt
telefon 042-12 43 00
media.support@telia.com

nummer

Nytt från Norden och Egara

10 EGARAs vårmöte i Stavanger
32 Nytt från Norge
34 Egara-nytt

Citera oss gärna men glöm inte
att ange källan.

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
är medlem i:
› Automotive Recyclers Association
› EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations

Nästa nummer
Nästa nummer, 4/2013 av Nordisk Bilåtervinning kommer den18 oktober. Sista materialdag för annonser är den 1 oktober.

Man ska inte lägga tid på att instruera
en kompetent, engagerad och motiverad
medarbetare.
”Myggan” Wallin • sid 16
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Ledare
Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Beröringspunkter över gränserna

A

tt se fram emot något är alltid lika
spännande.
När nu sommaren står framför
dörren med många aktiviteter och förhoppningsvis även med sol, bad och
semestrar känns det mycket lättare att planera framåt.
Under det gångna halvåret har vi haft
årsmötet i Stockholm, för första gången
med en minimässa som blev mycket lyckad. Vi hade kickoff för BilRetur, något som
uppskattades mycket. För den som inte
hunnit läsa om detta, se i Nordisk Bilåtervinning nr 1 och 2.
Vi har genomfört en mängd träffar med
både myndigheter i Sverige och i våra
grannländer som gett god inblick i att vi
har beröringspunkter som går över landsgränserna.
Våra långsiktiga projekt löper på och

Nordens största leverantör av begagnade bildelar
Nordens största leverantör av begagnade bildelar

Att långsiktigt arbeta tillsammans med
många aktörer såväl nationellt som internationellt ger möjligheter till utveckling.
håller tidsschemat, vi kommer att kunna
rapportera om dessa i kommande nummer av Nordisk Bilåtervinning.
Att långsiktigt jobba tillsammans med
många aktörer såväl nationellt som internationellt ger god insikt, kunskap och möjligheter till utveckling. Det här arbetet
kommer att presenteras i vår tidning.
Det finns många saker att glädjas åt
inom branschen och som alltid kommer
sol efter regn, så även för oss och vår
bransch.
Jag vill passa på att tillönska alla en trev-

347.314
345.392
bildelar
bildelar

lig sommar. Ni som tar semester, gör något
som ni inte gör till vardags, så får ni en ny
spännande upplevelse att berätta om.
Med goda sommarhälsningar
Michael Abraham
Förbundsdirektör
Ps. Glöm ej att boka den 5-6 oktober för
halvårsmötet, som kommer att gå av stapeln i härliga Jämtland och dess huvudstad
Östersund. Väl mött!

pålager
lager idag!
på

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som är företagsspecifik.
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

Telefonförsäljning öppen måndag-torsdag 7-20, fredag 7-17
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Trevlig sommar
önskar redaktionen
för Nordisk Bilåtervinning

SV

Fördelaktiga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström,
0706-447213 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.
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar
Månsson, 010-456 78 49 eller gunnar.mansson@traningpartner.se.
Gynnsamma inköpskostnader av däck: Kontakta
Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@fighter.se
Lönsamma inköpskostnader av Diesel:
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller
ann.maurin@okq8.se.

RVINNARES

Branschförbund sedan 1961
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

Kranvägen 7
776 33 Hedemora
Kranvägen
7
hedemora@atracco.se
776
33 Hedemora

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

hedemora@atracco.se

4

nordisk bilåtervinning 3 · 2013

Telefon:
08-711
26 40
Fax: 08-711
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Kvinnliga nätverket

Retorikexperten Petra Garnås på kvinnliga nätverket

”Rösten och kroppsspråket är viktigt”

Retorikexperten Petra Garnås tipsar deltagarna i SBRs kvinnliga nätverk om hur de ska göra sig
hörda och våga ta plats ”i en manlig bransch bland skräniga karlar”.
– När man talar med män ska man använda sig av korta meningar och vara väldigt tydlig, förklarar
hon till åhörarnas stora förtjusning.

N

ej, det kvinnliga nätverket ägnar
sig inte åt att göra sig lustiga på
männens bekostnad. Tvärtom,
här finns en stor vilja att förstå och kunna
samarbeta med det motsatta könet. Frågan
är om viljan är ömsesidig.
– Vad brukar männen säga när du är ute
och föreläser för dem om manligt och
kvinnligt språk? undrar en av deltagarna.
Petra Garnås ler.
– Tror du verkligen att män efterfrågar
föreläsningar om manligt och kvinnligt
språk?
6
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Män och kvinnor har olika syften med sitt
språk. Skillnaden är också att män oftare
avbryter den de pratar med.
Det finns många anledningar till att
Carina Hagström-Kihlberg, vice ordförande i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, tyckte att kvinnorna inom SBR
behöver ett eget nätverk. Ett kvinnligt nätverk som blev succé redan vid första träf-

fen. Nu är det dags för andra träffen och
ryktet har spridit sig. Första gången träffades 15 kvinnor, den här gången är 25 på
plats för att umgås och byta erfarenheter,
lyssna på föreläsningar om retorik och
gruppdynamik samt åka båt på Mälaren

Petra Garnås är sångerska och retorikexpert. Rösten och kroppen är hennes verktyg både när hon
sjunger och håller föredrag.

och njuta av en härlig sommarbuffé.
Alice Chylenski-Westberg skulle egentligen ha åkt på en Tysklandstur med väninnorna den här helgen.
– Men jag skulle aldrig missa en träff
med det kvinnliga nätverket, säger hon.
Väninnorna får klara sig utan mig.
Männen som läser om det kvinnliga
nätverket ser kanske framför sig hur kvinnorna pratar och pratar. Men då har de fel.
Petra Garnås avlivar myten om att kvinnor
pratar mer än män. Kvinnor och män pratar exakt lika mycket varje dag. 16 000 ord.
Däremot har de olika syften med sitt språk.
– Män sprider information på ett resultatinriktat sätt, berättar Petra. Kvinnor är
mer sociala och vill dra in alla i samtalet.
Gemenskap är ett viktigt ledord för kvinnligt samtal. En annan skillnaden är också
att män oftare avbryter den de pratar med
än kvinnor.
Gemensamt för män och kvinnor är att
de allra flesta, utom Carina HagströmKihlberg på Allbildelar och några få till,
tycker att det är obehagligt att tala inför
andra. Faktum är att många hellre dör än
ställer sig inför en publik och pratar.

– En undersökning visar att det vi är
mest rädda för av allt är att tala inför andra,
berättar Petra. Döden kommer på andra
plats. Det betyder att på en begravning
skulle vi hellre ligga i kistan än att hålla
minnestalet.
Enligt Petra är vi obekväma för att vi
saknar kunskapen och inte har fått möjlighet att öva.
– Ingen springer Marathon utan att först
träna. Det krävs förberedelser. Samma sak
gäller för retoriken.
Förr eller senare hamnar de flesta i en
situation där de måste tala inför andra. Då
gäller det att fråga sig vad man vill säga och
varför man vill säga det.
– Ett enkelt tips är att alltid tänka på syftet med det man vill säga. Det är också bra
att förbereda sig väl, till exempel genom att
skriva ner några punkter att utgå ifrån. Till
sist bör man tänka på framförandet. Hur
man framför det man vill säga, rösten och
kroppsspråket kan lyfta ditt budskap. Och
om man har ett engagemang i det man pratar om blir man mer övertygande.
Vi ska inte heller vara så tuffa mot oss
själva.
– Varför är vi inte lika snälla mot oss

själva som mot andra? frågar Petra Garnås.
Ett tips är att försöka avdramatisera rädslan
att göra bort sig och tänka att man ska våga
bjuda på sig själv istället.
Själv börjar hon sin föreläsning med att
kliva in och börja sjunga Gloria Gaynors ”I
will survive” som börjar ”first I was afraid,
I was petrified…”
– Det var jag första gången jag klev upp
på en scen för att sjunga, berättar hon. Jag
var 13 år och livrädd. Men jag vågade. Och
gissa vad, jag överlevde. ”I will survive”.
Agneta Trägårdh

Petra Garnås lär Carina HagströmKihlberg hur man ska hålla händerna
när man talar inför en grupp.
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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Kvinnliga nätverket

”En grupp
måste ha
en tydlig
ledare”
Anna Öhrnell.

V

arje ny grupp som bildas går igenom
tre olika faser:

• Tillhörighet
• Rollsökning

8
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Avslappningsövningar är bra.

Lite uppmjukning av kroppen ger
starkare röst.

Anna Henstedt, Bil Sweden, Annika Hemlen och Jenny Arthursson.

Margaretha Jonsson, Caroline
Hägg och Ingrid Hägg.

Ingbritt Berg, Emma Hägg och Sara
Forsman.

Carina Hagström-Kihlberg, Camilla Fridell och Ingrid Berg.

ren ge stöd, coacha och vara en resurs för
att få medlemmarna att själva förstå vilka
beslut de ska ta.

