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DU HÅLLER NU vår tredje utgåva av 

HYLAST kundtidning i din hand. Här 

ska vi berätta lite om vad som har 

hänt och vad som är på gång i 

verksamheten. Det har nu gått två år 

sedan vi flyttade in i nybyggda 

lokaler och jag kan konstatera att 

det fungerar väldigt bra. Jag vill även 

påstå att vi har fått en hel del nya 

kunder tack vare våra nya lokaler, 

med bättre ytor och tillgänglighet.

I FÖRRA NUMRET skrev vi om vår 

möjlighet att släcka tvåor från 

besiktningen. Av olika anledningar 

har det tagit längre tid än beräknat 

att komma igång med det. Under 

hösten ska vi i alla fall köra igång 

och har utbildat personal och 

installerat all utrustning för att 

klara det. 

NÅGOT SOM HAR blivit en tradition 

är Hylastdagarna, där vi har en 

minimässa med samarbetspartners 

och visar upp vår egen verksamhet. 

Två dagar fyllda med mat, dryck och 

aktiviteter för såväl stora som små. 

Boka in 27-28 september i kalendern 

och ta gärna med hela familjen och 

kom hit.

EN ANNAN AKTIVITET som instifta-

des för första gången under 2013 och 

som även den ska bli en tradition är 

Hylastpokalen. Det är en folkracetäv-

ling i samarbete med Haninge Motor-

klubb där HYLAST är huvudsponsor. 

Vi har ett hjärta för motorer och 

motorsport, vilket gäller speciellt för 

Björn Andersen som själv är 

engagerad i klubben och körde i 

racet.

OLIKA PUBLIKA AKTIVITETER är 

viktiga för oss när det gäller att 

synas och bygga relationer med våra 

kunder och omvärld. I övrigt är det 

”business as usual” där vi jobbar på 

för att du som kund ska kunna köra 

vidare så fort som möjligt efter 

service, reparationer och påbyggna-

der. 

HYLAST har lyckats genom åren tack 

vare bra medarbetare och starka 

samarbetspartners. En kedja av 

specialister där alla delar är lika 

viktiga för att kunna erbjuda våra 

kunder det bästa från vår värld. Med 

det i ryggen vill jag fortsätta att gå 

till jobbet för inspirerande arbets-

dagar med engagerade medarbetare 

och goda kundrelationer.

Trevlig läsning!

Klas Andersen

VD, HYLAST AB
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HYLAST rullar på…

Klas Andersen, 
VD HYLAST

Visste du att HYLAST finns på Facebook? 

Genom att gilla vår sida på Facebook kan du ta  

del av alla nyheter, tävlingar, bilder och annat  

skoj som händer.  

Du hittar oss på: www.facebook.com/HYLAST

Ladda ner appen Scan för iPhone eller 
Barecode Scanner för Android och 
scanna in koden på din smartphone!

KONTAKTA OSS PÅ HYLAST

POSTADRESS
Box 3121
136 03 Haninge

Den nya generationen
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Haninge Åkeri AB kan erbjuda tjänster inom 
följande områden: 
Specialtransporter (kranbilar, maskintrailers, 
paketbilar mm) 
Entreprenad (schaktbilar, maskiner, mm) 
Material och återvinning 
Containrar, sandställningar mm 
 
Vänd dig med förtroende till oss.  
Tel: 08-504 102 60 
www.haninge-akeri.se 

08-504 102 60 Vänd dig med förtroende till oss. 
Tel: 08-504 102 60

www.haninge-akeri.se

- DET LÖNAR SIG I LÄNGDEN!EN TRYGG LEVERANTÖR SEDAN 1923

www.zetterbergs.se

Försäljning:  Kalle Röjerås 0292 - 705 03
 Stefan Dorsander 0292 - 705 34
 Anders Lindblom 0292 - 705 45
 Ulf Hjalmarsson 0292 - 705 56

HYLAST är allkonstnärer som servar och 

reparerar olika slags fordon, släp och 

entreprenadmaskiner. Företaget är bland de 

ledande när det gäller påbyggnader av 

lastbilar med kranar och flak. Mobil 

hydraulik är en specialitet. Verkstadschef 

Björn Andersen berättar mer:

– Trots lågkonjunktur har det i stort sett 

rullat på som vanligt. Det har blivit lite 

mindre när det gäller att bygga nya bilar, 

men istället har reparationer och service 

ökat. Vi har även fått en hel del mer jobb på 

entreprenadmaskiner, berättar Björn och 

fortsätter:

– Det är mycket avancerat vad gäller 

hydraulik idag, till exempel vad gäller kranar. 

