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Vi ser ljust på framtiden. Det 
känns spännande och vi ser 
fram emot att tillsammans med 
våra proffsiga medarbetare ut-
veckla vår nisch ”Totalåtagande 
inom Drivmedelsanläggningar” 
genom att vara lyhörda och vak-
na inför kundens önskemål. 

VI MÖTER FRAMTIDEN med en stark idé:

Totalåtagande mot drivmedelsbranschen 
vad gäller byggnation, anläggning, tek-
nik, konsulting och administration.

Drivmedelsbranschen ska utgöra minst 
90% av omsättningen och där ska vi 
vara en av branschens spjutspetsar.

Vi ska ha egen tillverkning och legotill-
verkning av produkter under vårt var-
unamn Premac, prefabricerade mackar. 

Vi ska utveckla produkter, förslag och 
idéer för framtidens drivmedelsbransch.

Vi ska utveckla, vårda och måna om var-
andra så vi trivs tillsammans och med 
det vi gör samt vara stolta över det.

Vi ska arbeta med kvalitet och omtank-
te. Alltid göra det där lilla extra utöver 
vad våra affärsvänner förväntar sig.

VÄLKOMMEN TILL
VÅR TIDNING
Vi firar 40 år! 
40 välfyllda, fartfyllda 
och framför allt spän-
nande år. Vi är ett glatt 
gäng som vill fira till-
sammans med er, våra 
kunder och leveran-
törer som möjliggjort 
allt detta.

INLEDNINGSVIS...

Resten av gänget var ute på
jobb när bilden togs.
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Vår VD Emil Andersson funderar kring framtiden

BYGGER, FÖRNYAR, SERVAR FÖR FRAMTIDEN

Förutom de vanliga vd-syss-
lorna som ekonomi, priser, 
anbud och produkter är det 
kvalitet, arbetsmiljö och 
kunden i centrum som Emil 
brinner för. Och självklart 
utveckling inför framtiden.

EMIL ser ljust på framtiden.
   – Det känns spännande, fullt upp både 
med nuvarande projekt och det nya 
som kommer. 
   - Totalåtagande med omtanke sam-

manfattar mycket väl min syn på före-
tagets fortsatta utveckling, säger han.

  – Det innebär att vi tillsammans i 
företaget utvecklar vår nisch ”Totalå-
tagande inom drivmedelsanläggningar” 
genom att alltid vara lyhörda och vakna 
inför kundens önskemål och vad som är 
på gång. Målet är att alltid försöka vara 
en självklar samarbetspartner till våra 
kunder och alltid ett alternativ när nya 
upphandlingar är på gång.

Framtida fordon och drivmedel
En stor utmaning är att anpassa oss mot 
framtida miljöfokus, byggteknik, alter-
nativa drivmedel med mera.
   – För att möta detta ska vi bevaka,
utveckla och utbilda oss inför nya ti-
dens drivmedelsanläggningar med till-

hörande kringutrustning, butiker, tvätt-
hallar etc.

   – Hög prioritet har också utveckling 
av våra Premac-produkter och idéer, de 
ska alltid vara väl genomtänkta och 
präglas av kvalitet, miljö och säkerhet.

”En stor utmaning är 
att anpassa oss inför 
framtida miljöfokus 
och alternativa driv-
medel.”
Fokus på hög säkerhet
Företaget har stort fokus på arbetsmiljö,
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Vår VD Emil Andersson funderar kring framtiden

BYGGER, FÖRNYAR, SERVAR FÖR FRAMTIDEN

FRAMTIDENS BENSINSTATION
Drivmedelsbranschen är i förvandling. Så här 
tror vi det kan komma att se ut.

Vi tror att morgondagens stör-
re beninstationer kommer se 
ganska annorlunda ut än de 
gör idag. Kanske allt samlas 
under ett och samma solcell-
stak?

Till vänster på bilden en trev-
lig kvalitetsrestaurang/café 
med elbilsladdning utanför. 

”Energi och 
miljö i fokus” 
Personbilstankning under 
tak, liten trafikbutik mitt i, 
lastbilstankning och en for-
donstvättanläggning.

säkerhetsfrågor och utbildningar.
   – Vår arbetsmiljö är otroligt viktig och 
en av grundpelarna i vår affärsidé. Vi 
håller alltid högsta standard på utrust-
ning och hjälpmedel. Och våra medar-
betare är alltid ytterst delaktiga i detta 
arbete.

 – Kontinuerligt arbetar vi med ar-
betsmiljöfrågor och riskanalyser i våra 
projekt och serviceuppdrag. En extern 
arbetsmiljökonsult utbildar hela perso-
nalen vartannat år och specialutbildar 
skyddsombuden varje år, samt kontrol-
lerar vårt interna arbetsmiljöarbete. 

På våra arbetsplatser sker också oanmäl-
da besök för att vi ytterligare ska kunna
förbättra oss.  

EMIL  ANDERSSON är 42 år, bor i 
Västerås med fru och en 3-årig son.

Hur länge har du arbetat i företa-
get?
– Jag föddes in i firman och har 
alltid varit med. Kommer ihåg att jag 
redan som 4-åring följde med min far 
(Kjell Andersson) på serviceuppdrag. 

Var det självklart att du skulle 
driva företaget vidare efter Kjell?
– Med ökad erfarenhet och engage-
mang har det fallit sig helt naturligt.

Vad tror du att du hade gjort om 
du inte varit vd för Kjell Anderson 
Contracting AB?
– Något helt annat, har alltid varit 
intresserad av omvärlden och andra 
kulturer så antagligen inom det 
området.

Beskriv ditt ledarskap? 
– Framtidsfokuserad, ansvarsgivan-
de, pådrivande, tydlig och har stora 
kvalitetskrav.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att kunna göra våra kunder och 
medarbetare nöjda. Att alltid se 
framåt. 

Vad kör du för bil privat och med 
vilket drivmedel?
– Landrover Freelander, diesel. 

  

EN KUNDORDER ÄR ALLTID DAGENS HÖJDPUNKT

Framtidens bensinstation. Läs mer om vår 
ritning av framtidens bensinstation här intill.

Vad gör dig glad?
– Att efter dagens slut komma hem 
till min son och fru. Jag blir också 
glad av att ha förmånen att gå till 
ett så trevligt arbete.  

På fritiden gör jag helst?
– Förutom aktivering umgås jag med 
mina nära och kära, syskon, föräldrar 
och min frus familj.

Drömresan?
– Har ingen direkt drömresa men en 
resa varhelst med familjen som blir 
lyckad är fantastisk. 