– Konflikthantering är väldigt viktigt,
säger Anna Öhrnell, som själv började
arbeta som sjuksköterska, men som tröttnade på vårdapparaten och istället gick
över till att arbeta med ledarskap inom
försvaret.

hoppas att han eller hon ska få gruppen att
fungera. Men det som ofta händer är att
den personen istället tappar sin energi.
När en person inte fungerar i gruppen är
det viktigt att titta på varför det är så. Har
personen kanske fel arbetsuppgifter?
Anna Öhrnell menar att alla behöver
lära känna sig själva och förstå vilken personlighet man är.
– Först då kan man lära sig att förstå
andra. Och också förstå varför man retar
sig på vissa personlighetstyper.
Agneta Trägårdh

Varför fungerar olika grupper olika bra?
– Det beror på hur medlemmarna i gruppen
kommunicerar med varandra, förklarar Anna
Öhrnell, expert på gruppdynamik.

Om en grupp inte har en tydlig ledare
eller en ledare som är konflikträdd kommer man aldrig vidare till sista fasen.

• Öppenhet
– Först funderar man på om man vill tillhöra den här gruppen eller inte, säger
Anna Öhrnell. Man försöker lära känna de
andra i gruppen. I den här fasen är det väldigt viktigt att ha en ledare i gruppen. Alla
är avvaktande.
– Andra fasen är rollsökning. Då ifrågasätter vi vilken roll vi har i gruppen. Man
börjar tröttna på att vara snäll och vill känna sig kompetent och få inflytande i gruppen. Medlemmarna börjar ta egna initiativ

Glada nätverkande tjejer på väg mot en trevlig tur i Stockholms skärgård med M/S
Victoria.

och man tittar på hur man ska ha det i
gruppen.
I andra fasen börjar konflikterna att
poppa upp.
– Det bildas grupperingar inom gruppen och det är viktigt att konflikterna får
komma, men man måste ta tag i dem
direkt.
Först i tredje fasen börjar en grupp att
arbeta effektivt.
– Det är hit man vill komma, säger Anna

Öhrnell. Här känner vi samhörighet, vi
känner oss själva och varandra. Det gör att
vi kan vara öppna mot varandra och visa
känslor. Vi ger feedback som handlar om
sakfrågor. Visst kan det uppstå konflikter
även här, men de blir inte lika stora som
tidigare.
Ledarens roll är olika i de olika faserna.
– I den första fasen är ledarens roll att
skapa struktur och ge positiv feedback.
När man kommer till andra fasen ska leda-

I tredje fasen ska ledaren delegera och
vara en expertresurs. Gruppen är välfungerande och behöver ingen ledning. Ledaren ska se vad som händer i gruppen, om
någon till exempel har en för stor arbetsbelastning.
Om en grupp inte har en tydlig ledare
eller en ledare som är konflikträdd kommer den aldrig vidare till sista fasen.

Om en grupp inte fungerar i arbetslivet,
är det viktigt att göra förändringar.
– Det bästa är att splittra gruppen och
sätta in medlemmarna i nya konstellationer. Ofta gör man inte så, istället lyfter man
in en ny drivande person i gruppen och

nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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EGARAS Vårmöte i Norge

Jan Molberg, generalsekreterare i
NBF.

Bart Ebben, Henk Jan Nix och Marc
van den Brand, EGARA.

Paul Fox, ordförande i EGARA:

Tora Aasland, fylkesmann i Stavanger.

Erik Andresen, direktör i Autoretur.

EGARAs vårmöte i Stavanger

”Bra för vår värld att
bilåtervinnare finns”
– Det är bra för vår värld att ni bilåtervinnare finns.
Så hälsade Stavangers fylkesmann, alltså landshövding, Tora Aasland
medlemmarna i EGARA välkomna till Norges fjärde största stad.

T

ora Aasland pratade om det ansvar
vi alla har att lämna ifrån oss en
bättre värld än den vi tog över. Hon
passade på att hylla bilåtervinnarna som
gör en stor insats för miljön.
– Vi är stolta över att ha Knoks bildemontering, som är störst i Norge, här i Stavanger, sa hon bland annat.
Siri Sveinsvoll, som driver Knoks tillsammans med sin far Geir Sveinsvoll, och
som också sitter i EGARAs styrelse, förklarade att Norge har ett bra regelsystem vad
gäller bilåtervinning.,
– Det är viktigt för oss att myndigheter10
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na kontrollerar verksamheten och att vi
har en bra dialog.
EGARA är en paraplyorganisation för de
nationella bilåtervinningsförbunden i
Europa. Den här gången var det NBFs,
Norges Biloppsamleres Förbund, tur att stå
som värd för EGARAs vårmöte i Stavanger.
Ett möte som mest av allt liknade ett EU i
miniatyr. Här fanns representanter från
Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Polen, Holland, Frankrike, England,
Irland och Schweiz.
Pål Spillum, avdelningschef på det
norska naturvårdsverket Klif, berättade

om Norges miljöpolitik, som ett land utanför EU.
– Vi har liknande regler som i övriga
Europa. EU-direktivet har implementerats
genom deltagande i EEA. Man kan väl säga
att EU-direktivet är bättre lämpat för till
exempel Tyskland än för Norge, som är ett
litet land med stora ytor och avstånd.
Norge har en skrotpremie som gör det
enklare att få in alla skrotbilar. I dag samlas
98 procent av alla bilar in. Återvinningsgraden är 93,8 procent.
– Vi är nära återvinningsmålet på 95
procent från 2015.
NBF jobbar mycket aktivt för att få bort
oseriösa aktörer i branschen.
– Vi har landsomfattande inspektioner
då och då, berättar Pil Spillum. För 20 år

sedan hade inte demonteringsbranschen
det bästa rykte, men det har förbättrats
avsevärt. Hanteringen har blivit mycket
bättre, även om det alltid finns plats för
förbättringar. I dag är det en majoritet av
demonteringarna som inte släpper ut några miljöfarliga vätskor, de har hårdgjord
yta och samlar upp olja och andra vätskor
och de sorterar ut det miljöfarliga avfallet.
– Det vi har sett är en del brister i de
administrativa rutinerna.
Pål Spillum pratade också om utmaningarna inför framtiden, bland annat
med flera elbilar och mer plast istället för
metall i bilarna.
– Frågan är om man ska öka återvinningen genom en utökad demontering
eller genom så kallad post shredder, alltså
efterbehandling av olika fraktioner från
fragmenteringen. Vi kommer att samarbete med både demonteringsbranschen
och bilimportörerna för att hitta svaret på
det.
Alltså precis det som det svenska Mistraprojektet ska titta närmare på.
Erik Andresen, direktör för Autoretur,
som ägs av BIL, de norska bilimportörernas förbund, fanns också på plats på EGARAs vårmöte.
Autoretur startades 2007 för att ta hand
om producentansvaret.
– Det var en svår övergång från det tidi-

Pål Spillum, avdelningschef på Klif.

EU-direktivet är
bättre lämpat för
Tyskland än för
Norge.
gare statliga systemet till producentansvaret, berättar han. Vi hade problem med att
få kontrakt med demonterarna. Men efter
bra diskussioner med NBF fick vi slutligen
till ett avtal i maj 2007. Därmed var alla
demonteringar en del av det nya systemet.
Under finanskrisen gick skrotpriserna
ner.
– Vi försökte hitta nya långsiktiga lösningar med de båda huvudoperatörerna
Bilgjenvinning AS och Veolia AS som
garanterade bilåtervinnarna en förtjänst,
speciellt när metallpriserna inte täckte
kostnaderna för sanering och demontering.
Autoretur införde en säkerhetsmodell
för låga metallpriser. Det betyder att Autoretur betalar mellanskillnaden när metallpriserna blir för låga.
– Vi har olika nivåer och tycker att det är
en bra modell.
Norge har elva olika fragmenteringsanläggningar.
– Vi har dubbelt så många som Sverige
på hälften så många demonteringar.
Drygt 20 procent av all fragmentering i

Siri Sveinsvoll, styrelseledamot i
EGARA.
Norge är ELV-bilar.
– Vi har ett väldigt bra nätbaserat rapporteringssystem som är kopplat till det
statliga bilregistret i Norge. Fragmenteringarna rapporterar in de karosser de tar
emot och demonteringarna rapporterar in
allt miljöfarligt avfall.
Just nu håller Autoretur på att förhandla
fram nya avtal som ska gälla från den 1
januari 2015.
– Vi står inför stora utmaningar för att
kunna nå 95 procents återvinning till 2015,
säger Erik Andresen. Det är viktigt att
kunna möta alla krav från myndigheterna.
Vi behöver ett nationellt nätverk för att
kunna samla in bilarna, vi behöver ny teknik och ett fungerande kvalitetssystem.
På EGARAs styrelsemöte diskuterades
bland annat problemet med illegala
demonteringar. Medlemmarna uppmanades att skicka sina klagomål till EU-kommissionen, eftersom det är enda tillfället
att få EU-parlamentet att fokusera på problemet.
Under det två dagar långa mötet i Stavanger hann deltagarna också med ett
besök på Knoks bildemontering (reportage i nästa nummer av Nordisk Bilåtervinning) samt en trevlig båttur i Lysefjorden.
Självklart blev det också ett studiebesök på
Norska oljemuseet.
Agneta Trägårdh
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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EGARAS Vårmöte i Norge

Skrotpremien höjs i Norge

Sverige är ett
avskräckande
exempel
Den 1 juli i år höjs skrotpremien i Norge från 2 500 till 3 000 norska kronor.
– Det har förts diskussioner om att ta bort den helt, säger Tor Alm, ordförande för NBF, Norges Biloppsamleres Forening. Men jag tror att de norska
myndigheterna har sett hur det har gått i Sverige och blivit avskräckta.
Här har vi väldigt lite bilar i skogen.
Tor Alm, ordförande i NBF, och Leiv Magne Larsen, vice ordförande i NBF.

