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Finnvedens Lastvagnar inviger ny
samlingsplats för regionens åkare
Den 6 oktober inviger Finnvedens Lastvagnar sin nya fullserviceanläggning för lastvagnar och
bussar i Skövde.
– Det känns fantastiskt att satsa här! Vi tror på Skövde som är en expansiv kommun och ett
viktigt transportnav för åkarna i Skaraborg med omnejd. Att Volvo tillverkat motorer här i 100 år
gör satsningen extra rolig, säger Anna Liljedahl, VD för Finnvedens Lastvagnar.
Den tidigare anläggningen har sedan en tid varit trångbodd och omkringliggande uppställningsytor har
varit för små. Vid byggnationen av den nya anläggningen på Södra Aspelundsvägen har man vägt in
prognoser om framtidens fordonsflotta, lyssnat till kundernas synpunkter och även involverat
personalen som har varit engagerade lämnat önskemål från start. Placeringen i stadens södra del är
strategisk, med närhet till både väg 26 och 49. Resultatet är en anläggning för både dagens och
framtidens behov.
Området omfattar 44.000 kvadratmeter mark, varav 4.150 kvadratmeter bebyggs av service- och
skadeverkstad, tvätt- och smörjhall samt moderna kund- och personalutrymmen. Fastigheten får åtta
hela och två halva skepp som förbereds för framtidens ökade fordonsvikter och längder. De stora
kringytorna ger säkra körstråk och generösa uppställningsmöjligheter.
– En ny anläggning som denna byggs för både kunderna och personalen. Dagens fordon är längre,
tyngre och fyllda med avancerad teknik. Det ställer nya krav både på våra anläggningar och på vår
personal. Våra kunder är beroende av att deras fordon rullar och därför ska vi se till att ha rätt
kompetens och utrustning att hantera behoven på ett effektivt sätt. Ska vi ha den bästa personalen
hos oss så måste vi också ge dem den bästa arbetsmiljön, säger Anders Gustafsson, service- och
regionchef för Finnvedens Lastvagnar i Skövde.
Finnvedens Lastvagnar är en av landets ledande privata återförsäljare av Volvo Lastvagnar, med 20
anläggningar i södra Sverige. Bolaget har på senare tid byggt nytt i Nässjö, Vimmerby och Vetlanda.
Parallellt har man förvärvat en anläggning i Ängelholm och på tur står ett förvärv i Kristinehamn.
– Vi bygger för framtiden och har ambitionen att fortsätta utvecklas för att vara främst när det gäller
kunskap, service och tillgänglighet. Vi vågar satsa för att vi tror på lastvagnsbranschen och på Volvo
som har en stark position i Skövde, Sverige och övriga världen, säger Anna Liljedahl.
Den 6 oktober kl. 13.00 kommer fullserviceanläggningen att invigas av Bengt Liljedahl, som är
koncernchef och ägare till moderbolaget Liljedahl Group. Medverkar gör också representanter från
Finnvedens Lastvagnar AB och Volvo Lastvagnar AB.

För ytterligare information kontakta:
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Finnvedens Lastvagnar är återförsäljare av Volvo lastvagnar. Företaget omsätter drygt 1 miljard och har cirka 330
medarbetare. Läs mer på hemsidan: www.finnvedenslast.se
Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT
Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i Bufab
AB. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder och har drygt 1200 anställda. Mer information på hemsidan: www.liljedahlgroup.se