Favoritord?
– Kvalitet och fixa.
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Nya drivmedel på intåg
– Mina främsta arbetsuppgifter är att
planera, samordna och hålla ihop pro-
jekt från början till slut.  

”Vi kan förvänta oss 
bensin och diesel i olika 
inblandningar”
   - Det är intressant att söka nya lös-
ningar och utveckla produkter, säger 
Erik.

ERIK ANDERSSON, vem är du?
En helt vanlig tvåbarnsfar som brin-
ner för familjeföretaget.

Hur länge har du arbetat i firman?
– Jag har varit anställd i 17 år, varit 
i bakgrunden sedan -78.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att vara en del av drivmedels-
branschen som ständigt utveck-
las samt kontakten med trevliga 
människor.

På fritiden gör jag helst?
– Tar med familjen och gasolköket 
ut i naturen.

Min dolda talang är?
– Terräng- och rallykörning. 

Det har jag helst i lunchlådan?
– Spagetti och köttfärssås.

Det här gör jag aldrig om?
– Forspaddling. 

GÖR ALDRIG OM FORSPADDLING

ERIK är ansvarig för verk-
samhetersområdet drivme-
del där det just nu händer 
mycket. Det är allt ifrån 
rörbyten, spillzoner, om- och 
nybyggnationer. 

En stor utmaning är att branschen
förändras i och med ett allt större fokus 
på miljö och alternativa drivmedel.
   – Jag tror att det kommer fler och nya
typer av drivmedel, bland annat kan vi
förvänta oss bensin och diesel med olika 
inblandningar, säger Erik Andersson.

Erik både leder, konstruerar olika driv-
medelsprojekt och ansvarar för företa-
gets drivmedelsackreditering. 

VERKSAMHETSOMRÅDE: DRIVMEDEL
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Preem förnyar

Under senare tid har alternativa 
drivmedel blivit allt vanligare, där allt 
större andel av råvarorna är icke fossi-
la. Detta ställer nya krav på drivmedel-
sanläggningarna, som måste modifieras 
för att vara kompatibla med de alterna-
tiva drivmedlen.

   - Just nu pågår ett omfattande arbete 
med att göra tekniska förändringar på 
våra drivmedelsanläggningar i syfte att 
de ska uppfylla morgondagens krav, 
berättar Magnus Rehn, senior projekt-
ledare på Preem, om deras omfattande 
förändringsarbete.

Vi på Kjell Anderson Contracting är 
en av Preems stora leverantörer i det 
arbetet.
   – Vi har samarbetat med Kjell An-
derson Contracting i över tio år och 
det har fungerat utmärkt. De har hög 
teknisk kompetens, gediagen erfa-
renhet och är väldigt innovativa och 
nytänkande. 

”Just nu pågår ett omfat-
tande arbete med att göra 
tekniska förändringar”

   - Dessutom står de för en mycket hög 
servicegrad; man känner verkligen att 
de ger allt för att vi ska bli nöjda, säger 
Magnus Rehn.  

Preem är Sveriges största drivme-
delsföretag, och kund till oss, med 

bland annat ett hundratal bemanna-
de drivmedelsstationer i Sverige. 
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MACKENS FRAMTID
Idag kan man få en god 
kopp kaffe, köpa torkar-
blad och äta sig mätt inne 
på en bensinstation. Ett 
minne blott är de overrall-
klädda gubbarna och hyrvi-
deodisken. Det är inte ens 
säkert att man tankar när 
man stannar! Vem hade 
trott det för 40 år sedan?

Elbilen gör det nu möjligt att tanka 
bilen var som helst, våra bilar blir snå-
lare och om några år kanske bilen kör 
oss direkt till vår destination utan att 
vi själva styr ratten. De här utveck-
lingarna innebär en ny spännande tid 
för bensinstationerna.

Vad är då framtiden för mackarna?
I Metro den 24 november svarar Helene 
Samuelsson, kommunikationschef på 
Preem, att ”förbrukningen av flytan-
de drivmedel kommer att minska och 
bensinstationerna kommer att satsa 
mer på bra rastplatser, fikaställen och 
möjligheter att äta bra mat och andra 
kringtjänster”.

I samma artikel siar framtidsforskaren 
Patrik Stoopendahl om några trender 
han tror sig se framöver. Integrerad 
E-handel, lokalanpassade bensinsta-
tioner med turistbyråer samt möjlighet 
för reparationstjänster i butikerna.

E-handeln har växt med 200% sedan 
2010 enligt e-barometern och vi blir 
mer och mer bekväma i att göra våra 
inköp online. E-handeln brottas med 
att få till en sån smidig köpprocess 
som möjligt och här skulle bensin-
stationerna kunna ta upp kampen 
med nuvarande utlämningsställen. 
Det kanske skulle gå att hämta ut sin 
matkasse från bensinstationen på väg 
hem från jobbet. Varför inte drive-th-
ru? Eller prova plagget du beställt och 
smidigt skicka tillbaka det om det inte 
passade.

   Samtidigt har turismen i Sverige ökat 
stadigt det senaste åren och Tillväxtver-
ket spår en fortsatt uppgång. Då man i 
många fall färdas med bil och husbil för 
att ta sig fram i vårt avlånga land finns 
det potential i behovet av information 
och guidning. Kanske får vi även se ut-
hyrning av kanoter, cyklar och kläder på 
stationerna? Samt ställplats för det allt 
mer växande husbilägandet.

Regeringen har föreslagit ett RUT-bidrag 
för reparerande av vitvaror men också 
kläder och möbler. Då skulle man kunna 
lämna in sin trasiga kavaj på morgonen 
och hämta upp den efter jobbet.  Eller 
varför inte lämna in sin kaffebryggare 
och få den reparerad?

Taxiföretaget Uber och Volvo testar nu 
de förarlösa bilarna i trafik (dock med 
en förare vid ratten än så länge). Flera 
biltillverkare som Tesla, Volvo och Merce-
des har tekniken och det dröjer nog inte 
länge förrän lagen tillåter att bilen kör 
helt själv. 

Vad skulle då detta innebära för 
bensinstationerna? Även om bilarna 
själva kan köra utan att bli trötta be-
höver vi människor tanka energi och 
aktiveras. Att vara hälsosam ligger i 
tiden så kanske kan du träna ett pass 
eller ta en tur på löpbandet medan bi-
len laddar och bensinstationspersona-
len slänger ihop en fräsch sallad och en 
nypressad juice.