N

BF har jobbat hårt för att skrotpremien, vrakpanten, ska få vara
kvar. Och nu får den inte bara
vara kvar, den höjs.
– Den brukar höjas med 500 per år, säger
Leiv Magne Larsen, vice ordförande i NBF.
Men det här är första gången den höjs mitt
i året.

I Norge samlas 98 procent av alla skrotbilar in. Det kan jämföras med Sverige där
det finns cirka 1 miljon avställda bilar som
aldrig blir skrotade.
Trots det har de norska demonteringarna haft svårt att bli av med gamla fördomar. NBF arbetar ständigt för att förbättra
branschens rykte.
– Tyvärr finns det oseriösa svartskrotar
som svärtar ner ryktet för de seriösa
demonteringarna, säger Leiv Magne Larsen. Vi jobbar aktivt för att myndigheterna
12
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ska stänga svartskrotarna. Vi har haft möte
med landshövdingarna, naturvårdsverket
och andra myndigheter.
När tidningarna i Norge har skrivit om
demonteringsbranschen har det ofta varit
olagligheter i samband med svartskrotarna som har lyfts fram.
– Det har varit ett problem, säger Tor
Alm. Därför har vi jobbat väldigt målmedvetet för att få in positiva nyheter från
branschen i media, både tidningar och TV.
Något de också har lyckats med.
Tor Alm och Leiv Magne Larsen efterlyser
hårdare tag från myndigheternas sida i
Norge.
– Det är ett bekymmer när vi ser hur
vissa anläggningar tar emot bilarna och
kör dem rakt i fraggen. Vi menar att det är
helt i strid med ELV-direktivet.
Det norska förbundet kämpar för hår-

dare krav på återanvändning.
– Vi tycker att det borde finnas krav på
att en viss procent av bilen ska återanvändas. Om bilarna inte återanvänds kommer
det på sikt att bli svårt att få tag på begagnade delar.
I Norge har två huvudoperatörer ansvaret för insamling av skrotbilar.
– De har i princip delat upp landet mellan sig, säger Tor Alm. Konkurrensen är
obefintlig. Därför ser vi det som väldigt
positivt att sju olika aktörer nu har sökt om
att få bli huvudoperatör. Vi vill ha minst tre
olika aktörer, helst alla sju.
Demonteringarna tecknar avtal med
en av aktörerna, som sedan sköter all logistik med frakter och transporter.
– Det är ett väl fungerande system, säger
Leiv Magne Larsen. Vi har ett väldigt bra
samarbete med Autoretur. Det har blivit

otroligt bra sedan Erik Andresen började.
Han är väldigt lätt att prata med, han ser
inga problem bara lösningar. Och det är
väldigt viktigt i den process vi har varit i.
Avtalen är femåriga och 2015 är det dags
för nya avtal.
Fler och fler demonterare söker medlemskap i NBF, som i dag har cirka 70
medlemmar.
– De som står utanför NBF har svårt att
få rätt information.
I ett led att höja standarden inom branschen funderar det norska förbundet på
samma krav som det svenska har infört,

Vi i NBF tycker att det borde finnas krav
på att en viss procent av bilen ska återanvändas.
nämligen att alla medlemmar ska vara certifierade.
– En liknande branschcertifiering som
SBR har kan vara en väg, säger Tor Alm
och Leiv Magne Larsen.
NBF arbetar också för att få deras medlemsföretag att införa Direct bildelsgaranti.
– Demonterarna har varit tveksamma

eftersom de generellt har få reklamationer,
men vi tror på garantin som ett sätt att bli
proffsigare. Kunderna känner trygghet när
de köper delar där försäkringsbolagen ställer garantin.
Agneta Trägårdh

nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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Gränsöverskridande avfall

Fel lastad container.

Rätt lastad container.

Trasig startmotor.

Hel startmotor.

Eva Gullqvist och hennes kollega inspekterar en container.

Informationsdag hos länsstyrelsen

”Fungerande bildelar är inte avfall”
Fungerande bildelar är inte avfall, även om de kan se slitna ut ibland.
Det förklarade SBRs VD Michael Abraham när Länsstyrelsen i Västra Götaland bjöd in till en
informationsdag kring export av begagnade varor.

A

nledningen till informationsdagen är att myndigheterna har
problem med fel lastade containrar. Ibland är varorna trasiga redan när
de lastas och ibland går de sönder för att de
packats fel.
– Jag upplever att det finns en kunskapsbrist kring reglerna runt export av begagnade bildelar kontra avfall, säger Eva Gullqvist, länsmiljöingenjör på länsstyrelsen i
Västra Götalands län.
Hon är en av de personer i landet som
har jobbat längst med frågor rörande
gränsöverskridande avfall och hon har
stoppat åtskilliga containrar under årens
lopp.
Många containrar med begagnade bildelar exporteras till Afrika. Delar som inte
fungerar klassas som avfall eller farligt
avfall och får inte exporteras. Där är myn14 ›|nbå
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Michael Abraham, SBRs VD, berättade om förbundets miljöarbete.

ska packas så att den är hel och felfri även
när den kommer fram. Det är ett krav som
förbundet ställer sig bakom. Om till exempel en motor har ett hål i blocket, får den
inte säljas som en reservdel. Däremot kan
det finnas delar i motorn som kan säljas,
men då måste de demonteras innan de
säljs. Vi ska inte öka på miljöförstöringen i
världen. Istället vill vi arbeta tillsammans
med länsstyrelsen för att förhindra att
någon skor sig på avfall och skitar ner i
utvecklingsländerna.
Under informationsdagen pratade man
bland annat om export av bilar, begagnade
bildelar, däck, batterier och kylskåp. Och
man diskuterade vad som ska klassas som
avfall.

digheterna och SBR helt överens.
– En bildel ska vara användbar, hel och
felfri, säger Michael Abraham. Och den

Michael Abraham berättade om SBRs
miljöarbete och de krav som ställs på förbundets medlemmar. Han visade också

bilder på både fungerande och icke fungerande bildelar. Ibland kan det vara svårt för
inspektörerna att se skillnad.
– Det finns gamla slitna reservdelar som
fungerar, förklarade Michael Abraham.
Då är det varken avfall eller farligt avfall.
Det är råvaror.
Eva Gullqvist har varit med om att öppna containrar där det rinner ut olja överallt.
– I dag ser det ofta bättre ut, säger hon. Vi
brukar se skillnad på om delarna kommer
från en demontering som är auktoriserad
eller inte. En motor från en auktoriserad
demontering är ofta uppmärkt med årsmodell och att den är testad och okej.
Något som underlättar för oss när vi till
exempel kontrollerar om motorer i en container fungerar. Det ska även finnas en faktura som talar om var delarna är köpta och
att de fungerar. När vi hittar delar som det
inte finns några papper på kan man misstänka att de kan vara svartskrotade. Finns
det inga fakturor på inköpet så får delarna
inte exporteras. Det är exportören som har
bevisbördan.
Eva Gullqvist önskar att alla auktoriserade demonterare alltid skulle märka upp

En bildel ska vara användbar, hel och felfri. Och den ska packas så att den är hel
och felfri även när den kommer fram.
motorer och växellådor.
– Då skulle vi direkt se om delarna kom
från en auktoriserad demonterare och inte
från en svartskrot På sikt skulle det göra
det svårt för svartskrotarna att exporterabildelar som är olagligt skrotade.
Michael Abraham tycker att det är en
bra idé som förbundet kan ställa sig bakom.
Eva Gullqvist är mycket nöjd med
dagen.
– Jag tror att alla tyckte att de fick lära sig
mycket, säger hon. Michael Abrahams presentation av SBR och förbundets arbete var
mycket intressant. Det är väldigt viktigt att
förbundet finns. Framförallt är det viktigt
för demonterarna att det finns. Synd att
inte alla auktoriserade demonteringar är
medlemmar. Det skulle kännas mycket
tryggare för oss, eftersom vi då skulle veta
att de fick all viktig information.