En kran av idag är inget som man bara går in 

och skruvar i. Som med mycket annat är det 

datorer som styr, så det krävs en hel del 

kunskap för att kunna hålla på med det. Har 

man som vi kunskap och tillgång till 

dataprogram blir man ganska ensam om att 

klara av det. 

Hjälp till kunderna i alla lägen
Företagets centrala läge i Jordbro skapar till-

gänglighet, och med den stora gården är det 

lätt att komma in för stora ekipage med släp. 

– Något kunderna verkligen uppskattar är 

att vi har kvällsöppet måndag-torsdag fram 

till 23:00, säger Björn. Att kunna få service 

och annat utfört efter den ordinarie 

arbetstiden ger kunderna färre avbrott och 

skapar bättre ekonomi. Annars har vi alltid 

som mål att hjälpa kunderna snabbt så de 

kommer igång. Mindre akutjobb tar vi oftast 

direkt genom att pressa in mellan större 

jobb.

HYLAST senaste kundenkät (februari 2013) 

visar att bland annat bemötande, servicenivå 

och kvalité på utfört arbete fortsättningsvis 

ligger i topp.

– Vi har två servicebilar för att snabbt 

kunna rycka ut på fältet. Huvudsakligen åker 

de på entreprenadmaskinerna som är svåra 

att ta in på verkstaden. Vi gör reparationer 

och service, det händer även att vi monterar 

kranar på färjor och båtar.

Fler strängar på lyran
HYTRANS AB är ett helägt dotterbolag till 

HYLAST AB som bedriver åkeri- och entrepre-

nadverksamhet. Företaget har idag cirka 20 

chaufförer och maskinister samt är delägare i 

Haninge Åkeri AB. 

 – Vi har 18 bilar och 4 grävmaskiner, 3 

bandmaskiner, 1 hjulmaskin och 1 hjullas-

tare. Det är en blandad kompott av kranbilar, 

schaktbilar, lastväxlare och maskintrailer. Vi 

kör allt från dagsuppdrag till fasta uppdrag 

på årsbasis. Det är bra servade maskiner och 

bilar som vi tar väl hand om, avslutar Björn.

Spetskompetens  
och bred erfarenhet
År 2013 är det 23 år sedan Klas och Björn Andersen startade HYLAST.  
Ur sprungliga 120 kvadratmeter golvyta har växt till 2 800, och från två 
personer i bolaget har man idag 25 medarbetare. Bra bemötande och hög 
servicenivå är framgångsreceptet som tagit verksamheten framåt under alla år.
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Vi har maskinen  
du sÖker!

hudiksVall 
Tel 0650-948 55

Timrå
Tel 060-52 78 70

sTockholm
Tel 08-89 01 06

Bollnäs
Tel 0278-355 06, 05

luleå
Tel 0920-700 80

VäsTerås
Tel 021-498 90 10

www.staffare.se & facebook.com/staffare

– SRV har varit kunder hos HYLAST ända 

sedan 1991, säger Tony Gasslander som är 

sektionschef  i Jordbro. De har hjälpt oss i 

stort sett med all påbyggnad och mycket av 

chassijobben under åren. Idag har vi en nyare 

bilpark, men tidigare när vi hade en äldre 

bilpark då bodde vi i princip hos dem.

När SRV köper in nya bilar ingår det 

fullserviceavtal den första tiden. Det gör att 

HYLAST kommer in på andra bitar.