Men vem vet egentligen vad som 
händer de kommande 40 åren?
Samtliga förslag ovan skulle göra att 
bensinstationen hänger med i sam-
hällsutvecklingen och behåller sin 
centrala del i människors liv trots att 
det flytande drivmedlet spås mins-
ka.  Och macken  fortsätter vara en 
mångafaceterad serviceplats.

Turistbyrå

FRAMTIDSSPANINGAR FÖR BENSINSTATIONEN:

Integrerad
E-handel Aktivering RUT-tjänster
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MACKENS FRAMTIDENLIGT 
EXPERTERNA
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Kvalité ut i varje 
skruv. Det är Premac.
Vi tillverkar över 80 produkter i vår verk-
stad under egna varunamnet Premac, så 
produktionen går alltid varm.

Runtomkringprodukter för drivmedels-
branschen är ett av våra stora områden.
Produktionen sker på plats i vår 
verkstad och tillsammans med underle-
verantörer. Vi jobbar ständigt med ut-
veckling under vårt varunamn Premac 
(som från början stod för prefabricerade 
mackar).

Produktkatalogen innehåller över 80
artiklar med allt från brandskåp, 
pumpöar, spillplattor, skärmtak och 
adblue-tenik till mer kompletta truck-
stopsmoduler eller automatstationer.
Katalogen kan mer ses som en
inspirationskälla då vi alltid kan ta 

fram den bästa speciallösningen för just 
dig och ditt företag.

”Premac stod från 
början för prefabrice-
rade mackar”
Att hela tiden utveckla smarta bransch-
relaterade produkter är vår drivkraft. 
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Premac Centralpåfyllning, glasfiber. Komplett ovanjord-anläggning. El-databod.

Brandräddningsskåp.

Truckstopsmodul.

VERKSAMHETSOMRÅDE: PRODUKTER



Jocke, Birgittas son, lägger sista han-
den vid AdBlue skåpen i verkstan.

HISTORIEN BAKOM PREMAC

Ursprungslogotypen 

Pre i Premac kommer från ordet 
prefarbricerat, som betyder tillver-
kat i förväg.

Mac: från svenska ordet mack, som 
är initialerna för ”bensinpumpska-
parna” Matthiasson, Andersson, 
Collin och Key.

Det röda plus-tecknet i a:t 
symboliserar hur enkelt det är att 
bygga till, ”pluss på” med en extra 
modul, när man bygger enligt 
Premacs filosofi.
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ANDERS JONSSON är gift med Ewa, 
är född i Hälsingland och har bott 
i Västerås sedan 1963. Han har 
arbetat i företaget sedan 1985.

Vad är det bästa med ditt arbe-
te?
– Flexibelt och utmanande.

På fritiden gör jag helst?
– Tillbringar tiden med familjen 
samt i husbilen.

Min största framgång i livet?
– Inget direkt men genom att ha 
mål och jobba för dem ger det 
framgång hela tiden.

Mitt bästa arbetsredskap?
– Datorn.

Vad gör dig glad?
– Det som ger positiv energi.

Det visst vi inte?
En av Västerås stora crossåkare 
som ung (Grus-Olle eller Vurpan, 
som han kallades).

”VURPAN”

VI SATSAR 
PÅ ADBLUE

ANDERS JONSSON ÄR projekt-
ledare för drivmedel, eltek-
nik och teknisk support med 
särskilt ansvar för specialpro-
jekt, AdBlue, biogas, data och 
pumpar.

   – Mina främsta arbetsuppgifter är 
produktion av våra AdBlue-produkter 
och installation av dessa i fält. Jag har

också hand om planerat underhåll och 
service av cirka 600 AdBlueanläggningar.

Vad är viktigt att tänka på i ditt arbete?
   – Planering och framförhållning.

Förklara kort vad AdBlue är?

”AdBlue omvandlar 
skadlig NOx (kväveoxid) 
från dieselmotorn
till ofarligt kväve och 
ånga.”
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Premac AdBlue förrådscistern inomhus.Premac AdBlue-skåp med eller utan pump.Premac fristående AdBlue-dispenser.

VERKSAMHETSOMRÅDE: ADBLUE
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Premac:
Det självklara valet för Air1
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För Air1 – marknadens ledande AdBlue-produkt – är Premac-konceptet från Kjell 
Andersson Contracting AB det självklara valet av tank- och pumpanläggningar. Det 
hjälper oss att garantera dig en hög tillgänglighet av AdBlue oavsett var i landet du 
befinner dig.

Ladda gärna ner vår Air1-app i AppStore eller på Google Play, för att hitta närmaste servicestation eller återförsäljare.
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RENA MED AIR1

AdBlue fylls på i den särskilda Ad-
Blue-tanken i nyare fordon och 
doseras vid förbränningen in i for-
donets avgaser. Resultatet är att 
skadlig NOx från dieselmotorer re-
duceras med över 90 procent.

– Vi har valt Kjell Anderson Contrac-
ting till totalentreprenör för våra 
kunders AdBlue-anläggningar. Kjell 
Anderson Contracting använder ge-
nomtänkta materiallösningar rakt 
igenom, vilket gör att vi kan vara 

MIKAEL EDSÄTER

Yara tillverkar AdBlue, en urealösning med hög 
renhet, som sedan levereras tll AdBlue-anlägg-
ningar runt om i landet.
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AdBlue är en sedan länge en erkänd metod för att rena 
dieselavgaser samt minska skadliga utsläpp och an-
vänds till moderna dieselmotorer, framför allt i lastbilar. 
- Kjell Anderson Contracting är en av landets främsta 
leverantörer/installatörer på AdBlue-anläggningar.

med och påverka hur drivmedel-
sanläggningarna utformas.
Dem är en säker och pålitlig leve-
rantör som levererar högsta kvali-
tet i alla lägen och ständigt driver 
utvecklingen framåt, säger Mikael 
Edsäter, affärsområdeschef Sverige 
för AdBlue på Yara.

Totalt har Yara cirka 620 Ad-
Blue-anläggningar runtom i landet. 
Merparten av dessa har byggts och 
servas av Kjell Andersons.



GULDMEDALJÖR I GEVÄRSSKYTTE

Mitt miljöbidrag?
– Försöker 
handla 
ekologiskt 
och närodlat.

Världens 
bästa låt?
– Billy med 
Gyllene Tider.
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RITAR STORT 
SOM SMÅTT

Genom åren har vi, precis som 
i skrivande stund, projekterat 
många anläggningar, hjälpt till 
med att finna nya lägen, lämnat 
förslag med idéer och design,  ta-
git fram kompletta ritningsunder-
lag och myndighetshandlingar.