En av deltagarna på informationsdagen
var Annika Gustavsson på Mölndals bildemontering.
– Det var en intressant dag, säger hon.
Ibland har vi väl känt att myndigheterna
sitter på makten och vi på kunskapen om
vad som är en reservdel och vad som är
avfall, men jag tyckte att jag märkte en vilja
till samförstånd.
– Jag är imponerad av Michael Abraham
som verkligen vet vad han pratar om. Här
gjorde förbundet en stor insats. Han visade
hur långt vi har kommit med miljöarbetet
och tog upp att vi alla har en tredjepartscertifiering. Jag hoppas att det får någon
effekt.
– Om kravet på certifiering även skulle
ställas på alla som får en auktorisation tror
jag att många av problemen med både
svartskrotar och illegal export skulle försvinna.
Agneta Trägårdh
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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Ledarskapskurs

Ledarskapskurs  hos Training Partner

”En bra chef kan lyfta medarbetaren”
Demonterarna är på kurs hos Training Partner för att lära sig bli bra chefer.
De får arbeta två och två.
– Nu ska en av er berätta om det mest fantastiska ni varit med om i livet,
instruerar kursledaren Claes-Göran ”Myggan” Wallin. Och den andra ska
vara helt ointresserad.
Övningen visar precis hur en bra chef inte ska agera.

D

Claes-Göran Wallin

et blir många glada skratt under
de två kursdagarna. Många
känner igen både sig själva och
chefer de haft i de många exemplen som
ges, både goda och dåliga.
– Kursen handlar om att du som ledare
ska lära dig att möta medarbetaren där han
eller hon är i uppgiften, beroende på kompetens och engagemang i uppgiften, förklarar Claes-Göran ”Myggan” Wallin.
En dålig ledare förstör, en bra ledare kan

lyfta medarbetarna. Kursen, som heter
Blanchard Situationsanpassat Ledarskap
II, lär deltagarna att delegera, instruera,
coacha och stödja sina medarbetare på ett
sätt som skapar kompetens och engagemang.
– Om jag har en medarbetare som är
självgående och jag sedan kommer och
lägger mig i, kollar och korrigerar, inte
bara en utan flera gånger så tappar den
medarbetaren motivationen. Om jag istället berömmer och behandlar medarbetaren som en kompetent och engagerad person, kommer den personen istället att må
bra och prestera ännu bättre. Vilket i sin
tur leder till ökad vinst för företaget.
Det handlar alltså om att se vilken kompetens de olika medarbetarna har.
– Vi säger att man måste ställa diagnos,
även om det låter lite sjukligt, säger ”Myg-

Avgasslangvindor med
slang och avgasmunstycke.
Från 8 200:- + moms.
Även avgasslang i olika
dimensioner och längder.

gan”. Man ska inte lägga tid på att instruera
en kompetent, engagerad och motiverad
medarbetare. Den tiden kan man istället
lägga på den som behöver hjälp.
”Myggan” Wallin har ett förflutet inom
idrottsvärlden. Han har arbetat som
idrottslärare och som landslagschef för
svenska hockeylandslaget.
– Inom idrotten får man snabb och tydlig feedback, säger han. Men principerna
för ledarskap är desamma inom näringslivet och överallt. Vi är alla ledare, som för-

Sara Forsman, Norrbottens Bildemontering, är nöjd med kursen.

äldrar, vänner och medarbetare.
Claes-Göran ”Myggan” Wallin ger
exempel på en förälder som kommer hem
efter jobbet och den lilla dottern eller
sonen kommer springande för att visa en
teckning.
– Vänta lite, jag ska bara… Känner ni
igen er? Istället för att ta den lilla stunden
och titta på teckningen och se och bekräfta
barnet. Det tar inte lång stund, men betyder så mycket. Och det är precis samma
sak med medarbetarna. Se och bekräfta
dina medarbetare. Då växer de. Det är vik-

tigt att hela tiden ge beröm.
Deltagarna är mer än nöjda med kursen.

Erik Romantschicz från Sollentuna
Bildemontering lyssnar på Malin
Lundstedt från Training Partner.

Linus Forsman, Ådalens, jobbar tillsammans med Caroline Hägg och
Kent Johansson.

Proffs på begagnade bildelar

– Vi känner oss väldigt entusiastiska,
säger Sara Forsman från Norrbottens Bildemontering. Det är utvecklande att bolla
tankar med varandra. Jag tror att vi alla
kommer att tänka och agera annorlunda
mot våra medarbetare när vi kommer
hem.
Agneta Trägårdh

Sundsvalls Bildemontering AB

Vi har även ett stort utbud av nydelar

Erbjudande Ikotec mobillyft
Lyftkapacitet 2 500 kg
Erbjudande pris: 13 985:- + moms

Bromsskivesvarv för svarvning av bromsskivan på plats utan att ta den av skivan.
Suverän svarv till de flesta bilmärken.
Bra med tillbehör, automatsvarvning.
Art nr 37-2098
Introduktionspris: 25 985:- + moms

Blocknyckelsats 6-32 mm
985:- + moms
Art nr 1200-9912
Obegränsad tids garanti

HÄGGS.se

0652-565000

Ikotec lyftkapacitet 4 500 kg
Art nr 1151-MK6-1
Erbjudande pris: 17 950:- + moms

Ekenäsvägen 7, Sundsvall
Telefon 060 53 78 90

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

Vi har VTN billyftar – Nordlift billyftar – Gronh billyftar
se mer på www.toolstrading.se
Tigersåg luftdrive
6 500:- + moms
Art nr 78-SF-13V

Hos oss finner Ni Velyen Istgobal
billyftar och reservdelar.

Egna agenturer och import direkt från tillverkare
Återförsäljare – kontakta oss för mer info.
Verkstäder – finner ni inte produkterna hos din lokala reservdelsbutik, kontakta oss direkt!

16
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Vi har nu två olika skivbromssvarvar
som används på plats av fordonet.
Intruduktionspris: 20 985:- + moms
Art nr 37-1985

www.toolstrading.se
www.partytent.se
Scandinavian SCTT
070 591 84 68
08 500 23 609

Grossisten för glasmästerier och märkeshandel
• Stenskottsreparationer
• Rep.borttagningar utan optisk brytning
• Huvudstrålkastarsystem där vi ersätter gamla
coatingen med ny och lämnar 2 års fabriksgaranti
GlasWeld System AB
Tel: 054-53 02 27 • Fax: 054-53 00 27
www.glasweld.se • e-post: esbjorn@glasweld.se

nordisk bilåtervinning 3 · 2013

›|nbå

17

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse
Både VD och styrelsen i ett bolag
riskerar att bli personligt betalnings- och straffansvariga om
något går fel. Därför erbjuder nu
Söderberg & Partners en VD- och
styrelseansvarsförsäkring för SBRs
medlemmar, en så kallad VDSförsäkring.

D

et finns många avskräckande
exempel på styrelseledamöter
som blivit personliga betalningsansvariga. Även i ideella föreningar. Till
exempel styrelsen i en bostadsrättsförening som nekade en av bostadsrättsinnehavarna att sälja sin lägenhet till en spekulant. När lägenheten så småningom såldes
var det till ett lägre pris, 800 000 kronor
mindre än vad tidigare spekulant bjudit.

Bostadsrättsinnehavaren stämde styrelsen
och det sluade med att styrelseledamöterna fick ett personligt skadeståndsanspråk på 800 000 kronor.
Styrelseledamöterna kan också bli personligt ansvarig för uppkomna skulder i
bolaget. Till exempel om hälften att företagets kapital är försvunnit och styrelsen inte
beslutar att upprätta en kontrollbalansräkning eller driver företaget vidare trots att
det inte finns tillräckligt eget kapital.
– I dag är det vanligt att företagen betalar
för en försäkring som skyddar VD och styrelsen om något händer, säger Stefan Ehn
på Söderberg & Partners. Eventuella processer tenderar att bli både utdragna och
kostsamma. Och oavsett utgången brukar
man initialt få stå för sina egna rättegångskostnader.
Söderberg & Partners kommer att skicka

ut en offert till SBRs samtliga medlemsföretag. Premien styrs av företagets omsättning.
– Tack var en samlad upphandling får
SBRs medlemmar ta del av köpkraften från
många företag med samma behov som ett,
säger Stefan Ehn. Det betyder mycket förmånliga villkor.
Den som snabbt vill ha en offert kan själv
ta kontakt med Söderberg & Partners.
– När offerten kommer är det bara att
betala premien om man tycker att försäkringen är viktig, annars kan man bortse
från erbjudandet, säger Stefan Ehn.
Den som vill läsa mer om SBRs medlemsförsäkringar kan gå in på www.sbrforsakring.se.
Agneta Trägårdh

Både VD och styrelseledamöter kan bli personligt ansvariga för fel och brister i bolaget. Något som kan bli
kostsamt.

