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Finnvedens Lastvagnar – Sveriges största privata återförsäljare
för Volvo Lastvagnar – inviger ny fullserviceanläggning i Nässjö
Liljedahlsbolagens dotterbolag, Finnvedens Lastvagnar, inviger nu en ny fullserviceanläggning för tunga fordon i Nässjö. Den nya anläggningen har ett för kunderna mycket
bra strategiskt läge utmed riksväg 40 i direkt anslutning till Höglandsterminalen.
Anläggningen omfattar ca 20.000 kvadratmeter, varav ca 2.000 kvadratmeter är bebyggt
med fullserviceverkstad, automatisk lastbilstvätt, lager och administrativa lokaler.
Investeringen säkerställer en fortsatt hög servicenivå med expansionsmöjligheter inom
såväl servicemarknad som nybilsförsäljning.
Viktig faktor vid val av plats för fullserviceanläggningen var, förutom det strategiska läget,
också den ambition som Nässjö Näringsliv tillsammans med Nässjö kommun har om att
utveckla konceptet Logistic Park Nässjö med verksamheter knutna till tung fordonstrafik,
tågskyttlar och logistik.
Invigningen, som sker den 29 januari kl 16.00, kommer att genomföras av Liljedahlsbolagens
koncernchef, Bengt Liljedahl, tillsammans med representanter från Finnvedens Lastvagnar,
Nässjö kommun, Nässjö Näringsliv och Volvo Lastvagnar.
Under invigningen tar Finnvedens Lastvagnar tillfället i akt och levererar fyra nya lastbilar,
Volvo FH16, 700 hk, timmertransporter till Ingatorps Skogstransporter AB.
Finnvedens Lastvagnar AB

För ytterligare information kontakta:
Mikael Darius, VD Finnvedens Lastvagnar AB, 036-32 81 57
Jonas Hallberg, Fastighetsansvarig Liljedahlsbolagen AB, 0370-69 38 88
Claes Johansson, VD Nässjö Näringsliv AB, 0370-51 85 21
Finnvedens Lastvagnar AB, som ingår i Liljedahlskoncernens division Trucks, är återförsäljare
av Volvos lastbilar och bussar. Företaget omsätter 900 Mkr med cirka 300 medarbetare.
Ytterligare information finns på hemsidan: www.finnvedenslast.se
Liljedahlsbolagen är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i sju divisioner:
Bare Wire, Winding Wire, Steel Wire, Machine Tools, Trucks, Cars och Real Estate. Koncernen
omsätter 8 miljarder kronor med 1.300 anställda. Ytterligare information finns få Liljedahlsbolagens
hemsida: www.liljedahlsbolagen.se.
Logistic Park Nässjö. Nässjö kommun utvecklar en skandinavisk logistikpark. Parken är belägen 25
minuter från E4:an och har direktanslutning till stambanan. Du når hela Danmark och större delen
av Sverige, Norge och Finland inom 24 timmar och inom 36 timmar större delen av Europa.