Robert Lindström arbetar med konsul-
ting och projektering. 
   - Mina arbetsuppgifter är väldigt
varierande beroende på vilka jobb som 
ligger framför oss.
Robert upprättar ritningsunderlag i 2D

och 3D CAD och hans roll innefattar 
också att söka bygglov och andra myn-
dighetstillstånd. Robert är också duktig 
att upprätta körlinjeillustrationer.

Samtidigt är Robert även arbetsledare 
inom el och vår pumpspecialist.
   – För tillfället håller jag på och läser 
in elbehörighet ABL och ska på sikt vara 
företagets behörige elinstallatör.

Berätta om konstruktionsarbetet?
– I första hand är det att projektera och 
ta fram förslag åt kunder, det kan vara 
i 2D och 3D för att visuellt visa kun-
den hur till exempel en ny drivmedel-
sanläggning kan komma att se ut på 
den aktuella platsen. När kunden är 
nöjd med hur anläggningen ska se ut 

upprättar jag en klassningsplan, VA-
plan och spillzonsplan som ligger till 
grund för myndighetsbeslut.

”I 2D och 3D vi-
sar jag kunden hur 
anläggningen kan 
komma att se ut.”
Vilka är de främsta utmaningarna 
i ditt arbete?
– Att arbeta med 3D-ritningar kräver 
mycket noggrannhet och tålamod.

ROBERT LINDSTRÖM är nyss fyllda 30 år, 
född och uppvuxen i Västerås. Gick El-
programmet på Wenströmska gymnasiet 
och började jobba som elektriker 2006 
och har nu arbetat i företaget i 5 år. 

– Under min uppväxt (6-25 år) var
min främsta hobby gevärsskytte med 
SM-guld 2002 som största merit, berät-
tar han.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att det är väldigt varierat, man lär
sig mycket nytt hela tiden.

På fritiden gör jag helst?
– På sommaren spenderar jag en hel
del timmar på golfbanan och på
vintern åker jag skidor. När jag inte är 
på golfbanan eller i skidbacken tillbring-
ar jag helst tiden med vänner och familj.

Ritning för Truckstop Örebro som
Robert gjord i 2D

VERKSAMHETSOMRÅDE: PROJEKTERING



Ackred. nr 2195
Kontroll

ISO/IEC 17020 (C)

www.wepab.se

Leverantör av
kompletta plåtfasader

SMART ATT STÅ
UPP OCH JOBBA
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Vi på kontoret försöker stå upp och jobba så mycket vi orkar. Här 
har Erik och Stefan avstämningsmöte stående. 

Vi vill bli effektivare samtidigt som vi vill 
göra hälsosamma val för både kroppen och 
knoppen, så vi väljer att stå upp och jobba. 

Ja, i alla fall så mycket vi orkar. Att stå upp och jobba 
med jämna mellanrum är bra av många anledningar.

Hållningen och ämnesomsättningen gangnas samtidigt 
som musklerna tränas och man blir mer alert.

Alla de här fördelarna vill man ju inte missa, därför har vi 
skaffat höj- och sänkbara skrivbord till alla på kontoret.



Vi har kunskapen om mackar-
nas elsystem och den behörig-
het som krävs för att få jobba 
med el, säkerhet, larm, över-
vakning, data, fiber med mera. 
Till detta kommer även belys-
ning och ljussättning som är en 
viktig del på anläggningarna. 

TOM PARTANEN är både serviceledare
och har särskilt ansvar för elinstallatio-
ner på serviceanläggningar. I hans roll 
är kunskap A och O, samtidigt måste 
man kunna se möjligheter och vara kre-
ativ i vissa situationer.
   – Inom el utför vi både stora och små
installationer, allt från avancerade styr-
ningar till serviceuppdrag. Det gäller att 
ha huvudet på skaft och vara en duktig 
problemlösare, säger Tom.

   ”Man får vara lite allkonst-
när och magiker ibland”

– Framför allt ska vi på ett så smidigt sätt som 
möjligt lösa problem och hjälpa våra kunder.

Vad är framför allt viktigt att tänka 
på i ditt arbete?
– Säkerheten, man måste alltid tänka
efter före när det gäller el. Det gäller 
även att kunna tänka utanför ramarna, 
man får vara lite av allkonstnär och ma-
giker ibland.

Vi kan mackarnas elsystem

KÄNNER SIG ODÖDLIG

TOM PARTANEN presenterar sig 
som familjefar och en egen indi-
vid och har jobbat i firman totalt 
sett 13-14 år.

Vad är det bästa med ditt arbe-
te?
– Variationen, bra kunder och 
arbetskamraterna.

På fritiden gör jag helst?
– Tyngdlyftning/styrkelyft, varje pass är på allvar, fokus, 
man eftersträvar det perfekta lyftet, ett lyft där alla detaljer 
stämmer, andningen, vinkeln, trycket, explosionen, Lyftet 
är över på några sekunder och för en kort stund känner man 
sig odödlig. Och så är det självklart min familj som jag läg-
ger mestadels av tiden på, vi har alltid något skoj för oss.

Bästa plagget?
– Jeans, de funkar till allt och är tidlösa.

Lyssnar på? – Oftast är det hårdare metall som snurrar i lurarna.
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Glöm handpejling! 

Med ATM installerat kan 
ni när som helst läsa av 
nivåerna i respektive tank, 
direkt i display eller dator. 

Afriso EMA AB • Tel: 040-92 20 50 • www.afriso.se

Automatiskt Tank Mätsystem (ATM) 

 

LED-BELYSNING 
FÖR MACKEN
Belysningen vet vi hur viktigt det är, är 
jätteintresserade av och ganska duktiga 
på. Här kommer några begrepp att hålla 
koll på.

Watt: Anger armaturens effekt, ju 
mer effekt desto mer energi förbrukar 
armaturen. Men detta gäller inte alltid 
för LED, därför mäter man ljusflödet i 
Lumen.
 
Lumen: Ljusflöde är totala mängden en-
ergi som omvandlats till ljus som kan 
uppfattas av ögat. Ljusflöde mäts i lu-
men, vilket är det vanligaste måttet som 
används för att beskriva hur stark en LED 
lampa är. 800 lumen är mycket. Motsvarar 
vad en 60W glödlampa avger. En 60W LED 
armatur kan ge ända upp till 6000 lumen.
 