®

När begagnat
inte räcker hela vägen.
Vi har delen du söker!

1

Vårt servicekoncept
diagnos

Snabbtesta
skicket på
automatlådans olja.

Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som
förser bildemonterare med nya bildelar.

2

rengöring

Effektiv rengöring när oljan
varit mycket
sliten.

3

oljebyte

Effektivt och
säkert byte med
spolmaskin och
universal-ATF.

4

optimering

Optimering av
olja för bilar som
belastas lite
hårdare.

Kontakta oss på 036-31 17 70. www.galwin.se

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

WWW.ASKENGREN.SE
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Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

0300 - 74 220

4000 nöjda verkstadskunder i Norden sedan 1983!

Utbildning om
aUtomatlådor
– bättre kundservice och bättre lönsamhet!

21 maj
28 maj
29 maj
4 juNi
3 sept
4 sept
5 sept
12 Nov
13 Nov

ÖstersuNd
Gävle

14 Nov
26 Nov

suNdsvall
stockholm

sÖdertälje
GÖteborG

anmäl
dig nu
!
s

luNd
GÖteborG
jÖNkÖpiNG

ales@h
ellst
eller rin en-o.se
0300-7 g
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luleå
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Vi har renoverade
utbytesenheter i lager!
Vä xe ll åd

or

ro bot-/h

yd ra ul de

l

m oto re r/

to pp lo ck

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se

Varbergsv. 416, 439 73 Fjärås
www.hellstenab.se
Ann 190x130_NB130409.indd 1

Utbytes i lager. DSG,
manuell, automat,
CVT mm.

Till växellådor i Nissan, Renoverade utbytesRenault och Opel.
motorer. Fabriksnya
topplock.
2013-04-11
14.34
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Familjedag på Välsta
Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

fenix5

www.olanders.nu
*SEDA
Drain Tower Singel

NU i luften

World leading in
hnology
vehicle drainage tec

*DEnnA STATion DränErAr
SAmTligA väTSkor från Elv:
• Bensin/Diesel/E85
• Spillolja
Pris från:
• Kylarvätska
sEK
• Spolarvätska
150.000
• Bromsolja

Telefon 036-311 692
www.pcsupport.nu

Din bilskrot på nätet
Albin och Anton Basth på familjedagen.

Melvin Magnusson kör
el-driven minibärgare med
pappa Kim.

Familjedag på Välsta
Bildemontering

Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen
hämtas hos dig och transporteras till
en Bilretur ansluten bilåtervinning.
Busenkelt

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.

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

NORRKÖPING
011-495 40 00
www.karstorp.com

www.skrotabilen.se

Familjedagen på Välsta Bildemontering har blivit en tradition. Då går alla
man ur huse för att fynda på loppis och äta kolbullar. Alla från 94-åriga
Stina Holmsten till lille Melvin 1,5 år.

En miljövänlig kombination
av tryck, värmE och kEmi

V

• Arbetar snabbare än konkurrerande
maskiner på marknaden.

älsta Bildemontering kallar sig
själva för Hälsinglands trevligaste
bildemontering.
Den startades 1989 och drivs i dag av Pär
Bryngelsson.
För tre år sedan arrangerades den första
familjedagen på demonteringen. Något
som uppskattades mycket i den lilla orten
strax norr om Hudiksvall.
– Vi tömmer bilverkstaden och ställer in
bord där vi har loppisen, berättar Anette
Bryngelsson, som sköter Välsta Bildemontering tillsammans med maken Pär.

Den här gången visades veterantraktorer
från DMV och barnen kunde åka minibärgare från Assistanskåren/Hudiksbärgar’n.
Polisen visade hur deras ledarhund jagade
bovar som smög mellan skrotbilarna.
– Det är mycket jobb, men väldigt roligt
och uppskattat, säger Anette och berättar
att nästa år blir det något alldeles extra. Då
firar demonteringen 25-årsjubileum.
Michael Abraham, VD för SBR, är imponerad av allt arbete som Välsta Bildemon20
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tering lägger ner, både på sin anläggning
och på att ordna en trevlig dag för bygden.
– Från förbundets sida tycker vi att det är
ett väldigt bra initiativ av en bildemontering att visa sin anläggning ur en miljöaspekt med återanvändning och återvinning,
så att folk förstår skillnaden mellan en certifierad demontering, som följer de regelverk som finns, och de som bara håller på
med bilskrot.

• Smådelstvätten har överlägsen prestanda
som rengör där en automatisk maskin inte
kommer åt.

• Förbättrad användarsäkerhet som minskar
exponeringen av skadliga kemikalier.
• Reducerar användandet av farliga kemikalier samt avgifter för farligt avfall.
KontaKta oss för gratis test av masKinen • ring 08-613 71 45

Fredrik Basth steker kolbullar. Han
steker fläsk och bacon och häller
sedan på en pannkakssmet.

Sverige: Linjalvägen 9-11, 187 66 Täby
Danmark: Industribuen 7E, 2635 Ishöj, Tel: +45 43 56 60 69
www.kernitelubrication.com

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

Godisregnet var uppskattat av både
små och stora besökare.

Byborna går man ur huse för att vara
med på familjedagen.

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192
541 33 SKÖVDE
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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I blickpunkten Returbilen Örebro

FOLKFEST

när Returbilen invigdes i Örebro
Invigningen av Returbilen i Örebro blev en folkfest. Över 300 kunder väntade på att grindarna skulle
öppnas. Längst fram stod Jan Olav Sinnes, Merete Sinnes, Geir Askim och Liv Oddny Aarnes från
Norge. De startade klockan tre på natten och har åkt 80 mil för att fynda bildelar.

Jan Olav Sinnes och Merete Sinnes från Norge åker på
invigningen av varje ny Returbilen-anläggning.

D

Susanne Kuusemaa kommer släpande på ett helt avgassystem.
22
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et visar sig att norrmännen har en egen liten fan club för
Returbilen. Liv Oddny Aarnes drar upp byxbenet och
visar att hon har tatuerat in dödskalle-loggan. Till Patrik
Bjurhovds stora förtjusning.
– De är med varje gång en ny Returbilen invigs, berättar han.
Returbilen i Örebro är den sjunde i ordningen. Först ut var
Malmö.
– Vi pressade många bilar där det satt kvar bildelar, säger Patrik
Bjurhovd, som driver Harrys Bilskrot i Malmö och som var den
som startade Returbilen. Istället för att bygga upp ett stort lager
bestämde vi oss för att starta en självplock, sänka priset på delarna
och skapa en enhetlig prislista för de olika delarna. Ett pris för en
dörr, ett för en generator och så vidare. Det spelar ingen roll om
delen sitter på en Fiat eller på en Bentley. Priset är detsamma. Vi
byggde upp prislistan efter vad folk köpte och den har sedan fortsatt att växa.
Priserna ligger på tio procent av nydelspriset.
– Så billiga delar kan vi inte hitta i Norge, säger Jan Olov Sinnes. Sist köpte jag en skinnklädsel till en Volvo för 800 kronor på

Om kunden plockar själv kan vi
ha lägre priser på sådant som vi
normalt inte demonterar själva.
Returbilen. Den kostar 10 000 hemma i Norge.
När grindarna öppnas klockan 10.00 rusar folk in med verktygslådorna i högsta hugg. Det gäller att hinna skruva loss så
mycket som möjligt under de första två timmarna då allting är
gratis.
Mikael Johansson, som äger Örebro Bildemontering, ser sig
omkring och ler. Trots att del efter del bärs ut från området utan
att han får en krona.
– Det är ett bra sätt att sätta namnet på kartan och få folk att

komma hit och se vilket fint koncept det är, säger han. Ju fler grejor de släpar ut, desto bättre bevis på att vi har bra reservdelar.
På invigningen står drygt 300 bilar uppställda på det 7 000
kvadratmeter stora området, som ska ökas ut med ytterligare 5 000
kvadrat i augusti.
– Efter semestern räknar vi med att ha 450 – 550 bilar. Med den
volymen har man lite att välja på.
Det kommer också att finnas portabla motorlyftar för att underlätta för kunderna att demontera motorer.
Örebro Bildemontering skrotar cirka 2 000 bilar per år.
– Det är kostsamt att demontera en bil. Om kunden plockar
själv kan vi ha lägre priser på sådant som vi normalt inte demonterar själva. Det är ett bra sätt att öka återvinningen.
Hela området för Returbilen är nytt.
– Vi har köpt till mark, berättar Mikael.
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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I blickpunkten Returbilen Örebro

Hela gänget bakom Returbilen kom till Örebro.

Långväga gäst.