– Idag använder vi HYLAST framför allt 

vid akuta behov. De tar hand om oss som 

kund på ett fantastiskt sätt och det är därför 

vi kommer hit med våra bilar. Bra kvalitet 

och snabb service är HYLAST styrka, plus att 

det har kunskapen och rätt verktyg, säger 

Tony och fortsätter:

– Det är inte bara att lämna in en bil, då 

det är hydraulik och annat som ska tas 

omhand på ett professionellt sätt. HYLAST är 

specialister inom detta område och det finns 

inte många andra som kan matcha det.

SRV förfogar över cirka 64 fordon. Det är 

lastväxlare, frontlastare, konventionella 

sopbilar, sidlastare, glas- och minibilar, samt 

bilar för matavfall. För att verksamheten ska 

fungera är det av yttersta vikt att bilarna 

fungerar som de ska.

– Det har många gånger hänt att jag krävt 

att en bil ska vara klar imorgon och då har 

HYLAST löst det på något sätt. Det har även 

gällt på helger som julafton och röda dagar, 

berättar Tony. 

– Vi köper in färdiga bilar med 

sidlastararmar och avläsningsutrustning, 

men ändå får vi ofta bygga om dem. Då är det 

bra att HYLAST inte bara jobbar med 

originalgrejor. Här är man kreativ, klurig och 

är inte rädd för att pröva olika lösningar. Och 

våra egna killar får gärna vara med i 

processen. Det skapar en bra relation som 

bara rullar på, säger Tony avslutningsvis.

Samarbete över 
flera decennier

SRV ÅTERVINNING 

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, 

Salem och Nynäshamn. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle 

och avfall, samt deponering. Sedan många år har HYLAST tagit hand om deras fordonsflotta.
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Lastväxlare
Skogskranar
Lastbilskranar
Tillbehör

www.hinz.se

Annons 185x65.indd   1 2013-06-26   06:58

Björn Andersen och Danne 
Jansson har gått utbildning för att 
kunna släcka kundernas tvåor.

All utrustning med bland annat 

broms provare samt utbildning av 

personal är på plats, så nu börjar 

HYLAST ta hand om efterbesiktningen 

efter utförd reparation. 

– Det har varit stor efterfrågan efter 

detta bland våra kunder, säger Danne 

Jansson. Självklart är det en stor fördel 

att kunna lämna in bilen här för 

reparation och sedan hämta ut den och 

köra vidare, utan att behöva åka till ett 

annat besiktningsställe för att släcka en 

tvåa. 

HYLAST har utbildat två medarbetare 

som kommer att kontrollera att jobben 

är utförda på fackmannamässigt sett.

– Jag och Björn som ska sköta det här 

får inte själva göra reparationer och 

sedan utföra kontrollen. Vi får istället 

sparka på någon servicetekniker om inte 

jobbet är utfört på rätt sätt. Skämt 

åsido, så följer det med ett stort ansvar 

då det kan handla om trafiksäkerhet och 

det är inget man tummar på.

Nu höjer HYLAST servicenivån 

ytterligare ett snäpp. Företaget har 

blivit ackrediterat av Swedac att 

släcka de tvåor som uppkommit 

vid den årliga bilprovningen. Under 

hösten 2013 ska det vara igång. 

HYLAST 
släcker 
dina 
tvåor
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Ta med hela familjen. Det bjuds på olika 

aktivititer för både dom stora och små.

Våra samarbetspartners demonstrerar 

sina produkter.

2013
27-28 SEPTEMBER

Succén upprepas
Hylastdagarna
Hela familjen är välkommen!
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Du som var här förra året – 
kom igen! Du som inte var här – 
kom igen, missa inte årets fest!

Hylastdagarna har blivit ett årligt återkommande arrangemang, fyllt 

med kul aktiviteter för såväl stora som små barn. Ute på gården har 

vi en minimässa där våra samarbetspartners och leverantörer visar 

och demonstrerar sina produkter. Volvo, Hinz, Gehab, Mähler, Staffare 

m.fl. vill gärna träffa dig och visa upp kranar, flak, påbyggnader och 

mycket mer.