Lux: Belysningsstyrkan mäts i lux och 
kan också benämnas Candela (som 
stearinljus på engelska). Ett stearinljus 
= en cd. 400-700 lux rekommenderas i 
butik, under skärmtak och lite mindre i 
tvätthallen. Fullt solsken kan ge ca 100 
000 lux och månsken ca 0,2 lux.
 
Kelvin: (färgtemperatur): Beroende på 
färgtemperaturen kan ljuset från en 
armatur gå från <3300 som ger ett varm 
och behagligt sken till vitt >5300 som är 
kallvitt och ofta används utomhus.

VERKSAMHETSOMRÅDE: EL



Lantmännen Agroetanol är 
Nordens största etanolprodu-
cent med kapacitet att tillver-
ka 230 000 kubikmeter etanol 
om året. Ett av företagets 
drivmedel är Agro Cleanpower 
95, som används i fordon med 
anpassade dieselmotorer. 

FRÅN ATT SPANNMÅLET hämtas på 
åkern till att drivmedlet tillverkas och 
förbränns i motorn, resulterar använd-
ningen av Agro Cleanpower 95 i en kol-
dioxidreduktion på upp till 90 procent. 

   - Det är bättre än något annat 
biodrivmedel på marknaden, berättar 
Jan-Erik Andersson, kvalitets-, 
miljö- och säkerhetschef på Lantmän-
nen Agroetanol. 

Sveriges hållbaraste drivmedel

  

    

  

www.agroetanol.se
www.etha.se

90% CO2 reduktion 
95% bioetanol 
100% svenskt

Läs mer:

Kjell Anderson Contracting levererar 
drivmedelsanläggningar till olika före-
tag vars fordon drivs med Agro Cle-
anpower 95 – bland annat Arla Foods 
Mejeri Kallhäll.

– De ser till att 
de kunder
som köper vårt 
drivmedel har 
en fungerande 
drivmedelsan-
läggning. Deras 
arbete känneteck-
nas av flexibi-
litet, snabbhet 
och noggrannhet 
vilket gör att vi 
har nöjda kunder.

 -Samarbetet med 
Kjell Andersons är 
mycket värdefullt 
för oss, säger 
Jan-Erik.

NORDENS STÖRSTA PRODUCENT
AV FÖRNYBAR ENERGI
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Utrustning för  
Fett, Olja, Spillolja, Diesel, Bensin,  
Urea, Kemikalier hittar ni hos oss. 
 
Stort kunnande, snabba leveranser 
www.germ.se    0935-124 40

 Jan- Erik 
Andersson.



Från bygglov till nyckeln i kundens hand

Filipstads Specialmaskiner AB
Rivningsarbeten – Sanering – Trailertransporter

Tel. 070-369 96 20, 070-266 96 20, 070-200 96 20, kontoret 0590-100 11

Grävmaskiner • Lastmaskiner
Dumpers • Schaktarbeten

Grustransport • Matjord • Grus

BYGGNADSTEKNIK
BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Box 1045  n  721 26 Västerås  n  Tel. 021-80 24 40

www.contec.se

Att Cliffon, Stefan och    Ur-
ban gräver gropar vet du väl 
redan. Men vem som helst 
kan inte gräva, särskilt inte 
på en drivmedelsanläggning. 

Det kräver sin kompetens och gropar 
eller gravar är ofta grunden till vidare 
installation. Även miljöarbete i alla dess 
former har blivit ett dagligt arbete för oss.
Vi bygger allt från nya tvätthallar, reno-
verar tvätthallar, om- och utbyggnad av 

butiker, nya kassalinjer och inredningar 
till kompletta fullserviceanläggningar. 
Urban innehar även KA-kompetens.

   -VI UTFÖR OCKSÅ planerat underhåll
på stationerna. Ett viktigt inslag är 
samtidigt miljöarbete i olika former, 
framhåller Stefan Bergkvist,  
  Urban Särenfors och Cliffon Grosshed, 
som är projektledare för olika typer av 
bygg- och drivmedelsprojekt.

Våra arbetsuppgifter skiljer sig lite åt
genom att vi fokuserar  på våra olika 
specialområden.
    - Mina områden är oljeavskiljare och 
vattenrening i markbyggnationer, be-
tong och armering, 

CLIFFON GROSSHED är nyss fyllda 50 
år, gift med Lena sedan 26 år och har 
vuxna barnen Patricia och Joel. Ett 
stort motorintresse delar han med 
sonen. Har arbetat i företaget sedan 
2005.       

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Variationen.

På fritiden gör jag helst?
– Tillbringar gärna fritiden i garaget 
där jag har en 67:a Amazon. Sonen 
hjälper mig med den och jag honom 
med hans bygge av driftingbil, en 
BMW 700 hk.

Favorit-appen till mobilen?
– Blocket, helt klart.

Det är jag stolt över?
– Min familj. Och att jag har kramat Jill!

KRAMAT JILL JOHNSSON
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VERKSAMHETSOMRÅDE: BYGG & ANLÄGGNING



CODAB är ett väletablerat företag 
inom drivmedelssektorn. Vi kallar oss 
själv specialister på registrering av 
drivmedel efter med mer än 30 års 
erfarenhet så vill vi nog mena att det 
är riktigt.  

Vårt produktprogram består till största 
delen av egenutvecklade produkter 
men också av vissa standardprodukter.

•  Kortterminaler och registrerings- 
 system för Tags, bankkort och  
 lokala kort
•  Bensin och dieselpumpar
•  AdBlue tankningsanläggningar
•  Nivåmätningssystem

Höjdrodergatan 24, Malmö • Tel. 040-93 60 90 • info@codab.se • www.codab.se 

Fordonsdator

Tag Fordons ID

Km ID

Färdskrivare
Antenn
Förare ID

WWW.CRAMO.SE

Elledningsgatan 4,  721 37 Västerås. Tel 021-81 54 90.

VARFÖR KÖPA NÄR DU KAN HYRA 
FRÅN CRAMO VÄSTERÅS.

WWW.CRAMO.SE

Elledningsgatan 4,  721 37 Västerås. Tel 021-81 54 90.

VARFÖR KÖPA NÄR DU KAN HYRA 
FRÅN CRAMO VÄSTERÅS.

WWW.CRAMO.SE

Elledningsgatan 4,  721 37 Västerås. Tel 021-81 54 90.

VARFÖR KÖPA NÄR DU KAN HYRA 
FRÅN CRAMO VÄSTERÅS.

   konsultationer och lösningar samt 
planerat underhåll, säger Urban.