Hans svärson Tommy Sjölund är svettig efter att ha sprungit
runt och skruvat loss delar på order av svärfar.
– Det var jobbigt, men samtidigt bland det roligaste jag
någonsin har gjort, säger han och stärker sig med den gratis
korven och drickan, som Returbilen bjuder på.

Den här gruppen från Litauen kämpade i sitt anletes svett och fick ihop flest delar.
är nybyggd. Den är byggd som en
»slussÄvenför kundmottagningen
att minskar riskerna för stölder.
– Men allting är så billigt att det inte är någon idé att stjäla, säger
Mikael.

Returbilen drivs som en franchisekedja, där varje bildemontering betalar för en central marknadsföring, hemsida och prislistor.
– Vi märkte direkt att behovet fanns, det blev helt enkelt succé,
säger Patrik Bjurhovd. Det har inte varit svårt att hitta samarbetspartners, det är bara i Stockholm och Göteborg som demonteringarna inte har tillräckligt mycket mark för Returbilen. Allting
som demonterarna betalar går direkt tillbaka in i systemet i form
av marknadsföring. Det betyder att vi har 1,5 till 2 miljoner i
marknadsföringsbudget. Vi ses minst en gång om året och har
jäkligt roligt när vi ses.
Och det är inte så svårt att tro när man ser hur gänget runt
Returbilen bjuder på sig själva. De är alla klädda i tyrolerkläder.
Patrik Bjurhovd själv har lederhosen, alltså kortbyxor i mocka

Alice Chylenski-Westberg, som ansvarar för
marknadsföringen av Returbilen, tillsammans med
Mikael Johansson, Örebro Bildemontering.
24 ›|nbå
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Alla som åker härifrån
kommer att berätta för sina
kompisar om vilka fynd de
har gjort.
med hängslen och jägarhatt.
– Det är kläder jag brukar ha på mig när jag jagar i Österrike,
säger han. Vi har ett nytt tema vid varje invigning. I Falkenberg
var vi nunnor.
För varje ny anläggning som har startat har omsättningen ökat
för de andra Returbilen-anläggningarna.
– Det finns ingen konkurrens mellan oss, säger Patrik Bjurhovd.
Vi stimulerar varandra. För att driva Returbilen krävs att man
skrotar cirka 1 000 bilar per år. Allting man säljer där är merförsäljning. Vi har ju redan köpt bilarna. Det kunderna plockar bort
väger kanske 50 kilo och gör inte mycket till skrotpriset. Vi säljer
dubbelt så många delar på Returbilen i Malmö som på Harrys.
Det råder febril aktivitet inne på Returbilens område. Susanne
Kuusemaa kommer släpande på ett avgassystem. Och fyra litauer
försöker att dra ut ett helt motorpaket genom grindarna.
Grindarna stängs klockan 12 av Johan Himberg på Örebro Bildemontering, dagen till ära utklädd till bödel. Därefter är det dags
för en prisutdelning. Patrik Bjurhovd delar ut pris till den som åkt
längst för att vara med på invigningen. De norska entusiasterna
får se sig slagna av en långväga besökare från Kongo Kinshasa.
Gänget från Lituaen har fått ihop mest delar. Och dyraste delarna
har plockats bort av bilmekanikern Johan Lundqvist från Ulricehamn, som har tagit med sig hela familjen för att få ihop så mycket delar som möjligt.
– Jag har bland annat fått ihop 14 bromsok, säger han nöjt. Jag
tar 400 styck för dem när jag reparerar bilarna, så resan hit har
betalat sig flera gånger om.

Frågan är vilka som är nöjdast här i dag. Kunderna som
sluppit betala eller arrangörerna, alltså Returbilen och Örebro
Bildemontering.
– Titta så glada alla är, säger Patrik Bjurhovd. Alla som åker
härifrån kommer att berätta för sina kompisar om vilka fynd de
har gjort. De blir de bästa ambassadörerna för Returbilen.
Agneta Trägårdh

Egen personal.

Johan Himberg.

Fakta
Returbilen startades 1 juni 1999 av Patrik Bjurhovd på Harrys
Bilskrot i Malmö. I dag ingår sju företag i franchisekedjan. De
ligger i:
Malmö
Kristianstad
Helsingborg
Storsund
Kungsåra
Falkenberg
Örebro

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se

Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år.
Bildelar för proffs!
Telefon 021-471 11 00
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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ÅDALENS VETERANBILSMUSEUM

Ådalens skrotar inte bara bilar

I sommar firar Veteranbilsmuseet 20-årsjubileum
Familjen Forsman på Ådalens skrotar inte bara bilar.
De bevarar också de fina exemplaren till eftervärlden.
I sommar firar Ådalens Veteranbilsmuseum 20-årsjubileum.

D

en 6 juli blir det fest på Ådalens veteranbilsmuseum med
bland annat Bosse Bildoktorn, men allting började egentligen redan 1957.
– Det var då mamma köpte en Chevrolet, årsmodell 1930, till
min pappa på en auktion för 275 kronor, berättar Torvald Forsman, VD för Ådalens.
När Torvald själv fick körkort köpte han en Saab som han sedan
bytte mot en 31-års A-Ford.

26
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– Den körde jag sedan varje sommar fram till 2004.
Bilsamlandet fortsatte. Till slut var samlingen så stor att bröderna Forsman började fundera på om de inte skulle visa upp sina
bilar. 1980 satte de upp ett tält för att se om folk var intresserade av
att stanna och titta. Det var de.
– Så vi sökte bygglov för att bygga ett museum, berättar Torvald.
Det stod klart 1993, specialritat av en arkitekt. Förra året var det
dags att bygga ut det. I dag är det på 1 200 kvadratmeter med glasväggar åt tre håll. Här finns också ett café.
Museet ligger vackert med utsikt över Sandöbron och huset
smälter fint in i miljön.
Ett 50-tal bilar visas här tillsammans med gamla motorcyklar,
mopeder och båtmotorer. Här finns också en samling med 200
dockor.
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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ådalens veteranbilsmuseum

Den gamla Scania-lastbilen från 1929 som Torvald fick köpa tack vare att han först köpte en Renault.
Varje bil har sin egen historia. Som den gamla Scania-Vabis
» lastbilen
med ett förflutet som bryggarbil åt Hernö Bryggeri AB.

– En dag ringde det en dam till mig och frågade om jag ville
köpa hennes Renault R6 till museet, berättar Torvald. Jag åkte dit
och tyckte inte att det var något speciellt med bilen.
Men damen gav sig inte. Hon fortsatte att ringa och till slut
köpte han bilen.
– Efter någon månad ringde hon igen och frågade om jag satt in
bilen i museet. Det hade jag gjort och hon blev väldigt nöjd. Så
frågade hon om jag kanske ville köpa ytterligare en bil av henne.
När jag frågade vad det var sa hon att det var en lastbil som hennes pappa ställt in i garaget 1954, hon trodde att den var från
1929.
Lastbilen stod i hennes föräldrahem. När Torvald kom dit såg
han direkt att det var en mycket ovanlig Scania-lastbil. Senare fick
han veta att det bara fanns fem kända exemplar av den i Sverige.
– Damen berättade att det var några tyskar som ville köpa lastbilen, men tack vare att jag köpt hennes Renault och ställt den i
museet fick jag köpa den. ”Nu är både far och dotter representerade på museet”, sa hon. Det var viktigt för henne.
Hytten på lastbilen hade brunnit 1948 och man hade satt dit en
annan hytt. Hos Scania fanns ritningarna kvar, men utan rätt
mått. Efter lite letande hittade Torvald en EPA-traktor med exakt
samma hytt.

– Den fick jag låna och ta mått på mot att jag renoverade den.
Med måtten och ritningar från Scania kunde Torvald låta
karossbyggare Lars Stattin bygga en ny autentisk hytt. I Överkalix
hittade han en motor under en presenning.
– Den gick klockrent. Samma sommar kunde jag köra lastbilen.
Och det har han fortsatt att göra sedan dess. Den gamla bryggarbilen har visat vad den går för i åtskilliga veteranbilsrallyn.
Numera kör Torvald helst favoritbilen, en Buick från 1926.
Alla bilar i museet är körbara och över 80 procent av dem är
besiktigade. Mycket tid, pengar och kärlek har lagts på de här
rariteterna.
Torvald tillbringar sin mesta lediga tid i museet, speciellt under
sommarmånaderna när det är öppet för allmänheten. Även hans
fru Brittinger är engagerad i veteranbilsmuseet.
– Jag måste vara här, säger hon. Det är enda sättet att få träffa
Torvald.
AgnetaTrägårdh

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden

lysatorer?

Uttjänta Bilbatterier och kata
Vi köper dem gärna av er!

Kontakta oss så berättar vi hur mycket ni kan
tjäna på att låta oss återvinna era batterier
och katalysatorer!

Vi Hämtar!

Återställning av motorstyrdon?
Vi Återvinner!

Vi Betalar!