   Passa på att titta runt i våra lokaler. Grillen är glödhet och vi bjuder på 

nygrillade hamburgare. Hjälp oss att slå förra årets resultat med 608 

hamburgare. Godis till barnen. De små får köra lådbil i tvätthallen och 

kan hämta sitt körkort när de rattat klart. För de lite äldre väntar 

rallysimulatorn med risk för att bli fartblind. Vi har även ett speciellt program  

för den som är intresserad av bl.a. skönhet och hälsa.

På bilderna kan du se hur trevligt vi hade förra året! Du kommer väl i år?

27-28 SEPTEMBER
2013

Hylastdagarna
Fredag kl. 11:00 – 17:00
Lördag kl. 10:00 – 15:00

Våra samarbetspartners demon-
strerar sina produkter.

Vi bjuder på hamburgare!

Assistancekårens lådbilar 

finns på plats.
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Kontakten företagen emellan startade för 

över 20 år sedan, så det handlar om ett väl 

inarbetat samarbete.

– Själva grunden i vår verksamhet är 

BPW-axlar till släp. Främst broms som vi har 

specialiserat oss på vad gäller BPW:s 

produkter, säger Patrik Wallin som är 

försäljningsansvarig Stockholm. Totalt har vi 

just nu drygt 8 000 artiklar i lager och cirka 

32 000 artiklar i vårt artikelsystem.

Släpis har väldigt hög kompetens inom 

det här området. På företaget är det många 

som har jobbat i över 30 år med de här 

produkterna så kunskapen är djup och bred.

– Det är lite speciellt när det gäller sådana 

här axlar och man måste kunna väldigt 

mycket. Det är inte något man kan läsa på 

utan kunskapen kommer genom erfarenhet. 

Det finns väldigt många avarter så man kan 

inte slå in ett registreringsnummer och få 

upp allt man behöver ha reda på. Det är 

många släp som rullar väldigt länge och 

därför är det mycket att hålla reda på.

Släpis har väldigt hög servicegrad och 

HYLAST kan få leveranser fyra gånger per 

dag.

– HYLAST har väldigt bra kompetens 

själva så det vet oftast vad de vill ha. Men det 

är klart man åker på minor ibland och då 

sätter vi oss ner för att lösa problemen 

tillsammans. Är det ett gammalt släp kan det 

ha byggts om med delar som inte är med på 

ursprungsritningarna, och då kan det bli lite 

kämpigt.

På frågan om varför man ska anlita Släpis 

svarar Patrik:

– Våra konkurrenters största problem är 

nog att de ofta inte har delarna hemma. När 

det gäller BPW är det svårt att slå oss på 

fingrarna både vad gäller artiklar och 

kompetensen inom området. Det måste gå 

snabbt att få fram delar, man har inte råd att 

ha en bil stående.

Stadig leverantör av delar

020-46 46 00

Vi är återförsäljare för

Släpis tillhandahåller originalreservdelar och tillbehör till släpvagnar och 

trailers. Företaget ingår i BPW-koncernen som är en av världens största 

tillverkare av axlar till släpfordon. Släpis är huvudleverantör till HYLAST 

framför allt vad gäller broms- och slitdelar till släp.

WWW.SORLING-ILSBO.SE
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Stadig leverantör av delar

AB Mähler & Söner  Hotingsvägen 40, 840 51 Rossön
Tel 0624 512 350 | Fax 0624 200 50 | www.mahlers.se | E-post info@mahlers.se

engcon Sweden  Hotingsvägen 40, 840 51 Rossön
Tel 0624 512 350 | Fax 0624 200 50 | www.mahlers.se | E-post info@mahlers.se

Nyheter från Mählers!
Snölastare LSV 275
Supereffektiv snölastare som slår 
det mesta i att kasta snö och is från 
stadens gator och vägar. Nu med 
miljögodkänd motor och nytt styrsystem.

Marknadens tystaste

och miljövänligaste

snölastare!

NYHET!

Nyheter från Drivex!

Vikplog

Sandspridarskopa
Drivex nya generation sand-
spridarskopor är anpassade för 
dagens krav om effektiv och 
säker sandning.

NYHET!

Drivex vikplogar VB3200–VB4000 är konstruerade 
för professionell och effektiv snöröjning.

NYHET!

EASYGRADER 200 är marknadens enklaste 
och mest lättmonterade hyvelblad för traktorer.