Stefan arbetar främst med tvätthallar, 
plåt och beslag, skärmtak och pump-
rörsrenoveringar medan Cliffon har mark 
och asfalt, betong och armering samt 
drivmedelsanläggningar på sitt bord.  

”Vi bygger det kunden 
vill med kvalitet, omtan-
ke och i nära relation”

Vad är viktigt att tänka på när ni pla-
nerar och bygger en ny anläggning?

      – Tillgänglighet, markhöjder, alla 
anslutningar, myndighetsärenden och 
ett bra avslut med rätt intyg och doku-
ment. 

Vilka är de främsta utmaningarna?
   – Konstruktioner och lösningar är i sig 
utmanande men också kontakter med 
myndigheter kan vara en utmaning.

STEFAN BERGKVIST beskriver sig själv som 
en kille eller kanske numera gubbe som fyllt 
52 år. Han har fru och fyra grabbar, född och 
uppvuxen i Västerås och har arbetat 18 år i 
företaget.

URBAN SÄRENFORS presenterar sig 
som far, farfar och morfar som fyller 
65 i år och bor i Skultuna utanför
Västerås. När han ställer upp för något 
så är det helhjärtat. Har arbetat drygt 
16 år i företaget.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att det är otroligt varierande och 
att ha förmånen att få åka runt i hela 
Sverige i jobbet.

På fritiden gör jag helst?
– Sjunger i två körer, är aktiv i Lions 
och kyrkvärd i Skultuna kyrka.
Jag lyssnar också mycket på musik 
och läser.

Världens bästa låt genom tiderna?
– Kan nog inte svara på det, lyssnar 
på det mesta. Det beror också på
vilket humör jag är på. Den bästa 
skivan som spelats in skulle jag säga 
är Cornelis Vreeswijk ”Tio vackra visor 
och Personliga Person”. Sen finns det 
ju alltid psal-
men ”Härlig är 
jorden”, den 
tröttnar man 
aldrig på.

TV-program?
– Det är nog 
Vem vet met-
mest?

VETGIRIG KÖRSÅNGARE

DYKINTRESSERAD MC-FÖRARE

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Snabba puckar och många olika 
arbetsuppgifter.

På fritiden gör jag helst?
– Fritiden ägnar jag helst med familjen, 
det brukar bli golf, MC, resor, camping i 
husvagnen och även lite dykning.

Min största framgång i livet?
– Att vi har fyra grabbar som alla kommit 
upp i vuxen ålder. 

Drömresan?
– Den gjorde jag i sommras.
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Från bygglov till nyckeln i kundens hand



Redan 1981 framställde 
Jan Ageheim det första 
icke metalliska flexibla 
rörsystemet för drivme-
del, kallat Universal Petrol 
Pipe. Idag är svenskens 
rörsystem känt världen 
över och godkänt av samt-
liga bensinbolag i Sverige.

Efter beslut från MSB, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, ska 
befintliga varmförzinkade och icke fuk-
tisolerade rörledningar i mark förnyas 
till säkrare och mer hållbara alternativ 
till år 2022.

De närmaste fem åren kommer därmed 
att innebära en intensiv period för Pet-
roteknik, liksom för oss som använder 
sig av Petrotekniks rörsystem när man 
bygger och förnyar drivmedelsanlägg-
ningar. Samarbetet oss emellan har 
pågått i nästan 30 år.

   – Kjell Anderson Contracting är en 
mycket uppskattad kund som vi alltid 
har haft ett väl fungerande samarbete 
med. Vi har en väldigt bra och tydlig 
kommunikation sinsemellan, där vi 
supportar varandra och har ett givande 
utbyte av erfarenheter, säger Jan Age-
heim, ägare av Petroteknik AB.

”De närmaste 
fem åren kom-
mer innebära en 
intensiv period 
för Petroteknik, 
liksom för Kjell 
Andersons.” 
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Petrotekniks
nya rörsystem





UTE PÅ FÄLTET

Så håller du dig 
varm på bygget

1. Underställ i rena material. 
Ull nära kroppen håller dig varm 
och torr.

2. Lager på lager. Håll värmen 
inne genom att klä dig i många 
lager. Även flera strumpor i skor-
na är bra.

3. Håll igång! Med det är nog 
inget problem om man jobbar 
hårt!

4. Mössa på. Genom huvudet 
strömmar mycket värme ut.

Firman satsar på varma och bra kläder.
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Resultat: 40 års biltestande

Renault Kangoo. Renault Traffic. Renault Master.

Vi har kört bil i 40 
år, många tusen 
mil har det blivit. 
Nu har vi dragit 
våra slutsatser om 
vad en riktigt bra 
servicebil är.

Renault Kangoo, Traffic  
och Master i olika utfö-
randen och skepnader 
uppfyller alla våra be-
hov. 

För enklare och lätt-
are service använder vi 
Kangoo, för el och bygg 

lämpar sig Traffic och 
för anläggning och driv-
medel blir det den lite 
större modellen Master.

Viktigt vid val av ser-
vicebil är säljföretaget, 
driftsäkerhet och servi-
ce, miljö och säkerhet, 

komfort och användar-
vänlighet,   ekonomi 

och utrustning, i nämnd 
ordning.

”Renault passar 
oss i alla lägen”
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KÖR DU SÄKERT?

På Swedish Active Driving i Orresta utan-
för Västerås lär Jan Sund väl erfarna som 
mindre erfarna förare att köra säkrare bil. 
Det är lätt att tänka att man har full koll 
på sin bilkörning men minnet är kort och 
kunskapen behöver alltid fyllas på. Samti-
digt som det alltid kommer nya rön.
 
Man räddar liv genom att koll på sin 
säkerhet i bilen och det är värt att 

förfriska minnet ofta.

Tar du exempelvis alltid av dig jackan för 
att bältet ska sitta ordentligt? Dubbelkol-
lar du körställningen? Vet du vad du ska 
göra om du kommer först till en olycks-
plats? Vet du hur ABS-bromsarna funkar 
och har du rätt däck? Superviktiga frågor 
som vi fått svar på när vi gått på kurs hos 
Janne.

  VIKTIGASTE TIPSEN I TRAFIKEN

Jan Sund driver företaget Swedish Active Driving i Västerås 
som utbildar förare att köra säkert. Att gå Jannes utbildning är 
en riktigt tankeställare, här kommer hans bästa tips.