020 - 41 90 00
info@batteripengar.se
Batteripengar vänder sig främst till företag. Vi erbjuder även fördelaktiga avtal med regelbunden upphämtning av batterier och katalysatorer.
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Vi testar och reparerar känslig fordonelektronik till
konkurrenskraftiga priser! 28 olika bilmärken, m/u
startspärr - diesel eller bensin – vi kan hjälpa!
Kolla atech2.se
för vårt stora program.
Bra kvalité och 2 års garanti.
Välkommen att höra av dig!
ATECH2 HB • Tel.: 040 408 982 • info@atech2.se • www.atech2.se
nordisk bilåtervinning 3 · 2013
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AKTUELLT FRÅN STENA

AKTUELLT FRÅN BIL SWEDEN

AKTUELLT FRÅN

Utvecklingen med Bilplastteknik är
bra för branschen

V

id flera tillfällen har vi från Stena Recyclings sida poängterat hur viktigt det är att vi skapar samarbeten mellan de
olika aktörer som tillsammans bidrar till en så effektiv
och miljöriktig återvinning av bilar som möjligt. I förra numret
av nordisk Bilåtervinning kunde vi läsa om Bilplastteknik, som
har utvecklats genom ett projekt som vi har stöttat ekonomiskt.
För oss känns det riktigt bra att verksamheten i Bilplastteknik nu
utvecklas vidare med möjligheter att få in fler medlemmar och
intresse från fler försäkringsbolag. Det innebär att det först skapas
möjligheter till mer återanvändning så att verkstäderna inte
behöver köpa in nya delar och det innebär dessutom att de begagnade stommarna inte behöver återvinnas ännu på en tid. Bra för
miljön och bra för alla inblandade parter.
Exemplet med Bilplastteknik är ju också en del av vårt samarbete för att nå 95 procents återvinningsgrad. Bilretur jobbar
med olika samarbeten för att hitta nya sätt att öka återvinningsgraden och för att hitta nya lösningar som gynnar alla inblandade
parter. Från Stena Recyclings sida sätter vi stort värde på de bildemonterare som deltar i olika aktiviteter för att skapa nya värden,
tar bort onödiga kostnader i processerna och bidrar till att nå 95
procent.
Samarbetet mellan olika aktörer pågår även inom andra
områden. Stena Recycling har ett långsiktigt samarbete även med
Bilproducenterna och SBR där en viktig komponent är att bidra
till ökade volymer av bilar för återvinning. Här har vi intressanta
möjligheter och det är också en viktig komponent för att ge alla
demonterare som deltar i samarbetet bättre förutsättningar framöver. Långsiktigt större volymer är också en viktig förutsättning
för att vi i Stena Recycling ska kunna investera i ny teknik och nya
processer. En väg att få till större volymer är via ett långsiktigt
lojalt samarbete mellan bildemonterarna, SBR och Bil Sweden.
En annan väg är genom att vi i Stena Recycling utnyttjar samarbe-

tet med våra övriga bolag i Norden och Polen så vi kan få större
volymer av material att hantera när vi nu investerar i våra egna
processer framöver. Bland annat investerar vi i en moderniserad
fragmenteringsanläggning i Huddinge, som nu är stängd för att
åter öppnas i ny skepnad efter sommaren. Vi investerar också i
utvecklingen av våra processer så att vi ska kunna bidra med vår
del till målet att nå 95 procent. Att vi tillsammans bidrar till långsiktigt ökade volymer är en viktig förutsättning för att lyckas för
alla inblandade parter.
Till sist vill jag gärna slå ett slag för att minska risken för olyckor
hos såväl bildemonterarna som hos oss i Stena Recycling. Glädjande många bildemonterare arbetar redan med verktyget Blastbox för att hantera pyrotekniken i bilarna på ett säkert sätt innan
de levereras in för fragmentering. Vi uppmanar alla som ännu
inte skaffat sig en Blastbox att snarast möjligt göra det. Hjälp oss i
vår strävan att undvika risker för olyckor med pyrotekniken.
Med det vill vi från Stena Recycling önska alla samarbetspartners och läsare en riktigt skön sommar!

Boka annons!
Kontakta vår
annonsansvariga
Charlotte Blomfeldt
042-12 43 00
0703-58 88 86
media.support@telia.com

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

2
• Demontering
• Återvinning
• Postorder

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbil.se
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ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV
Stena Recycling

AKTUELLT FRÅN

Ny kontaktperson på Bil Sweden
för rapporteringssystemet

Å

sa Ekengren efterträder Tommy Hultberg, som tidigare
varit BIL Swedens kontaktperson när det gäller frågor
kring
bilproducenternas
inrapporteringssystem
(”Bosab”), Tommy har nu gått i pension. Åsa kommer närmast
från Scania CV i Södertälje. Åsa kommer att vara ett stöd om det
uppstår frågor vid inrapportering av material i rapporteringssystemet för återvinning. Dessa rapporter ligger till grund för Sveriges rapport till EU angående hur väl vi uppfyller vårt uppdrag
enligt förordningen om producentansvar för bilar (personbilar,
lastbilar och bussar) vars totalvikt inte överskrider 3 500 kg. Målet
är att återvinna 85 procent av skrotade fordon, och från och med
år 2015 är målet 95 procent.
Åsas ansvarområden som teknisk koordinator på BIL Sweden
är, förutom rapporteringssystemet, att ansvara för frågor inom
servicemarknaden. Detta har inneburit att Åsa arbetat mycket
under våren med Marknadsdomstolens dom i det uppmärksammade målet BIL Sweden mot MECA Sweden AB.
Vi vill passa på att informera om domen.
MECA har haft en marknadsföring som BIL Sweden och dess
medlemmar reagerat på som vilseledande. BIL Sweden bad
MECA i en skrivelse att upphöra med reklamen. Motsvarande
gjordes i Norge. I Norge upphörde denna annonsering direkt,
men i Sverige fortsatte den. BIL Sweden tog då ärendet till domstol.
Marknadsdomstolen meddelade 2013-05-02 dom i målet BIL
Sweden mot MECA Sweden AB. Domstolen förbjuder MECA

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

ANNA HENSTEDT
Ansvarig Miljö
BIL Sweden

Sweden AB vid vite av en miljon kronor att vid marknadsföring av
bilverkstäder och bilreservdelar använda följande påståenden:
a) MECA är en märkesverkstad;
b) MECA är en märkesverkstad för alla märken;
c) MECA:s anslutna verkstäder kan serva alla bilar;
d) MECA:s anslutna verkstäder använder bara originaldelar;
e) oavsett vilket märke man än kör finns det en MECA-mekaniker
med rätt kompetens och utbildning att ta hand om den;
f) MECA:s anslutna verkstäder kan genomföra samma service
och reparationer som auktoriserade verkstäder;
g) MECA:s reservdelar kan hålla högre kvalitet än de auktoriserade verkstädernas reservdelar;
h) MECA kan erbjuda minst samma servicenivå, men i regel till
ett mycket förmånligare pris än auktoriserade verkstäder;
i) eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om
så inte är fallet.
BIL Sweden värnar om en öppen marknad med konkurrens på
lika villkor. Fri etableringsrätt och fri konkurrens råder idag på
fordonsservicemarknaden med möjlighet för alla att erbjuda service och reparationer. Det växande utbudet av tjänster och den
skarpa konkurrensen ställer höga krav på tydlig och korrekt
information för att kunder inte ska bli vilseledda. Läs mer om
domens innebörd på www.marknadomstolen.se (ärende 2013:8
BIL Sweden mot MECA Sweden AB).
Om du vill komma i kontakt med Åsa så är hennes kontaktuppgifter:
e-post asa.ekengren@bilsweden.se; telefon 08 700 4112.

Telefon 0499 - 49 000

Helproffs på
begagnade
bildelar!

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

Begagnade originaldelar,
Bäst för miljön!

033-23 00 50

pet hela
Vi har öp en!
sommar

www.borasbildemontering.se
nordisk bilåtervinning 3· 2013
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Glad sommar!

Nytt från Danmark

Ophug er en kunst
Traktorer og reservedele hertil er
lavfrekvente og kræver desto større
omtanke under ophug. Sjørup
Traktor A/S har etableret global
eksport.