Easygrader gör er
jordbrukstraktor mer lönsam!

NYHET!

Nya uppgraderade Flexiway
Den revolutionerande diagonalplogen har uppgraderats inför 
vintern 2013-2014 med bl.a. förstärkt ploglåda samt förbättrad 
lyftgeometri så att plogen lyfter både jämnare och högre än 
tidigare. Kom till Maskinexpo så berättar vi mer.

NYHET!
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Kvalitet. Pålitlighet. Produktivitet.Säkerhet.

Hiab, världsledande leverantör av avancerade, robusta
och högpresterande kranar och lastväxlare. Med ett 
komplett produkt program, kan vi erbjuda den 
optimala lösningen för just ditt behov.

Fråga efter en Hiab, du kommer inte att hitta ett bättre 
alternativ!

Cargotec Sweden AB, Hiab Scandinavia,
Box 1133, 164 22 Kista, tel 08-550 934 20

www. hiab.se                    www.cargotec.com

Service av renhållnings- och 
återvinningsfordon

För mer info besök 

     oss på www.ntmservice.se

www.ntmservice.se

NTM Service kontakt
Eftermarknadschef Bo Granlund  070-632 07 44 (direkt)
NTM Service Bandhagen  08-647 07 51
NTM Service Järfälla 08-583 60 900
NTM Service Helsingborg 042-400 13 76
Reservdelar 08-590 88 118
Försäljning NTM renhållningsbilar  070-224 67 85, 070-321 06 45

- tillsyn och reparation av

  renhållningsaggregat

- tillsyn och reparation av 

chassin

NTM Service

Vi kan renhållningsbilar!
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www.vianor.se

Det Bekväma sättet 
att Byta Däck.

Hos VIANOR åker du till samma verkstad, 
samma trevliga kundmottagare för alla dina 
servicebehov - Bekvämt och Enkelt!

Bilservice AC-ServiceDäckservice Hjulinst.

Haninge
Lagervägen 5c
08-777 87 00

 

 

NORDANÅ TVÄTT AB 
Arbetskläder & Mattor 

08-777 09 91 

NORDANÅ TVÄTT AB
Arbetskläder & Mattor

08-777 09 91
Vi arbetar proaktivt för att vara ert
finansiella bollplank!
Kontakta oss på 0771-33 55 99 eller 0771-350 360
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Behov av påbyggnad, släp, kärra eller lastväxlarvagn?
Behöver du service på din Gehab produkt

Välj vår partner HYLAST i Stockholm

www.gehab.com

Hylastpokalen är ett arrangemang som är tänkt att 

återkomma på årlig basis. Folkracetävlingen har fyra 

klasser: Debutant, Junior, Dam & Veteran samt Senior.

– Vi är stolta över att få presentera vår egen 

Folkracetävling i samarbete med Haninge 

Motorklubb, säger Björn Andersen som själv är aktiv 

i klubben. Det är många åkare och chaufförer som 

håller på med motorsport, så det är bra reklam för 

oss. Dessutom är det kul att kunna stödja klubben.

För Björn som själv var med och körde i 

seniorklassen gick det, som han själv uttrycker det, 

”nästan bra”. Styrstaget gick av så han tvingades att 

bryta i det sista racet.

– Folkrace är nog lika kul för besökarna som för 

oss chaufförer. Det är ett riktigt knuffande och 

bökande under racen, så det händer hela tiden 

någonting. Och efter tävlingarna är alla bilar till salu 

för 6 500 kronor. Som tur var så ville ingen köpa min 

Ford Sierra med Volvomotor, skrattar Björn. 

Tobias Svärd från MK Orion i SAAB vann 

seniorklassen som är klassen med flest deltagare.

Regnet förmörkade stundtals himlen när den 
nyinstiftade folkracetävlingen Hylastpokalen 
gick av stapeln på Högstabanan i Haninge 
den 1:a juni.  Ett hundratal ekipage var 
anmälda till tävlingen. Det blev en familjefest 
som lockade mer än 800 besökare. 

HYLASTPOKALEN 2013
Björn Andersen och Klas Andersen
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