1. Rätt körställning. Du 
ska ha handlobarna på rat-
ten samtidigt som skuldror-
na nuddar ryggstödet.

2. Bältet ordentligt på. 
Skippa tjocka jackor och 
låt bältet sitt tätt intill 
kroppen. Spänn några extra 
gånger innan du åker och 
sänk även ner fästet.

3. Var utvilad. Att vara 
pigg och alert i trafiken är 
det viktigaste av allt. Stan-
na minst var tredje timme 
och sov en kort stund om 
du behöver.

4. Däcken, däcken, däcken.
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Här kör vi en fullastad firmabil för att 
känns på hur den beter sig i höga farter 
och vid bromsning.
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LADDSTOLPAR

Förmodligen kommer de olika el-
bilstillverkarna tillsammans med 
el-leverantörer att ombesörja 
laddstolpar specialanpassande för 
det egna märket. 

Rena elbilar blir kanske inte så 
vanliga som laddhybrider och hy-
bridbilar utan yttre laddmöjlighet. 
Räkna med att en elbil drar mel-
lan 1,5 och 2,5 kW/mil beroen-
de på storlek, körsätt, hastighet, 
kyla och värme. 

Batterikapaciteten på en vanlig 
laddhybrid kan ligga på ca 15-20 
kWh som är lika med 5-20 mils 
körning på bara el.

Troligtvis kommer laddelen kosta 
närmare 3 kr/minut framöver.

Vi på Kjell Andersons installe-
rar laddstolpar och följer nyfiket 
denna utveckling.

Att laddstolpar och elfordon kommer med storm-
steg vet vi men de traditionella drivmedlen kom-
mer vi behöva under lång tid framöver.  



Service dygnet runt, året runt

Ta hand om macken
Att ta hand om sin mack och allt som hör därtill är A och O för att  
utrustningen ska hålla år efter år samt vara snygg och fin. 

Planerat underhåll

Att vara observant och 
reparera andra saker 
som behöver under-
håll när man ändå är 
på plats. Samordnade 
resor och planerat un-
derhåll är superbra.

Viktigt!

Ordning och reda, städa, 
göra rent efter sig. Och så det 
där lilla extra!

MARIE CEDERLÖF 
är sambo, tvåbarns-
mor och nybliven 
farmor. Hon har
arbetat i företaget 
i tio år.

Vad är det 
bästa med ditt 
arbete?
– Att den ena dagen inte är den andra
lik. Man vet aldrig på morgonen vad
som kommer att hända under dagen,
vilka ev. panikutryckningar det blir.
Arbetskamrater och kunder är också
saker som gör arbetet roligt.

På fritiden gör jag helst?
– Jag tycker väldigt mycket om att
laga mat som äts tillsammans med
vänner och/eller familj. På sommaren
blir det mycket grillning, på vintern är
det mer grytor och gratänger. Jag tyck-
er även om att vara ute i solen
och att sy till mitt lilla barnbarn.

Om jag vann 5 miljoner?
– Då skulle jag ta långledigt och ta
med familjen på en långresa, gärna
till Australien. Investera i ett semester-
boende utomlands och troligen gå
ner i arbetstid för att kunna njuta
ordentligt av livet.

Det är jag stolt över?
– Att barnen har vuxit upp och blivit
fina människor och att jag själv har
funnit min roll och trivs både på
arbetet och privat.

MATLAGNING & SÖMNAD
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VERKSAMHETSOMRÅDE: SERVICE



Genom att vi jobbar som totalentre-
prenör för drivmedelsbranschen är 
service en central del av verksam-
heten. Det handlar om att serva allt 
från skyltar till cisterner, lika väl som 
att fräscha upp hela anläggningar 
med tillhörande byggnader. 

Marie Cederlöf och Tom Partanen är servi-
celedare. Marie ansvarar för allt som rör en 
serviceanläggning med inriktning på admi-
nistration medan Tom har särskilt ansvar för 
den tekniska biten på anläggningar. Båda trivs 
med att ha så varierande arbetsuppgifter.
   – Genom att det är så många olika upp-
gifter inom service lär man sig hela tiden
något nytt och det gäller att kunna tänka
utanför ramarna. Marie tar emot och registre-
rar felanmälningar, ser till att arbetena utförs 

på ett så snabbt, smidigt och kostnadseffek-
tivt sätt som möjligt.
   – Det är viktigt att hela tiden eftersträva
kostnadseffektivitet. Vi har idag samma
snittkostnad per order som för sex år sedan,
säger hon.

”Mycket planering och pusslande. 
Det är viktigt att hela tiden efter-
sträva kostnadseffektivitet.”

Tom betonar vikten av att kunna lösa problem 
och hjälpa kunderna så smidigt som
möjligt.
   – Vi har byggservice över stora delar av
Sverige och AdBlue-service i hela landet så
det är mycket planering och pusslande. De
främsta utmaningarna är att få ihop helheten
genom att många saker måste knytas samman 
för att allt ska fungera, säger Tom.
   -Ja, det gäller allt från från orderregistrering 
och utförande till fakturering, tillägger Marie.
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Service dygnet runt, året runt



NAVET I FÖRETAGET
Den storta utmaningen för 
Birgitta Keijser, Anitha Er-
iksson och Niclas Sköldin, 
som ansvarar för all admi-
nistration, är att det hela 
tiden är många projekt 
igång samtidigt.   

När Birgitta pensioneras efter årsskiftet 
tar Niclas över hela ekonomiansvaret 
och mer därtill.

   – Det gäller att fånga upp allting, hål-
la koll på alla detaljer och inte tappa 
något mellan stolarna, säger Niclas. Med 
många bollar i luften gäller det verkli-
gen att ha kontroll på allt som händer, 
fortsätter Anitha.

Vilka är era arbetsuppgifter?
   - Jag sköter framför allt fakturering, 
löner och har ansvar för kundreskontror, 
säger  Birgitta. Anitha ansvarar för leve-
rantörsreskontror. Det är registrering av 
in/utbetalningar, löpande registrering 
av manuella verifikat, hantering av ol-
jeavskiljartömningar, ansökningar gäl-
lande brandfarliga varor m.m.

”Det gäller att hålla 
många bollar i luften”  

Niclas jobbar med projektredovisning,
fakturering och är Controller.
   – Min roll är ganska ny och justeras på
vägen, säger Niclas.

GILLAR GÅ I HÖGKLACKAT

BIRGITTA KEIJSER presenterar sig
som alltid glad, positiv, social och 
tycker om att färgmatcha.
– Jag har arbetat här sedan au-
gusti 1985, hela 31 år är det nu, 
säger hon.