M

åtte Sjørup vest for Viborg ikke
være lige til at finde på landkortet for den intetanende dansker, forholder det sig anderledes inden
for landbrugsmaskinbranchen i den store
verden. “Worldwide Exporters”, kalder
Sjørup Traktor A/S sig, men trods denne
fordrende payoff afsløres kun en flig af
historien om en virksomhed, der i
omfang, koncept og virke – formentlig er
enestående i Danmark.
– Man kan sige, at min far levede af landbrugets opblomstring og tilvæksten af nye
maskiner. Jeg rider med på den næste bølge, afviklingen, og køber maskinerne tilbage, lyder det på én gang stilfærdigt og
lunt fra ejeren, Ole Lauridsen (57).
Sjørup Traktor A/S har som koncept at
hjemkøbe, istandsætte og sælge traktorer,
og på et vist niveau entreprenørmaskiner,
demontere dem og sælge reservedele og at
importere og markedsføre nye, originale
reservedele. Kunderne er ikke i så høj grad
danske, som det er maskinstationer, værksteder og forhandlere over hele verden –
fra Sydamerika til Afrika, fra Skandinavien
til Sydeuropa; Mellemøsten ej at forglemme.
Historien om Sjørup begynder selvsagt

anderledes – i det små.
Ole Lauridsens far etablerede sig i
begyndelsen af 1960’erne i den nedlagte
Sjørup Kro, i rejsestalden, som selvstændig
traktormekaniker. I ’63 indrettede han et
rigtigt værksted i det nedlagte savværk –
her, hvor virksomheden endnu har til
huse.
Ole var som ung af den overbevisning, at
han ville noget andet – især da han havde
erhvervet sit svendebrev som automekaniker i 1973. Han tog studentereksamen på
HF med henblik på at læse sprog og så
måske sig selv som adjunkt på en gymnasieskole. Studentereksamen blev suppleret
med en traktormekanikeruddannelse, så
han med beskæftigelse på værkstedet kunne finansiere, hvad der blev begyndelsen
på et ingeniørstudium.
Men hans evne for sprog og en ubændig
lyst til at handle styrede ham i en anden
retning.
– Der var ikke mange i branchen, der
kunne tale fremmedsprog, og en tidligere
direktør for en landbrugsmaskinforhandler bad mig om hjælp til at importere fra
England. Det gik fint, og efter endnu et par
handler tog jeg til Skotland og hentede et
antal traktorer hjem, fortæller Ole Lauridsen. Det var meget fremmed for min far, vi
havde meget forskellige synspunkter om at
drive virksomhed, men han anerkendte, at
det gav penge. Sprogkundskaberne gjorde
det også muligt at sælge reservedele til
besøgende udlændinge; det var vel her,
karrieren egentlig startede, vurderer Ole
Lauridsen.

Glad
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Glad Sommar
önskar

SVENSK BILÅTERVINNING AB

Tel. 019-45 06 90
Fax. 019-45 06 92

Siden flyttede Ole Lauridsen med sin
kæreste til København. Hun ville læse til
dyrlæge, og i mellemtiden opbyggede Ole
Lauridsen et netværk af værksteder og forhandlere på Sjælland og siden LollandFalster, herunder til eksportører, hvis
udenlandske kunder af egen drift selv søgte tilbage til Ole Lauridsen – og Sjørup
Traktor.
I 1984 tilrettelagde far og søn et generationsskifte, og dermed tegnede konturerne
sig af Sjørup Traktor A/S af i dag: Her blev
købt jord op og bygget til, så virksomheden i dag spænder over 7,5 hektar med
knap 9.000 kvadratmeter under tag.
Sjørup Traktor beskæftiger 30 medarbejdere – alle med undtagelsen af den rent
administrative stab udlært automekanikere.
Adam Pade
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med fra- og tilkobling af de elektriske
systemer og højspændingskabler, om personlig sikkerhed og førstehjælp.
Dernæst hørte deltagerne om styrebokse
og ledningsnet for CANBUS, LINBUS,
ABS, ESP, startspærre og airbag samt ikke
mindst de såkaldt intelligente sikringsbokse og om Xenon-lys og turbostyringer.
Væsentligt var også kodninger og samfør-

En riktigt
trevlig sommar
önskar vi på
Vi önskar er alla
en riktigt härlig
sommar

sel af komponenter med nye kodninger.
DAG’s direktør Børge Madsen deltog
selv på det sidste kursus i maj:
– Det var et ret omfattende og lærerigt
kursus, og det er nok ikke det sidste af den
art, vi vil gennemføre sammen med Autovidencenter Fyn, konkluderer Børge Madsen.
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EN SKÖN SOMMAR

www.yallotrade.com

skön
sommar!

DAG’ere på kursus
utovidencenter Fyn har dannet
rammen om tre effektive kurser i
håndtering af el- og hybridbiler
for medlemmerne af Dansk Autogenbrug.
Under ledelse af faglærer Martin Hansen
lærte omkring 30 medlemmer og medarbejdere om opbygning og placering af de
forskellige komponenter i bilerne, om det
afgørende fokus på sikkerhed i forbindelse
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En är nyproducerad. Den andra är återvunnen och
kostar mindre än halva nyproduktionspriset, har noll

EGARA Spring Meeting in
Stavanger 2013

O

n May 31st NBF
hosted the EGARA
2013 Spring Meeting.
The morning was reserved for
the conference, the afternoon
for the closed EGARA
meeting. We had the honour
of being welcomed bij Mrs.
Tora Aasland, the County
Governor of Rogaland and
former Minister of Research.
First speaker was Pål Spillum of KLIF, the Climate and
pollution agency. Pål is Head
Section Waste Recovery and
Hazardous Waste. He explained Norway follows the ELV
Directive as Norway is (however not EU member,) part of
the EEA (European Economic
Area). The implementation of
the Directive led to considerable environmental improvement. Norway used to have a
deposit based collection system since 1978. Today this has
changed to a producers
responsibility system. Some
2012 numbers: 130.000 ELV’s,
98% collection rate, 93,8%
recycling rate. KLIF now
focuses on Flame retarders
(according to EGARA a phasing out problem as bromides
are no longer used since years
and also not in all cars), phthaletes of unknown origin, lead,
EV’s, plastics content and
whether or not to use PST or
manual dismantling for achieving higher rates.
Second speaker was Erik
Andresen, Director of Autoretur and BIL, the importers
association. Autoretur is 100%
owned by BIL. BIL was founded in 2002 and operative
since 2007 to take care of the
producers responsibility. The
above mentioned deposit sys34
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tem was left. The BIL system is
based on the zero cost scenario. Since the drop in scrap prices BIL, shredders and NBF
negociated a solution when
costs are higer than zero. The
transport to the (nearest)
shredder is covered (all shredders are in the south)and
depending on scrapprices, a
minimum is always guaranteed:
• Between 900 and 1,400
NOK, all is for the dismant- Erik Andresen, Autoretur
ler.
only contains material info
• Under a scrapprice of 900 and that dismantlers need real
NOK, BIL adds what’s parts info to have a necessary
necessary to reach 900 advantage over illegal players.
NOK,
Pål is asked what politically is
done to realize more sales of
• Between 1,400 and 2,200 Bil
spare parts. He answers that
and the dismantler share
it’s in the Directive, so it is pos50/50,
sible for all parts to be sold.
• Everything over 2.200 NOK PST is also discussed as a mean
is for BIL.
to take out hazardous substanThis system means zero cost is ces. The audience states that
guaranteed when circumstan- PST doesn’t take them out or
ces are normal and the collec- rare earth metals either. If we
tion and processing also conti- as dismantlers would only
nues when circumstances are know what parts contain
not so good for dismantlers. In them, we could save them for
the system are 12 shredders recovery. This would also add
(divided over 2 groups) and value to our industry.
115 ATF’s. Reporting is done
via a digital system (Autostat) In the afternoon at the cloand recently a tender is going sed meeting, apart from norfor new contracts for 2015- mal issues as annual report
2020 (95% target).
and discharge, spare parts info
and
deregistration/illegal
The audience had some players were the main items.
questions to both speakers:
All members need to send
Given the good contacts bet- their complaints to the EC
ween Autoretur and NBF, do because this will be the (only)
the producers/importers pro- opportunity to make the EC
vide parts data and cross over focus on our problems. This
info to ATF’s to help them will help us in October, when
reach the highest possible reu- the fitness check of the Direcse percentage? Erik answers tive is held. Starting to point
that in IDIS the info is given out 6 million ELV’s are lost
and more info needs to be paid every year at the IARC some
for. Erik is explained that IDIS years ago seems to pay off.
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påverkan på miljön och har garanti.

Next meeting will be in Holland November the 15th.
Next day all participants
were taken to Knoks Bildeler
in Stavanger. This is a dismantlers company of the 3rd generation. Owner Siri Sveinsvoll
is member of EGARA’s executive committee. Knoks processes about 6,000 ELV’s a year,
both old ELV’s as well as
younger insurance accident
cars. Because of the Norwegian car tax system, they have
a rush in March (1,500-2,000
ELV’s in this month alone!!)
which means a lot of labour
and a completely filled up site.
As Knoks has her site on rather
expensive ground in Stavanger
and to have some flexibility,
the storage is done in 2 big
tents that can easily be moved
when convenient. These tents
are isolated and can be closed
completely, so they are about
as good as a building. This is a
very inventive solution.

Lisa
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EGARA thanks NBF for setting up a great programme
and taking such good care of
the participants. We had a fruitfull meeting and got some
good ideas.
Henk Jan Nix
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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.
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