Vad är det bästa med ditt arbe-
te?
– Att firman alltid har utvecklats, 
det står aldrig still.

På fritiden gör jag helst?
– Har jobbat som sekreterare i
Västerås Motorsällskap i över 20 
år.
Det blir också många turer med
hunden och så tycker jag om att
handarbeta.

Min största framgång i livet?
– Jag trivs med livet.
Det är jag stolt över?
– Att jag är teoretiskt, administra-
tivt och praktiskt lagd.

Det visst 
du inte om 
Birgitta?
Både hen-
nes man 
och båda 
sönerna 
jobbar som 
drivmedels-
montörer på 
firman.

NJUTER AV ETT FINT GLAS VIN

ANITHA ERIKSSON är en glad ”tjej” med man, två barn och
två barnbarn. Har arbetat i företaget i sex år.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att det är så omväxlande, man har aldrig tråkigt.

På fritiden gör jag helst? – Njuter av att vara ute i friska 
luften, pyssla hemma och träffa barn och barnbarn.

Favoritkomplimang?
– Bra jobbat!   Birgittas hund Iggy är given 

på kontoret!
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SNICKERI OCH BARNENS FOTBOLL OM NICLAS FÅR VÄLJA

NICLAS SKÖLDIN, 37 år, är färskingen i företaget sedan april -16.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Jag får vara med på hela resan i ett projekt, från början med 
anbud och planering fram till att få se slutresultatet.

På fritiden gör jag helst?
– Snickrar lite hemma på fm, tittar på någon av barnens 
fotbollsmatcher på em, och sedan en kall öl på altanen med 
goda vänner på kvällen. 

Mitt Smultronställe?
– Har inget specifikt ställe men vi åker gärna till Västkusten.

VERKSAMHETSOMRÅDE: ADMINISTRATION



BIRGITTAS BÄSTA SKRIVBORDSTIPS

När tejphållaren, gemförvaringen 
eller häftapparaten ser 
iögonfallande ut är dem 
mycket lättare att hålla 
reda på. Och kul blir det!

Varje fredag har vi självklart fika på 
kontoret. Ibland blir det hembakt 
och då kan det smaka så här.

Saffransmuffins, 15 st
2,5 dl Mjölk
100 g Smör
2 pkt Saffran
1,5 dl Råsocker
4 dl Vetemjöl
2 tsk Bakpulver
1 krm Salt
1 dl Lingon (frysta fungerar bra)

Gör så här: 
Vispa mjölk och socker. Smält smöret 
och häll i mjölken. Blanda torra 
ingredienserna och rör sen ner i 
mjölksmeten. Fördela i formar och 
baka i 15 min, 175 grader. Voila!

Fredagsfika
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Firman bjuder på macka och 
kaffe kl 9! Välkommen du också!



40 ÅR I DRIVMEDELSBRANSCHENS TJÄNST

Kjell, vår styrelseordföran-
de och grundare, är i allra 
högsta grad aktiv i företa-
get. Här berättar han om 
hur det har gått till från -76 
till idag och spekulerar ett 
och annat kring framtiden.

   - I nästan tio år hade jag arbetat som 
installations- och serviceelektriker på 
ett elföretag i Västerås med ansvar för 
bland annat våra bensinbolagskunder 
BP och OK, när jag 1976, efter att ha 
läst in elbehörighet och företagsekono-
mi, startade min firma med Svenska BP 
som första kund, berättar Kjell.

   - Åkte runt, som man gör i vår bransch, 
och installerade och servade det mesta 
på mackarna. Ryktet spred sig och efter 
några år hade både Texaco, Esso, Gulf, 
Shell, OK och din-X hört av sig. Fortfa-
rande har vi äran att ha dessa kunders 
förtroende,  om än med nya namn idag.

Premac lanseras
  - I mitten av 80-talet drev vi igång 
drivmedelsinstallationer med Leif Aréen 
som ansvarig, och i början av 90-talet 
startade vi upp vårt koncept Premac, 
prefabricerade mackar. Leffe var en stor 
resurs under hela 35 år.
 På en mässa i Jönköping ställde 
vi ut vår nya idé som fick både OK och 
ICA-Bensin att bli intresserade, under 
ett år byggde vi faktiskt ett trettiotal 
nya Premac-stationer! Vi jobbade även 
fram egna betalsystem, Truckstop-mo-

Retortgatan Premac lanseras, 
varumärken.   
Byggnationer 
inleds i både Po-
len, Ryssland och 
Estland.

duler, serviceskåp etc. 
   - Tillsammans med våra proffsiga med-
arbetare, som vi har förmånen att ha 
kvar flera av fortfarande idag,  blev vi så 
småningom totalentreprenör för drivme-
delsbranschen. 40 år i drivmedelsbrans-
chens tjänst, och fler räknar vi med! 

Och framtiden då? 
Ja, människan måste ju förflytta sig 
själv och allt gods så långt fram i tiden 
jag kan se och då måste vi ju tanka våra 
fordon. Att fylla parkeringar med till-
räckligt många laddstolpar kanske kan 
bli svårt och mackarna finns ju redan. 

   - Förutom alla befintliga anläggningar 
som måste underhållas och uppdateras 
tror jag dels på smarta, attraktiva och 
kompletta mindre automatstationer i 
anslutning till köpcentra och bostads-
områden. Dels på bemannade fullstora 
serviceanläggningar, strategiskt place-
rade i anslutning till nya trafikplatser, 
med separat kvalitetsrestaurang och 
bilistisk butik, biltvätt, komplett driv-
medelsanläggning för både personbilar 
och lastbilar samt uppställningsplatser, 
parkeringsplatser, ställplatser, wc och 
mer därtill.

Och på fritiden då? Då ”leker jag fortfa-
rande med bilar”, som min mor alltid sa.
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LEKER MED BILAR

KJELL ANDERSSON
Vilka är dina främsta arbetsuppgifter idag?
– Specialprojekt såsom glesbygdsmackar, specialbränslen, behjälp-
lig med kalkyler, strategier och utveckling. Jag kommer och går lite 
som jag vill idag, vilket är väldigt priviligierat.

Vad gör du på din fritid idag?
– Då leker jag fortfarande med bilar!

Favoritord?
– Trevligt.

Din största framgång i livet?
– Att få ha varit frisk, arbetat i över 50 år, gift i över 40 år, 
barn, barnbarn, drivit företaget oavbrutet sedan 1976 och 
en och annan rallytävling.



Framtidens mack
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Kjell Anderson Contracting AB
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